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UOT 94 (479.24) 

Emin Şıxəliyev 

Tarix elmləri doktoru, dosent 

AMEA Naxçıvan Bölməsi 

emin.amea@yahoo.com 

ĠKĠNCĠ QARABAĞ MÜHARĠBƏSĠNDƏ 

RUSĠYA FEDERASĠYASININ MÖVQEYĠ 

Xülasə 

Təxminən 30 ilə yaxın idi ki, öz həllini tapmayan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyən bir vəziyyət yaranmışdı. ATƏT-in 

Minsk Qrupunun təşəbbüsü ilə problemin həllinə dair səylər sürətləndirilsə də, 26 il davam 

edən sülh müzakirələri gözləntiləri doğrultmamış və nəticəsiz qalmışdır. Problemin həll edilə 

bilməməsində başlıca amil Rusiya faktoru idi. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-

naqişəsi Rusiyanın geosiyasi prioritetləri və maraqları baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb 

edirdi. Rusiya uzun müddət Cənubi Qafqazda və Azərbaycanda sabitliyin pozulmasına çalış-

mış və dolayısı ilə Ermənistanı dəstəkləmişdir. Halbuki ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlə-

rindən biri olaraq bu dövlətin əsas vəzifəsi tərəflər arasında qalıcı və ədalətli sülhü təmin 

etmək idi. Qeyd edilməsi vacib olan məsələlərdən biri budur ki, ATƏT-in Minsk Qrupunun 

həmsədrlərindən biri olaraq Rusiya özünü bu münaqişə orbitinə cəlb etdirməklə problemin 

açarının bilavasitə özündə olduğunu bəyan etmişdi. Şübhəsiz ki, Azərbaycan torpaqlarının 

20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalının davam etməsi müharibə ehtimalını artırmaqdaydı. 

Ermənistanın növbəti təxribatçı fəaliyyətləri ani müharibənin baş verməsinə səbəb oldu. Özü-

nü Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı geosiyasi maraqlarının icraçısı olaraq görən və daim dəs-

təklənəcəyini ümid edən Ermənistan təmas xəttini pozdu. Ermənistanın Baş naziri Nikol Pa-

şinyanın “Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” kimi özündən razı və beynəlxalq hüquqa zidd 

olan rəsmi bəyanat səsləndirməsi, eyni zamanda yeni macəra həvəsiylə atdığı yanlış addımlar 

Azərbaycan baxımından gözlənən strateji məqamın xəbərçisinə çevrildi. Nəticədə Azərbaycan 

qanuni özünümüdafiə hüququna əsaslanaraq işğal altındakı topraqlarını xilas etdi. Məqalədə 

İkinci Qarabağ müharibəsində Rusiya Federasiyasının rolu və mövqeyi analitik süzgəcdən 

keçirilmişdir. 

Açar sözlər: İkinci Qarabağ müharibəsi, Rusiya Federasiyası, geosiyasi həmlələr, 

Ermənistan, Azərbaycan, Şuşa Bəyannaməsi. 

Giriş 

Ümumiyyətlə, qlobal geosiyasi məsələlərin təsiri iĢığında Cənubi Qafqazda, xü-
susilə Ermənistanla Azərbaycan arasında cərəyan etmiĢ hadisələrin təhlili olduqca bö-
yük elmi, siyasi aktuallıq kəsb edir. Təxminən 30 ilə yaxın idi ki, Ermənistan-Azər-
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi öz siyasi, hüquqi həllini tapmır və ya buna mane 
olunurdu. AtəĢkəs haqqında razılıq əldə edildiyi tarixdən, yəni 1994-cü ildən etibarən 
hər iki ölkədə qarĢı tərəfə münasibətdə ―düĢmən‖ obrazı möhkəm yer aldığına və tə-
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rəflər arasında ―nə sülh, nə də müharibə‖ kimi qeyri-müəyyən vəziyyətin yarandığına 
görə, problemin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həlli tələb edilməkdəydi. 
Dünyanın aparıcı dövlətləri bu münaqiĢəyə münasibətdə müxtəlif mövqelərdə dayan-
dıqlarına görə bu variant da real nəticə verməmiĢdir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqiĢəsinin Rusiyanın geosiyasi maraqları kontekstində özünəməxsus yeri 
vardır. Bu problemi Rusiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Vaxtilə politoloq Vəfa 
Quluzadə qeyd edirdi ki, Azərbaycan xalqını əsir etmiĢ problemin kökünə nəzər yetiril-
sə, aydın görünər ki, xalqımız dünya hökmranlığı yolunda rus milli ideologiyasının qur-
banıdır. Ermənilər isə yalnız onun gerçəkləĢdirmə alətlərindən biridir. ―Böyük Ermə-
nistan‖ın yaradılması ideyası və qondarma ―tarixi ərazilər‖in qaytarılması uğrunda 
separatçı hərəkat məhz bu məqsədə xidmət edir (9, s. 101). Həqiqətən də danılmaz fakt-
dır ki, Rusiya ənənəvi olaraq Ermənistanı hər vasitə ilə dəstəkləmiĢdir, bu gün də dəs-
təkləməyə davam edir. Halbuki ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi onun əsas 
vəzifəsi, bu iki qonĢu dövlət, yəni Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün bərqərar 
olmasına köməklik göstərməkdir. Rusiyanın əks mövqedə dayanması onun sülh missi-
yasını həyata keçirmək istəməməsi ilə izah oluna bilər. ġübhəsiz ki, münaqiĢəni özü 
yaradan dövlət öz tələblərini reallaĢdırmadan heç bir Ģəkildə problemin nizama salın-
masında maraqlı ola bilməz. Qeyd etmək lazımdır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həm-
sədrlərindən biri kimi Rusiya münaqiĢə orbitinə təsadüfən cəlb olunmamıĢdır. Rusiya 
özünü bu orbitə cəlb etdirməklə münaqiĢənin açarının bilavasitə öz əlində olduğunu bir 
daha bəyan etmiĢdir. Ermənistan da özünü Qafqazda Rusiyanın geosiyasi əməliyyat 
meydanı olaraq görür və onun icraçısı hesab edirdi. Daha doğrusu, rus hərbi qüvvələri 
Azərbaycandan çıxarıldığı və Gürcüstana etimadı qalmadığı üçün Ermənistan Rusiya-
nın maraqları və məqsədləri yolunda yeganə icraçıya çevrilmiĢdi. O, Rusiyanı öz milli 
təhlükəsizlik konsepsiyasının əsas iĢtirakçılarından biri kimi görürdü. 

―Erməni‖ amili siyasi olmaqla yanaĢı, Rusiyanın iqtisadi baxımdan da həm Azər-
baycana, həm də Gürcüstana qarĢı təzyiq vasitəsi olmuĢdur. Hər Ģeydən əvvəl ona görə 
ki, Rusiya həm Azərbaycanın, həm də Gürcüstanın müstəqilliyini və onların beynəlxalq 
enerji layihələrində iĢtirakını həzm edə bilməmiĢdir. Rusiya həm Azərbaycanda, həm də 
Gürcüstanda ciddi etnik və siyasi sarsıntılara zəmin hazırlayaraq, enerji layihələrinin ger-
çəkləĢməsinə mane olmağa çalıĢmıĢdır. Bunu həyata keçirmək və nəzarəti əldən vermə-
mək üçün o, hər iki bölgədəki separatçı qüvvələri dəstəkləmiĢ və Ermənistanda öz hərbi 
bazalarını yerləĢdirmiĢdir. Rusiya bu vasitə ilə Ermənistandan ABġ, NATO və Avropa 
Ġttifaqının Qafqaz siyasətinə qarĢı tarazlayıcı amil kimi istifadə etməyə çalıĢmıĢ, bu döv-
lət sayəsində Qafqazdakı siyasi və hərbi varlığını mühafizə edərək, Azərbaycan və Gür-
cüstanı nəzarət altında tutmağa, yeri gəldikcə ermənilərdən yararlanaraq, etnik münaqiĢə-
lər yarada bilmək imkanına sahib olmağa, özünün siyasi və iqtisadi maraqlarının qorun-
ması istiqamətində Ermənistanı və erməniləri regional təhlükəsizliyi təhdid edən bir ami-
lə çevirməyə çalıĢmıĢ, böyük miqyasda buna nail də olmuĢdur. Ermənistan isə Azərbay-
candan və eyni zamanda Türkiyədən gələ biləcək hərbi müdaxilə təhdidləri qarĢısında 
Rusiyanın hərbi dəstəyinə ehtiyac hiss etmiĢdir. 1991-ci ildən etibarən Rusiya ilə xüsusilə 
hərbi əməkdaĢlığa əhəmiyyət verən Ermənistan həm milli ordu quruculuğunda, həm də 
Azərbaycan torpaqlarının iĢğal edilməsində Rusiyanın tam dəstəyini almıĢdır. 
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Rusiyanın “böyük siyasət” reallığı, İkinci Qarabağ müharibəsində rolu və 

mövqeyi 

1990-cı illərdən günümüzə qədər Cənubi Qafqaz da daxil olmaqla əksər postsovet 

məkanında baĢ verən proseslər, eyni zamanda Rusiyanın geosiyasi prioritetləri təhlil edil-

diyində çox önəmli məqamlar ortaya çıxır: BMT Təhlükəsizlik ġurasının 5 daimi 

üzvündən biri olan Rusiya ona qarĢı çıxan və meydan oxuyan dövlətlərin ərazi bütövlü-

yünü pozmuĢ və ya təhdid etmiĢdir. 

Avrasiyacı fikirləri ilə həmiĢə gündəmə gələn Rusiyanın məĢhur strateqlərindən 

prof. dr. Aleksandr Duqin postsovet ölkələri ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin 

perspektivlərini, Rusiyaya qarĢı çıxan dövlətlərin aqibətini və gələcəyini belə dəyərlən-

dirməkdədir: “Hər hansı bir keçmiş sovet ölkəsinin ərazi bütövlüyünün təminatı Rusiya 

ilə münasibətləridir. Postsovet ölkələrindən hər hansı birinin Rusiya ilə münasibətləri 

yaxşıdırsa, onun ərazi bütövlüyü də təmin edilmiş olur. Əgər münasibətlər pisdirsə, o 

zaman o ölkə və ya ölkələrin ərazi bütövlüyü pozulur... Gürcüstan, Ukrayna, Moldova 

kimi Rusiya ilə pis münasibətlər quran ölkələrin hegemonluğu artıq pozulmuşdur” (12). 

Bu vəziyyət ―güclü dövlət‖ və onun təmsil etdiyi ―böyük siyasət‖ reallığını bir 

daha əks etdirir. Heç təsadüfi deyildir ki, sadəcə digər postsovet məkanlarında deyil, 

Cənubi Qafqaz, Ermənistan-Azərbaycan münasibətləri və Qarabağ müharibəsində də 

Rusiyanın ―böyük siyasət‖ reallığı müĢahidə edilir, öz aktuallığını günümüzdə də qoru-

yur. Reallıq bundan ibarətdir ki, əksər postsovet ölkələrində olduğu kimi, Cənubi Qaf-

qazda da problem və münaqiĢələrin tamamilə həll edilməsi, regionda sülhün bərqərar 

olması Rusiyanın regional təhlükəsizlik siyasətinin uzunmüddətli maraqları ilə heç bir 

Ģəkildə uzlaĢmır. 

Ümumiyyətlə, Qarabağ problemin kökünə nəzər yetirilsə, aydın görünər ki, ermə-

nilər Rusiyanın geosiyasi maraqlarının gerçəkləĢdirilməsi və qorunub saxlanılmasında 

baĢlıca alətlərdən biridir. ―Böyük Ermənistan‖ ideyasının və ―qədim tarixi ərazilər‖ iddia-

sının reallaĢdırılması uğrunda separatçı hərəkat da məhz bu məqsədə xidmət edir. Cənubi 

Qafqazda sabitliyin bərpa olunması, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında cərəyan edən 

problemin öz real həllinə qovuĢması Rusiya baxımından arzuedilən bir hal deyil. Rəsmi 

Moskvanın bu siyasətinin arxasında onun gələcəyə hesablanmıĢ məqsədləri yatır: 

tərəfləri özündən asılı vəziyyətdə saxlamaq və regionda təsir rıçaqlarını qorumaq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi Moskvanın uzun illərdir davam edən bu kimi 

addımları və ikili oyunları onun vasitəçi dövlət missiyası üçün qəbuledilməzdir. Rusiya 

bir tərəfdən münaqiĢə tərəfləri arasında vasitəçilik etməyi öz öhdəsinə götürmüĢ, digər 

tərəfdən də Ermənistanı güclü Ģəkildə silahlandırmıĢ və bunu da ikili münasibətlər 

çərçivəsində davam etdirdiyini bildirməkdən çəkinməmiĢdir. Ümumiyyətlə, Ermənistan 

dövlətinin və Qarabağdakı separatçı qüvvələrin mövcudluğunu Rusiyanın Cənubi 

Qafqazdakı varlığının təminatı kimi xarakterizə etmək daha məqsədəuyğundur. 

Biz bu məqalədə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə yenidən qayıtmaq niyyətində 

deyilik. Bu kimi məsələlərə əvvəlki tədqiqatlarımızda müfəssəl Ģəkildə yer vermiĢik. 

Sadəcə olaraq onu qeyd etmək istəyirik ki, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı danı-

Ģıqlar prosesi ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri olan Rusiya, ABġ və Fransanın 
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nəzarəti altında idi. MünaqiĢənin həlli ilə bağlı onların hər birinin öz mövqeyi vardı 

ki, bu da danıĢıqlarda uğur əldə edilməsini çətinləĢdirirdi. Aydındır ki, hər üç dövlət 

qlobal güc mərkəzlərini təmsil edir. Həmin ölkələrin təcavüzkara təzyiq etmək üçün 

geosiyasi nüfuza malik olduqları da qəbul edilən reallıqdır. Məsələ burasındadır ki, 

bu və ya digər münaqiĢələrin həlli istiqamətində əsas problem böyük dövlətlərin mü-

naqiĢəni həll etmək bacarıqlarında yox, onların siyasi iradələrindədir. Minsk Qrupun-

da Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllinə ciddi marağın olmamasının nəticəsi idi ki, 

qurum öz öhdəliklərini yerinə yetirmirdi. Minsk Qrupunun həmsədr ölkələri sırf mü-

naqiĢənin gərginləĢməsinin qarĢısını almaq üçün regiona səfərlər ediblər. Beləliklə də 

onlar daha çox ―münaqiĢənin həlli mexanizmləri‖nin icrası ilə deyil, ―münaqiĢənin 

idarə edilməsi‖ ilə məĢğul olublar. Azərbaycan ictimaiyyətində də həmsədrlərin dəfə-

lərlə regiona səfərləri haqlı olaraq ―turist səfərləri‖ kimi qiymətləndirilib. 

Həm beynəlxalq təĢkilatların, həm ATƏT-in Minsk Qrupu üzvlərinin, həm də 

digər dövlətlərin yeritdikləri ikili standartlar siyasətinin nəticəsi idi ki, Ermənistan tərəfi 

problemin öz real həllinə yanaĢmaq istəməmiĢ, üstəlik, atəĢkəs rejimini də tez-tez poz-

muĢdur. Nəticədə 2-5 aprel 2016-cı il tarixində baĢ vermiĢ müharibə Qarabağ müna-

qiĢəsinin əslində dondurulmuĢ olmadığını ortaya qoydu. Düzdür, müəyyən səbəblər-

dən havadarlarının, xüsusilə də Rusiyanın müdaxilə etməsiylə vəziyyət əvvəlki məc-

rasına qayıtdı. Lakin Ermənistan vəziyyətin həmiĢə bu cür davam edəcəyini hesabla-

yaraq, növbəti dəfə təxribatlara əl atmaqda davam etdi. Heç təsadüfi deyildir ki, 

Ermənistan yenə də havadarlarından ilham alaraq 2020-ci ilin iyul ayında növbəti 

təxribata əl atdı. Əlbəttə, bunun müəyyən səbəbləri var idi: 

Əvvəla, Ermənistanın Tovuz istiqamətində sərhəddə təxribat törətməkdə əsas 

məqsədi ilk olaraq BaĢ nazir N.PaĢinyanın təmas xəttindən diqqəti yayındırmağa 

çalıĢması olmuĢdur. 

Ġkincisi, həmin ərazilərdən Azərbaycanın beynəlxalq layihələri olan Bakı-Tiflis-

Ceyhan əsas ixrac neft boru kəməri, Bakı-Tiflis-Ərzurum-Qars, Bakı-Tiflis-Qars və 

Böyük Ġpək yolu keçir. Ermənistan yüksəklikləri ələ keçirib öz istəyinə nail olmaq 

məqsədində idi. 

Üçüncüsü, Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi TəĢkilatının üzvlə-

rinin diqqətini tamamilə fərqli istiqamətə yönəltmək istəyirdi, amma bunların heç biri 

alınmadı. 

Bu hücumların Rusiya və Fransa tərəfindən təhrik edildiyinə dair iddialar mövcud-

dur (10; 13). Amma bunu da nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, PaĢinyan hökuməti mütləq 

Ģəkildə böyük dövlətlərin dəstəyini hesaba qataraq və buna inanaraq ―yeni müharibə 

və yeni torpaqlar‖ Ģüarından yola çıxmıĢ və belə bir hücum reallaĢdırmıĢdır. Daim 

böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənəcəyini ümid edən Ermənistan təmas xəttini poz-

mağa davam edir, psixoloji baxımdan Azərbaycana zərbə vurmağa çalıĢır və qıcıqlan-

dırma metodlarından istifadə edirdi. PaĢinyanın “Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə” 

kimi özündən razı və beynəlxalq hüquqa zidd olan daha sərt bəyanatlar səsləndirməsi 

və yeni bir macəra həvəsiylə atdığı yanlıĢ addımlar yeni müharibənin xəbərçisinə çev-

rildi. Halbuki PaĢinyana qədərki Ermənistanın dövlət baĢçıları və rəsmiləri həmiĢə 
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münaqiĢənin əsas tərəfləri kimi Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ olaraq dünyaya çat-

dırmaq istəyir və müharibənin Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında olduğunu irəli 

sürürdülər. Onlar guya Ermənistan tərəfinin danıĢıqlar prosesində konstruktiv olmaq 

istədiklərini bildirir, hətta dünya birliyinə Dağlıq Qarabağ ermənilərinin öz milli mü-

qəddəratını təyin etməsini istədiklərini, heç bir ərazi iddialarının olmadığı kimi təq-

dim edirdilər. Lakin PaĢinyanın “Qarabağ Ermənistandır. Nöqtə” bəyanatı belə 

demək mümkündürsə, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı etiraf xa-

rakterli iĢğalçı siyasətini ortaya qoydu. Ermənistan artıq bütün dünyaya özünün necə 

bir dövlət olduğunu tanıtdı. 

27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistanın atəĢkəsi pozaraq hücum ―ani 

müharibə‖nin baĢlanmasının iĢarəsi oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda həm 

rəsmi səviyyədə, həm də xalqda artan torpaqların qaytarılması arzusu da bu iĢarənin 

xəbərçisi idi. Nəticədə Azərbaycan tərəfi əks-hücum gerçəkləĢdirərək iĢğal altındakı 

tarixi torpaqları, strateji əraziləri və yüksəklikləri ələ keçirdi. 

ĠĢğalçı Ermənistana qarĢı aparılan ―Vətən müharibəsi‖ndə böyük zəfərlər qazanan 

Azərbaycan Türkiyədən aldığı pilotsuz uçuĢ aparatları (PUA) və silahlı pilotsuz uĢuĢ 

aparatları ilə Ermənistan ordusu qarĢısında bariz üstünlüyünü nümayiĢ etdirdi. 

Müharibədə Rusiya və Qərb dövlətlərinin, beynəlxalq təĢkilatların müharibənin 

dayandırılması və dərhal müzakirələrə baĢlanmasının vacib olduğunun bildirilməsinə 

baxmayaraq, Türkiyə, Pakistan, ġimali Kipr, Ukrayna, Ġsrail və s. dövlətlər hər zaman 

Azərbaycanın yanında olduqlarını göstərdilər. 

―Qarabağ Ermənistandır‖ deyən, ġuĢada yallı oynayıb andiçmə mərasimlərində 

iĢtirak edən, iĢğal altındakı torpaqlarda məskunlaĢma aparan və oraya terrorist qruplar 

yerləĢdirən PaĢinyanın məzlum vəziyyətə düĢərək dünya liderlərindən imdad dilə-

diyini bütün dünya gördü. 

 

Rusiyanın müdaxiləsi, Ermənistanın son anda xilası və geosiyasi həmlələr 

26 illik atəĢkəsdən sonra siyasi konyunkturanın yaranması ilə Azərbaycanın 

Ermənistanın iĢğalı altında olan torpaqlarında irəliləməsi və nəzarəti ələ keçirdiyi bir 

zamanda regionda kilid rola sahib olan Rusiyanın mövqeyinin necə olacağı hər kəs 

tərəfindən düĢündürücü idi. Heç təsadüfi deyildir ki, müəyyən vaxtlarda cərəyan edən 

toqquĢmalarda və ya qısamüddətli müharibələrdə bir tərəfin üstünlüyü Rusiyanın 

ümumi siyasətinin xaricinə çıxmazsa, rəsmi Moskva bu cür toqquĢmaya müvəqqəti 

olaraq səssiz qala bilir və ya öz varlığının əhəmiyyətini hiss etdirmək istəyərsə, buna 

icazə verirdi. 2016-cı ilin aprel ayında gerçəkləĢən ―Dördgünlük müharibə‖də də 

bunu göstərdi. 27 sentyabrda baĢlayan Ģiddətli müharibənin 13-cü günündə isə Rusiya 

təkrar müdaxilə etməyə çalıĢaraq Ermənistan və Azərbaycanın xarici iĢlər nazirlərini 

Moskvaya dəvət etdi və tərəfləri atəĢkəs barəsində uzlaĢdırdı. Oktyabrın 10-da huma-

nitar məqsədlərlə hərbi əsirlər, digər saxlanılan Ģəxslər və ölənlərin meyitlərinin də-

yiĢdirilməsi ilə bağlı atəĢkəs elan olundu (3). Cənubi Qafqazı öz ―arxa baxça‖sı ola-

raq dəyərləndirən Rusiya baxımından atəĢkəsin təmin edilməsi olduqca vacib idi. Öz 

nüfuzunu ortaya qoyması və müharibədə vacib əhəmiyyətə sahib olduğunu bir daha 
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dünyaya göstərməsi lazım gəlirdi. Lakin atəĢkəsin müvəqqəti xarakter daĢıdığı onsuz 

da bəlli idi. Toplantının ardından 24 saat (və ya daha az) belə keçmədən Gəncə, Min-

gəçevir, Bərdə, Goranboy, Tərtər və s. Ģəhər, rayon və kəndlərə Ermənistan ərazisin-

dən raketlər atıldı. Xüsusilə mülki əhalinin hədəf alındığı, çox sayda insanın öldüyü 

və yaralandığı ikinci böyük Ģəhər olan Gəncənin vurulması həm erməni terrorunun yeni 

bir təzahürü oldu, həm də Rusiyanın xarizmasını cızma məqsədli bir akt olduğunu 

ortaya qoydu. Bu hal Ermənistanın sivillərə terror cinayətləri törədəcək qədər zavallı 

bir vəziyyətə düĢməsi Ģəklində də xarakterizə oluna bilər. Rəsmi Yerevanın yeganə 

ümidi rəsmi Bakının bu hücuma Ermənistan ərazisinə əks-hücumla cavab verməsiylə 

Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi TəĢkilatının dərhal müdaxilə etməsinə fürsət yarat-

maq olsa da, əslində rəsmi Moskvanın nüfuz və xarizmasına ciddi bir zərbə oldu. 

AtəĢkəsin pozulması məsələsi Ermənistanın amerikanpərəst mövqeyini ortaya 

qoydu. Buna baxmayaraq, Rusiyanın müttəfiqi kimi Ermənistan rəsmi Moskvanın 

rəqiblərinin dəstəklədiyi bir sima olan, Qərb və Soros tərəfindən dəstəklənən PaĢin-

yan tərəfindən idarə olunsa da, Rusiyanın bu dövlətdən əl çəkməsi də mümkün görün-

mürdü. Sadəcə olaraq PaĢinyanın ―cəzalandırılması‖ lazım gəlirdi. Azərbaycan da 

1990-cı illərdəki vəziyyətdə deyil, olduqca güclü bir orduya və silahlara sahibdir. 

Eyni zamanda münaqiĢə xarici iĢlər nazirləri çərçivəsində həll oluna biləcək bir prob-

lem olmayıb, daha geniĢ mahiyyətli bir məsələdir. Zatən Azərbaycan Ermənistanın 

atəĢkəsi pozacağını hesab edərək masaya əyləĢdi. Bu, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyevin də ifadəsi ilə desək, Azərbaycan tərəfindən Ermənistana 

verilən Ģans idi. Lakin buna baxmayaraq, Ermənistan atəĢkəsi pozaraq sivillərə hü-

cum etdi və iĢğal etdiyi torpaqları danıĢıqlar yolu ilə geri qaytarmayacağını göstərmiĢ 

oldu. ATƏT-in Minsk Qrupunun müdaxilə etməsi, xüsusilə də Fransanın vasitəçiliyi 

ilə tərəflər arasında 18 oktyabrda bir daha atəĢkəs elan edildi, lakin üstündən 2 dəqiqə 

belə keçmədən Ermənistan ordusu tərəfindən pozuldu (4). Gərginliyin artmasından 

sonra bu dəfə ABġ-ın dövlət katibi Mayk Pompeo da hər iki ölkənin xarici iĢlər nazir-

lərini öz ölkəsinə dəvət etdi və 23 oktyabrda nazirlərlə ayrı-ayrılıqda görüĢ keçirdi 

(11). Əlbəttə ki, ABġ-ın da məsələyə müdaxilə edəcəyi əslində gözlənilən bir vəziy-

yət idi. Lakin bu görüĢdən sonra 26 oktyabrda üçüncü dəfə atəĢkəsin elan edilməsin-

dən sonra üstündən 5 dəqiqə keçmədən Ermənistan tərəfindən bir daha pozuldu (6). 

DöyüĢ meydanında Azərbaycan Ordusu qarĢısında müqavimət göstərə bilməyən 

Ermənistan yenə də mülki əhalini hədəf seçdi. Oktyabrın 28-də Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin Bərdədə dinc əhaliyə qarĢı ―Smerç‖ tipli yaylım atəĢli reaktiv sistemləri 

ilə raket zərbələri nəticəsində 21 nəfər həlak oldu, 70-dən çox mülki vətəndaĢ ağır 

yaralandı. AtəĢkəsi dəfələrlə pozmasına baxmayaraq, ballistik raketlərlə sivillərə 

hücum edən, aralarında uĢaqların da olduğu çox sayda insanları qətlə yetirən Ermə-

nistanın törətdiyi cinayətlər ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri, aparıcı dövlətlər 

və nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən qınanmadı. Bunun əvəzinə müharibənin 

dayandırılması, silahların susması, dərhal müzakirələrə baĢlanması kimi ənənəvi ifa-

dələrə yer verildi. Əgər beynəlxalq təĢkilatlar və dövlətlər həqiqətən müharibədən 

narahatdır idilərsə, insan ölümünə səbəb olan bu vəziyyətdən gərgin hisslər keçirirdi-
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lərsə, ədalətin bərqərar olmasını istəyirdilərsə, iĢğalçı tərəf olan Ermənistanın BMT 

qətnamələrinə əməl edərək dərhal iĢğal etdiyi əraziləri boĢaltmasını təmin etməli, 

lazım gələrsə təzyiq göstərməliydilər. Lakin bunu etmədilər. Ermənilərin təyini-mü-

qəddəratı XX əsrin əvvəllərində gerçəkləĢdirilib və onların Ermənistan adlı bir döv-

ləti mövcuddur. Azərbaycan ərazisində ikinci bir erməni dövlətinin qurulması isə əsla 

mümkün deyil. Əgər ermənilər yaĢadıqları hər yerdə təyini-müqəddərat məsələsini 

qəbul etdirməyə çalıĢsalar, o zaman dünyada çox sayda erməni dövləti yaranar. Əgər 

Minsk üçlüsü olan Rusiya, ABġ və Fransa həqiqətən də Ermənistan üçün ―self-

determination‖ prinsipinin reallaĢmasını istəyirlərsə, çox sayda ermənilərin yaĢadıq-

ları Krasnodar (Rusiya), Kaliforniya (ABġ) və Marselə (Fransa) muxtariyyət statusu 

vermələri daha məqbul sayıla bilər. 

Vasitəçilərin iĢğalçı dövlət ilə iĢğala məruz qalan dövlət arasında ədalətli seçim 

etməmələri və iĢğalçı dövləti dəstəkləyən addımları Ermənistanın təcavüzkar siyasəti-

nin daha da Ģiddətlənməsi ilə nəticələndi. Ermənistanda iqtidara gələn hökumətlərin 

hansı meyilli olmaları (istər anti-Rusiya, istərsə də antiqərb) və yeritdikləri siyasətə 

baxmayaraq, Rusiya, Fransa və ABġ-ın Ermənistandan vaz keçmələrindən söhbət gedə 

bilməz. Bu dövlətlərin fərqli coğrafi məkanlarda maraqları toqquĢa bilər, lakin erməni 

məsələsi və türk düĢmənçiliyi onları birləĢdirən əsas amildir. Heç təsadüfi deyildir ki, 

hər üç vasitəçi dövlət bu məsələdə öz real münasibətlərini 19 oktyabr 2020-ci il tarixli 

BMT Tġ-nın münaqiĢə ilə bağlı gerçəkləĢdirilən qapalı iclasında nümayiĢ etdirdi. Bu 

iclasdan sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri olan Rusiya və Fransa tərə-

findən bəyanatın layihəsi hazırlandı və razılaĢdırılması üçün üzv ölkələr arasında yayıl-

dı, lakin bəyanat layihəsində Təhlükəsizlik ġurasının məlum 4 qətnaməsinə istinad öz 

əksini tapmadı. Bu bəyanat beynəlxalq hüququn ən önəmli sütunlarından olan ərazi 

bütövlüyü prinsipinin və BMT Təhlükəsizlik ġurasının qərarlarının heçə sayılması 

mənasına gəlir. Əsl məqsəd 822, 853, 874 ve 884 saylı qərarları tarixə gömməklə unut-

durmaq, Ermənistan lehinə yeni qərarlar qəbul etmək və Azərbaycanın iĢğal altında 

olan torpaqlarını qurtarmaq təĢəbbüsünə mane olmaq idi. Lakin Təhlükəsizlik ġurasın-

da təmsil olunan QoĢulmama Hərəkatına üzv olan 7 dövlət – Ġndoneziya, Niger, Vyet-

nam, Tunis, Cənubi Afrika, Dominikan Respublikası, Sent Vinsent və Qrenadin – layi-

həyə Təhlükəsizlik ġurasının məlum qətnamələrinə istinadın daxil edilməsinin vacibli-

yini təklif etdilər. Həmsədr ölkələr bunun qəbul edilməz olduğunu bildirsələr də, 

QoĢulmama Hərəkatına üzv olan dövlətlərin təkidli və prinsipial mövqeyi nəticəsində 

bu bəyanat geri götürüldü (5). 

Göründüyü kimi, BMT Tġ daimi üzvlərinin sabit qalması bu qurumun yalnız si-

yasi maraqlara xidmət etdiyini, beynəlxalq hüququn icraçısı deyil, pozucusu olduğu-

nu göstərir. Həmsədr ölkələr tərəfsizliyi bir tərəfə ataraq, əvvəllər olduğu kimi, yeni-

dən tərəf tutmağa davam etdilər və Ermənistanı açıq Ģəkildə dəstəklədilər. QoĢulma-

ma Hərəkatına üzv olan dövlətlər isə beynəlxalq hüququ dəstəkləyərək hərəkatın prin-

sip və dəyərlərinə sadiq qaldıqlarını bütün dünyaya nümayiĢ etdirdilər. Bu, eyni za-

manda QoĢulmama Hərəkatının beynəlxalq münasibətlər sistemində ciddi bir faktor 

olduğunun da bariz nümunəsidir. 
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Azərbaycan müharibədə və diplomatiyada sonuna qədər öz haqlı mübarizəsinə 

davam etdi və ortaya çıxan fürsətləri öz lehinə çevirməyə çalıĢdı. Bu yolda uğurlu 

addımlar da atıldı. Prezident Ġlham Əliyevin tələbi istiqamətində müəyyənləĢdirilən 

təqvim çərçivəsində Ermənistan 10 noyabr tarixinə qədər iĢğal etdiyi torpaqlardan 

çıxmamaqda müqavimət göstərdi və hər dəfə ağır itkilərə məruz qaldı. Noyabrın 8-də 

isə 28 illik həsrətdən sonra Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və 

rəmzi məna daĢıyan ġuĢa Ģəhəri iĢğaldan azad edildi. ġuĢa azad edildikdən dərhal 

sonra – noyabrın 9-da Prezident Ġlham Əliyev 71 kəndin, bir qəsəbənin və 8 strateji 

yüksəkliyin iĢğaldan azad edildiyi barədə ölkə ictimaiyyətini məlumatlandırdı. ġuĢa-

nın iĢğaldan azad edilməsi Ermənistanı tamamilə tərksilah etdi, onun bütün manevr 

imkanları çökdü, ölkə və dünya ictimaiyyətini aldatmaq taktikası mənasını itirdi. 

Ermənistanın kapitulyasiya etməkdən baĢqa çıxıĢ yolu qalmadı. Noyabrın 10-da 

Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın BaĢ naziri birgə bəyanat imzaladı-

lar. Ermənistan 2020-ci ilin noyabr ayından dekabrın 1-nə qədər mərhələli Ģəkildə 

Azərbaycanın iĢğal altında olan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarından qoĢunlarını 

çıxaracağı barədə öhdəlik götürdü (7). Bəyanatda Rusiya Silahlı Qüvvələri sülhmə-

ramlı statusda məhdud kontingentlə əraziyə yerləĢdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Bun-

dan sonra Rusiya silahlı qüvvələri sülhməramlı statusda dərhal Qarabağa yerləĢdiril-

di. Lakin gəldikləri tarixdən etibarən qanuni missiyalarından kənara çıxaraq erməni 

meyilli fəaliyyət göstərmələri Azərbaycanda ciddi reaksiyaya səbəb olmaqdadır. 

AtəĢkəs anlaĢmasından 2 ay sonra, 11 yanvar 2021-ci ildə Rusiya Federasiyası-

nın Prezidenti Putin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev və Ermə-

nistanın BaĢ naziri Nikol PaĢinyan Moskvada həm Qarabağ məsələsini, həm də digər 

zəruri məsələləri müzakirə etmək üçün bir araya gələrək müĢtərək bəyanat imzaladı-

lar. Bu bəyanat 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatın daha da dəqiqləĢdiril-

məsi baxımından son dərəcə böyük əhəmiyyət daĢısa da, Ģübhəsiz ki, qeyri-müəyyən 

nüanslar da diqqət çəkmiĢdir. GörüĢdə tərəflərin BaĢ nazirlərin müavinləri səviyyə-

sində üçtərəfli iĢçi qrupunun və ekspertlərdən ibarət alt iĢçi qrupların yaradılması ilə 

nəqliyyat infrastrukturunun və bölgə iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün konkret planların 

təqdim edilməsi qərarlaĢdırılmıĢdır. GörüĢlərin məzmunu bloklanmıĢ vəziyyətdə olan 

iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrinin bərpa edilməsindən ibarətdir. Eyni zamanda Azər-

baycan Ermənistan ərazisindən keçən nəqliyyat kommunikasiyaları vasitəsilə Naxçı-

van Muxtar Respublikası ilə əlaqə imkanına, Ermənistan da Azərbaycan ərazisindən 

keçməklə Rusiyaya, Ġrana dəmiryolu çıxıĢı imkanına malik olacaq. Həmçinin Azər-

baycan Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən keçməklə Türkiyə bazarına çıxıĢ 

əldə edəcək, Türkiyənin və Rusiyanın dəmiryolu arteriyaları da birləĢəcək. Bəyanatda 

diqqət çəkən nüanslardan biri də Qarabağın statusu məsələsinə toxunulmamasıdır. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan tərəfini tam mənası ilə rahatlaĢdıran nüanslar çox olmasa 

da, narahat edən nüanslar da çox deyil. 11 yanvar tarixli görüĢün ən önəmli nəticələ-

rindən biri də ATƏT-in Minsk Qrubunun münaqiĢənin nizamlanması istiqamətində 

yeritdiyi fəaliyyətin faktiki olaraq öz qüvvəsini itirməsi oldu (1; 8). Əlbəttə ki, hadi-

sələrin bundan sonra necə inkiĢaf edəcəyini əlahəzrət Zaman özü göstərəcək. DəyiĢ-
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məyən bir həqiqət var ki, bölgədə yeni geosiyasi reallıqlar yaransa da, Rusiya ənənəvi 

siyasətindən əl çəkmək niyyətində deyil. Məhz belə bir vəziyyətdə Azərbaycan da öz 

dövlət maraqlarından çıxıĢ edərək strategiyasını müəyyənləĢdirir. 

Heç təsadüfi deyildir ki, 15 iyun 2021-ci il tarixi Azərbaycan tarixinə ən əla-

mətdar gün kimi düĢdü. Azərbaycan üçün mənəvi əhəmiyyət kəsb edən ġuĢa Ģəhərin-

də Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında müttəfiqlik münasibət-

ləri haqqında bəyannamə imzalandı və bu bəyannamənin imzalanması Ģübhəsiz ki, 

gələcək dərsliklərə yazılacaq mühüm tarixi hadisə kimi yaddaĢlarımıza həkk olundu. 

ġuĢa bəyannaməsinin məhz Azərbaycan xalqının QurtuluĢ günü – 15 iyun tarixinə və 

Qarabağ, Zəngəzur üçün çox vacib sayılan Qars müqaviləsinin 100-cü ildönümünə 

təsadüf etməsinin də xüsusi rəmzi mənası var. Əlbəttə ki, 1921-ci il tarixli Qars mü-

qaviləsi Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı strateji yaxınlığın bariz bir nümunəsi 

olmuĢdur. Bu strateji yaxınlıq müasir dövrdə özünün pik nöqtəsinə çatmıĢdır. Heç 

təsadüfi deyildir ki, Qars müqaviləsinə bağlılıq 15 iyun 2021-ci il tarixdə Azərbay-

canla Türkiyə arasında imzalanmıĢ olan ―ġuĢa bəyannaməsi‖nin giriĢ qismində də 

bəyan edilmiĢ və həmin bəyannamədə müĢtərək maraqlara əsaslanan regional və bey-

nəlxalq strateji mövzulardakı fəaliyyətlərin qarĢılıqlı koordinasiyasının vacibliyi vur-

ğulanmıĢdır. Tərəflərin bütün önəmli məsələlərdə beynəlxalq və regional təĢkilatlar 

çərçivəsində müxtəlif platformlarda bir-birilərini tam dəstəkləyəcəklərinə dair niyyət 

bəyanı ilə tək millət – iki dövlət ruhu həmin tarixi sənəddə öz əksini tapmıĢdır. ġuĢa 

bəyannaməsində Qafqaz çərçivəsində bölgəyə dair dəyərləndirmələrlə birlikdə türk 

dünyası ifadəsi bir çox yerdə qeyd olunmuĢdur. ġuĢa türk dünyasının tarixi-mədəniy-

yət beĢiyi olaraq xarakterizə olunmuĢ, türk dünyasının inkiĢafına yönəlik qarĢılıqlı 

fəaliyyətlərin regional və beynəlxalq səviyyədə inkiĢaf etdirilməsi üçün cəhdlərin bir-

ləĢdirilməsi, türk mədəni irsinin beynəlxalq səviyyədə tanıtdırılması və təĢviqi sahə-

sində fəaliyyətin intensivləĢdirilməsi, türk həmrəyliyinin daha da möhkəmləndirilmə-

si məqsədilə Türk Dilli Dövlətlərin ƏməkdaĢlıq ġurası (Türk ġurası), Beynəlxalq 

Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və Ġrsi Fondu, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti 

TəĢkilatı (TÜRKSOY) və Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasi (TÜRKPA) 

çərçivəsində gerçəkləĢdirilən fəaliyyətlərin sürətləndirilməsi prioritet hədəflər arasın-

da göstərilmiĢdir (2). Bu bəyannamənin əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, Türkiyə və 

Azərbaycan öz aralarında ilk dəfə olaraq adında ―müttəfiqlik‖ ifadəsinin olduğu bir 

sənəd imzaladılar. Vaxtilə imzalanan anlaĢmalar və atılan addımlarla strateji ortaqlıq 

səviyyəsinə yüksələn əlaqələr ġuĢa bəyannaməsi ilə bu dəfə müttəfiqlik səviyyəsinə 

qalxmıĢ oldu. Qeyd edilməsi son dərəcə vacib olan məsələ budur ki, müttəfiqliyin dar 

çərçivədə xarakterizə olunmayıb, daha geniĢ mənada bütün regionu əhatə etməsi, 

xüsusilə türk dünyası ifadəsinin vurğulanması bu bəyannamənin gələcəyə iĢıq tutan 

olduqca strateji bir sənəd olduğunu ortaya qoyur. Gəlinən nəticə bundan ibarətdir ki, 

Azərbaycanla Türkiyə arasındakı yaxınlıq sadəcə dil, din və mədəni əlaqələrdən iba-

rət olmayıb, qardaĢlıqdan strateji ortaqlığa, strateji ortaqlıqdan da müttəfiqliyə yük-

səlmiĢdir ki, bu da regional sülh və əməkdaĢlığın təminatı mənasına gəlir. 
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Bundan baĢqa, Azərbaycanın Türkiyə ilə yanaĢı Pakistanla da strateji əməkdaĢ-

lığı var. Heç təsadüfi deyildir ki, 27 iyul 2021-ci il tarixdə hər üç dövlət arasında 

imzalanan ―Bakı Bəyannaməsi‖ tərəf ölkələrinin hər birinin ―milli və təhlükəsizlik‖ 

maraqlarına uyğundur və burada söhbət təkcə bir ölkənin ərazi bütövlüyündən getmir. 

Bu Bəyannamə üç dövlətin gələcəkdə də həm parlament, qanunvericilik səviyyəsində, 

diplomatik münasibətlərdə, həm də ölkələrin iqtisadiyyatının inkiĢafında, əhalinin 

yaĢayıĢ tərzinin yaxĢılaĢdırılmasında imkanların birləĢdirməsini və strateji tərəfdaĢlı-

ğın daha da sürətlə inkiĢaf etdirilməsini nəzərdə tutur. Bu, eyni zamanda iĢğalçı döv-

lətlərə qarĢı mesaj xarakteri daĢıyır ki, regional sülhün qorunmasına xidmət edir. 

Nəticə 

Ümumiyyətlə, beynəlxalq siyasətdəki real vəziyyət təhlil edilərkən belə bir mə-

qam ortaya çıxır: hansısa davranıĢ və ya hərəkət fövqəl güclərin xeyrinə və ya zərərinə-

dirsə, onun beynəlxalq hüquqa uyğun olub-olmaması arxa plana keçir və həmin güclər 

özlərinə sərf edən müvafiq addımı atırlar. Cənubi Qafqazdakı problemlərə, xüsusilə 

Qarabağ məsələsinə də eyni kontekstdə yanaĢmaq lazım gəlir. Hadisələrin təhlili onu 

deməyə əsas verir ki, lap əvvəldən ―Qarabağ məsələsi‖nin tam həlli Rusiyanın maraq-

larına uyğun deyil. Çünki rəsmi Moskvanın əsas niyyəti problemdən yararlanaraq, hər 

iki ölkənin beynəlxalq fəaliyyətini və regional siyasətini öz təsiri altında saxlamaqdır. 

Rusiyanın qərbyönümlü siyasət yeridən PaĢinyanı qəbul etməməsi son dərəcə normal 

hesab edilə bilər. Lakin Rusiya Qafqaz siyasətini hökumətlərə görə deyil, öz geostrateji 

maraqlarına görə müəyyənləĢdirir. Bəzi yeni müstəqil dövlətlərdə olduğu kimi, Cənubi 

Qafqaz respublikalarındakı mövcud ziddiyyətlərin və münaqiĢəli halların birdəfəlik həll 

edilməsi, regionda əbədi sülhün bərqərar olması Rusiyanın regional təhlükəsizlik siya-

sətinin uzunmüddətli məqsədlərinə qətiyyən cavab vermir. Odur ki, Rusiya həm Ermə-

nistana, həm də Azərbaycana təsir göstərmək üçün ciddi mexanizmlərə sahibdir. Bu-

nunla yanaĢı, Rusiya Cənubi Qafqaz uğrunda Qərblə apardığı rəqabətdə regional varlı-

ğını gücləndirmiĢ oldu və bölgədə geosiyasi üstünlük əldə etdi. Eyni zamanda Rusiya 

ermənilərə Qərbə meyil etmənin ağır bədəlini də göstərmiĢ oldu. Digər tərəfdən, rəsmi 

Moskvanın öz ağırlığını qoyaraq müharibəni nəticələndirməsi Minsk Qrubunun həm-

sədrlərindən Fransa və ABġ-ın bu mərhələdə oyundan kənar qalmasına da yol açdı. 10 

noyabr 2020-ci il tarixli anlaĢmadan sonra Rusiya öz silahlı qüvvələrini sülhməramlı 

statusda dərhal Qarabağa yerləĢdirdi. Lakin gəldikləri tarixdən etibarən qanuni missiya-

larından kənara çıxaraq erməni meyilli fəaliyyət göstərmələri Azərbaycanda ciddi reak-

siyaya səbəb olmaqdadır. Gəlinən nəticə bundan ibarətdir ki, müharibə döyüĢ meyda-

nında Azərbaycanın tarixi qələbəsi ilə baĢa çatsa da, siyasi, diplomatik və informativ 

müstəvidə hələ də davam edir. Bundan sonra Azərbaycan gediĢata uyğun olaraq hər 

həmləyə qarĢı yeni bir strategiya müəyyənləĢdirməlidir. 
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POSITION OF RUSSIAN FEDERATION IN THE SECOND KARABAKH WAR 

 

Summary 

For nearly 30 years, the unresolved Armenian-Azerbaijani conflict has left Nagorno-

Karabakh in limbo over its future. Even though the initiatives of the OSCE’s Minsk Group 

somehow accelerated the attempts to find a solution, 26 years of peace negotiations did not 

meet the expectations and yielded no results. One of the most important elements that led to the 

problem remaining unsolved has been the Russian factor. The Nagorno-Karabakh conflict 

between Armenia and Azerbaijan was of special importance for Russia in terms of its geopoliti-

cal priorities and interests. Russia has supported Armenia for a long time. However, the real 

duty of Russia as one of the co-chairs of the Minsk Group is to work towards establishing a 

permanent and equitable peace between the two countries. One point worth mentioning here is 

that Russia, as one of the co-chairs of the OSCE’s Minsk Group, has once more indicated that 
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it holds the keys to the solution by positioning itself in the orbit of the conflict. Surely, 

continuing occupation of 20% of the Azerbaijani lands by Armenia was increasing the 

likelihood of getting a new war. Another provocative activity of Armenia caused a sudden war. 

Considering itself as the implementer of Russia’s geopolitical interests in South Caucasia and 

hoping that it would always find support, Armenia violated the border line. Armenian Prime 

Minister Nikol Pashinyan’s extremely confident official statement, “Karabakh is Armenia, 

period,” which contradicted international law, and the wrong steps he took with the desire for 

a new adventure, were the harbingers of the strategic situation Azerbaijan anticipated. As a 

result, Azerbaijan liberated its occupied lands based on its right to self-defence. 

Keywords: The Second Karabakh war, Russian Federation, geopolitical attacks, 

Armenia, Azerbaijan, Shusha Declaration. 

Эмин Шихалиев 

РОЛЬ И ПОЗИЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВО ВТОРОЙ 

КАРАБАХСКОЙ ВОЙНЕ 

Резюме 
Неурегулированный армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Кара-

баха остается неразрешенным уже почти 30 лет. Хотя усилия по урегулированию 

вопроса были активизированы по инициативе Минской группы ОБСЕ, тем не менее, 26 

лет мирных переговоров не оправдали ожиданий и оказались бесплодными. 

Главным фактором, повлиявшим на невозможность урегулирования конфликта, 

стал российский фактор. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт имел 

особое значение с точки зрения геополитических приоритетов и интересов России. 

Россия давно стремилась дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе и в 

Азербайджане и косвенно поддерживала Армению. Однако, как один из сопредседа-

телей Минской группы ОБСЕ, ее главной задачей было обеспечение прочного и спра-

ведливого мира между конфликтующими сторонами. Важно отметить, что Россия, 

как один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявила, что она держит “ключ” 

к решению проблемы, вовлекая себя в орбиту конфликта. Несомненно, продолжаю-

щаяся оккупация Арменией 20% азербайджанских земель, увеличила вероятность вой-

ны. Очередные провокационные действия Армении спровоцировали внезапную вспышку 

войны. Армения, которая видит себя исполнителем геополитических интересов 

России на Южном Кавказе и надеясь на дальнейшую поддержку, нарушила линию 

соприкосновения вооруженных сил. Следует особо отметить, что самодовольное и 

противоречивое официальное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна 

“Карабах – это Армения и точка” и его ошибочные шаги с новой авантюрой пред-

вещали ожидаемый стратегический момент для Азербайджана. В результате 44-

дневной освободительной войны Азербайджан освободил свои оккупированные тер-

ритории на основе международного права на самооборону. В статье анализируется 

роль и позиция Российской Федерации во Второй Карабахской войне. 

Ключевые слова: Вторая Карабахская война, Российская Федерация, 

геополитические атаки, Армения, Азербайджан, Шушинская декларация. 
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ERMƏNĠSTANDA SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ VƏZĠYYƏT 

Xülasə 

Məqalədə Ermənistandakı sosial-iqtisadi vəziyyət təhlil edilmişdir. Burada iqtisadi problemlər 

və onlara təsir edən amillər, sosial vəziyyət, ölkədəki yoxsulluq və işsizlik səviyyəsi, təhsil sahəsindəki 

problemlər, demoqrafiya və miqrasiya prosesləri araşdırılmışdır. 

Təhlillər göstərir ki, son zamanlar Ermənistanda baş verən dərin sosial-iqtisadi dəyişikliklər və 

sarsıntılar erməni cəmiyyətinin sosial-psixoloji mənzərəsinə xeyli təsir göstərmişdir. Sosial və iqtisadi 

sahədə həyata keçirilən bütün tədbirlərə və cəhdlərə baxmayaraq lazımi nəticə əldə etmək mümkün 

olmamışdır. 

Açar sözlər: Ermənistan, sosial-iqtisadi vəziyyət, işsizlik, yoxsulluq, təhsil, demoqrafiya, 

miqrasiya 

Giriş 

Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində dövlət tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi siyasə-

tin səmərəliliyi cəmiyyətin mövcud sosial-iqtisadi strukturundan, onun keyfiyyət 

xarakteristikalarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Ġnsan kapitalı səviyyəsi yüksək 

olan ölkələrdə sosial-iqtisadi islahatlar daha uğurla həyata keçirilir. Cəmiyyətin so-

sial-iqtisadi strukturunun və onun inkiĢaf dinamikasının düzgün müəyyənləĢdirilməsi 

həyata keçirilən dövlət siyasətinin səmərəli olmasının əsas Ģərtlərindən biridir. Hər 

hansı bir ölkədə insanları düĢündürən, onları narahat edən və həlli vacib olan prob-

lemlər cəmiyyətin struktur problemlərini müəyyənləĢdirir. 

Sosial vəziyyətin ölçüləri dedikdə, əhalinin həyat səviyyəsi, maddi rifahı, həyat 

tərzi və həyat keyfiyyəti göstəriciləri və s. nəzərdə tutulur. Bütün bunlar nəzərə alına-

raq məqalədə Ermənistandakı sosial siyasət və ona təsir edən amillər – iqtisadi vəziy-

yət, sosial və demoqrafik problemlər araĢdırılmıĢdır. 

Müstəqilliyinin elan edilməsindən sonrakı illərdə Ermənistan iqtisadiyyatını ya-

ranmıĢ yeni tələblərə uyğun Ģəkildə qurmağa çalıĢırdı. Lakin belə bir zamanda iqtisa-

di strukturlar hələ də baĢqa dövlətin nəzarəti altında qalırdı. Ġqtisadiyyatı qonĢu döv-

lətlərin hər birindən çox zəif olan Ermənistan iqtisadiyyatını inkiĢaf etdirməyə çalıĢsa 

da istədiyinə nail ola bilməmiĢdir. PozulmuĢ iqtisadi əlaqələrini bərpa etmək üçün 

tranzit ölkə kimi çıxıĢ edə biləcək Azərbaycan Respublikasına qarĢı təcavüzkarlıq 

siyasətinə görə blokadaya düĢməsi Ermənistanı böyük imkanlardan məhrum etdi. 

Beləliklə, Ermənistan düĢmüĢ olduğu ağır iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün 

daxili və xarici, o cümlədən iqtisadi siyasətini düzgün Ģəkildə həyata keçirə bilmir. 
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Ermənistanda iqtisadi vəziyyət 

2008-2009-cu illərdə dünya dərin maliyyə və iqtisadi böhranla üzləĢdi. Ermə-

nistan böhranın təsirindən qaça bilmədi və iqtisadiyyatda 14,1% eniĢ oldu. 2020-ci 

ildə Ermənistanda baĢ verən iqtisadi böhranın iki əsas səbəbi var idi: 

1) Covid-19 pandemiyasının baĢlanması

2) Ġkinci Qarabağ müharibəsinin baĢ verməsi

2017-2019-cu illər ərzində ÜDM-un real artım sürəti müvafiq olaraq 7,5, 5,2 və

7,6% təĢkil etmiĢdir. Əgər Ermənistan Respublikasında 2008-ci ildə iqtisadiyyatın 

əsas hərəkətverici qüvvəsi inĢaat tikinti sektoru idisə 2019-cu ildə həmin yeri xidmət 

sektoru tutdu. Xidmətlərin ÜDM-da payı 2019-cu ildə 2008-ci il ilə müqayisədə 

18,1% artmıĢdır. 2019-cu ildə tikinti səviyyəsi 2008-ci il ilə müqayisədə 19% azal-

mıĢdır. Lakin, 2020-ci ildə Covid-19 və Ġkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində ÜDM 

göstəricisi 2019-cu il ilə müqayisədə kəskin azalmıĢ, 7,4% təĢkil etmiĢdir. Bu əsasən 

xidmət və ticarət sektorlarının azalması hesabına baĢ verdi və ÜDM-un azalmasına 

səbəb oldu [1]. 

Koronavirus pandemiyasının yayılmasının qarĢısını almaq üçün Ermənistan hö-

kumətinin tətbiq etdiyi məhdudiyyətlər səbəbindən aprel ayında iqtisadiyyat kəskin 

Ģəkildə tənəzzül etdi. 2020-ci ilin sentyabr ayının sonlarında pandemiyanın ikinci dal-

ğası və Ġkinci Qarabağ müharibəsinin mənfi iqtisadi təsirləri səbəbindən ilin sonunda 

Ermənistan iqtisadiyyatı daha da çökdü. Müharibə iqtisadi böhranı daha da dərinləĢ-

dirdi, əhəmiyyətli dərəcədə maddi və insani itkilərə səbəb oldu, iqtisadi artım poten-

sialı daha da azaldı. Fakt budur ki, iqtisadi artım səviyyəsinin aĢağı olması cəmiyyə-

tin müxtəlif təbəqələri arasında gəlirlərin qeyri-bərabər paylanmasına gətirib çıxarır. 

Bu da insanların həyat səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması siyasətinin səmərəliliyinə mənfi 

təsir göstərir. 2018-ci ildə yeni hökumətin qurulmasından sonra yaranmıĢ problemlər 

həll olunmadı, daha da dərinləĢdi. 

ÜDM artımının dinamikası və quruluĢu da tələb baxımından narahatlıq doğurur. 

Belə ki, son illərdə iqtisadı artımın təmin edilməsində investisiya kəskin Ģəkildə azal-

mıĢ, iqtisadi artım istehlak xərclərinin artması ilə formalaĢmıĢdır. 2018-ci il ilə müqa-

yisədə 2019-cu ildə ümumi investisiya 14,3% azaldı. Bunun əvəzinə 2019-cu ildə 

istehlak 2018-ci il ilə müqayisədə 11,7% artdı. 

2020-ci il Ermənistan Respublikası tarixində 1994-cü ildən bəri ən pis dövr he-

sab edilə bilər. Bu zaman ölkədəki vəziyyətə (iqtisadi, siyasi və sosial komponentlər 

baxımından) Covid-19 pandemiyası və Ġkinci Qarabağ müharibəsindəki ağır məğlu-

biyyət təsir göstərdi. Xarici və daxili siyasi qeyri-sabitlik, gələcəyə dair qeyri-müəy-

yənliyin kəskin artması ilə müĢayiət olunan çətin sosial-iqtisadi vəziyyət bu günə 

qədər davam edən iqtisadi böhrana səbəb oldu. Digər tərəfdən, iqtisadi böhran ölkədə 

siyasi böhranla, eyni zamanda növbədənkənar seçkilərdən sonra daxili siyasi gərginli-

yin artması ilə müĢayiət olunurdu. 

2020-ci il üçün dövlət borcu və ÜDM nisbəti qanunla müəyyən olunmuĢ 60% 

həddini aĢaraq 63,5% təĢkil edirdi. 2021-ci ilə olan məlumata görə, bu göstərici 70%-

ə yaxındır ki, bu da ölkədə vəziyyətin xeyli ağır olduğunu göstərir. Təbii ki, maliyyə 
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cəhətdən qeyri-sabitliyin mövcud olması ölkədəki ağır sosial-iqtisadi vəziyyətdən 

qaynaqlanırdı. Buna görə də indiki vəziyyətdə böhranın əhəmiyyətli dərəcədə dərin-

ləĢməsinə töhfə verən bir çox ön Ģərtlər vardır ki, bunun nəticəsində böhran iqtisadi 

çöküĢə çevrilə bilərdi. BaĢqa sözlə, cəmiyyətdə dövlətin üzləĢdiyi problemlərə artıq 

cavab verə bilməyəcəyi və iqtisadi sistemin iflic olacağı qorxusu var idi. Çünki bir 

nöqtədə iqtisadi çöküĢ artıq geri dönülməz ola bilərdi. Nəticədə 2020-ci ildə dövlət 

büdcəsində proqnozlaĢdırılan 4,9% iqtisadi artımdan fərlqi olaraq 2020-ci ildə 7,4% 

iqtisadi geriləmə qeydə alındı [1]. 

YaranmıĢ ağır sosial-iqtisadi vəziyyətin qarĢısını almaq üçün Ermənistan höku-

məti böhran əleyhinə tədbirlər paketi hazırladı və həyata keçirdi. Paketə daxil olan 

böhran əleyhinə maliyyə tədbirlərinin dəyəri 164,8 milyard dram və ya ÜDM-un 

2,7%-ni təĢkil etmiĢdi. 

2020-ci ildə Ermənistanın dövlət büdcəsinin ümumi gəlirləri əvvəlki ilə nisbə-

tən 0,3% azalaraq 1560,7 milyard dram, vergilər və rüsumlar 5,4% azalaraq 1385,2 

milyard dram təĢkil etmiĢdi. Digər tərəfdən 2020-ci ildə böhran əleyhinə tədbirlərə və 

hərbi əməliyyatlara ehtiyac olduğu üçün dövlət büdcəsi xərclərində kəskin artım oldu. 

Nəticədə 2020-ci ildə dövlət büdcəsi xərclərinin ÜDM-da payı 30,6% olmaqla 5,8% 

artdı. Eyni zamanda cari xərclərin payı 5,1% artaraq 27%-ə, əsaslı xərclərin payı isə 

3,7%-ə yüksəldi (bunun 0,9%-i Ġkinci Qarabağ Müharibəsi səbəbindən əlavə hərbi 

xərclər idi). 2020-ci ilin nəticələrinə görə dövlət büdcəsinin xərcləri əvvəlki ilə nisbə-

tən 16,3% artaraq 1894,6 milyard dram təĢkil etdi. 

 

Dövlət borcu 

2017-ci ildə hazırlanmıĢ yeni maliyyə qaydalarına əsasən 2020-ci ildə borc 

yükü kəskin artaraq ÜDM-un 63,5%-nə çatdı. 2019-cu ilin sonu ilə müqayisədə 2020-

ci ildə borc yükü 13,4% artaraq, Ermənistan qanunvericiliyi ilə icazə verilən həddi 

aĢdı. 2021-ci ilin birinci rübünün məlumatlarına görə, eyni zamanda BVF-nun 2021-

ci il ÜDM proqnozlarına əsaslanaraq bu nisbət artıq 68,2%-dir və BVF-nun borc 

dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi metodologiyasında inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin 

istifadə etdiyi 70%-lik risk həddinə olduqca yaxındır. 2020-ci ildə borc yükünün 

artması Ġkinci Qarabağ müharibəsinin və Covid-19 pandemiyasının səbəb olduğu ağır 

iqtisadi vəziyyətlə bağlı idi. 

Son illərdə dram ilə alınan borc səviyyəsi artmaqda davam edir(2017-ci ilin 

sonu ilə müqayisədə 2021-ci ilin mart ayında 4,2% artaraq 22,6%-ə yüksəldi) və bu 

da borc faizi ödəniĢlərinin artmasına səbəb olur. Nəticədə son 3 ildə büdcə xərclərinin 

9%-dən çoxu dövlət borcuna xidmətə yönəldilmiĢdir. Beləliklə, 2021-ci ilin mart 

ayında ABġ dolları 2020-ci ilin fevral ayına nisbətən 10% artmıĢ və orta hesabla 528 

dram təĢkil edirdi. Avro 2020-ci ilin fevral ayı ilə müqayisədə 20% bahalanmıĢ və 

2021-ci ilin mart ayında orta hesabla 628 dram idi. Devalvasiya dövlət borcunun kəs-

kin artmasına təsir etdi və dramın ABġ dolları və avro qarĢısında məzənnə riskinin 

yığılmasına və borc yükünün artmasına səbəb oldu. 
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Sosial problemlər 

Sosial vəziyyət dedikdə, əhalinin və onun müxtəlif təbəqələrinin həyat fəaliyyə-

tinin xarakteristikası nəzərdə tutulur. Sosial vəziyyətə əhalinin həyat səviyyəsi, maddi 

rifahı və həyat keyfiyyəti göstəriciləri aid edilir. Əhalinin həyat səviyyəsi dedikdə, 

onların əldə etdikləri gəlirlər nəzərdə tutulur. Əhalinin həyat keyfiyyətinə onların 

sosial xidmətlərlə tam Ģəkildə təmin edilməsi, əhalinin təhsil səviyyəsi, müasir səhiy-

yə xidmətləri ilə tam Ģəkildə təmin olunması daxildir. 

Sosial problemlər isə cəmiyyətin əziyyət çəkdiyi və əhalinin bəzi hissəsinə di-

gərlərindən daha çox təsir edən çətinliklərdir. Sosial problemlərə misal olaraq yoxsul-

luq, iĢsizlik, irqi və cinsi ayrı-seçkilik, narkotik maddə asılılğı, təhsil sahəsindəki 

problemlər və s. göstərmək olar. Sosial siyasətin əsas tərkib hissələrindən biri də 

demoqrafik siyasətdir. Demoqrafik problemlər birbaĢa əmək bazarına təsir göstərir. 

Ermənistanda baĢ verən dərin sosial-iqtisadi dəyiĢikliklər və sarsıntılar erməni 

cəmiyyətinin sosial-psixoloji mənzərəsini xeyli dəyiĢdirmiĢdir. 

Yoxsulluq 

Yoxsulluq hələ Sovet dövründə Ermənistanda geniĢ yayılmıĢ, 18-20% təĢkil 

edirdi. Yoxsulluğun artmasına 1988-ci ildə 400 min insanın fəlakətinə səbəb olan zəl-

zələ və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi daha çox təsir göstərdi. 

Köhnə fabrik və zavodların fəaliyyətsizliyi iqtisadiyyatın çöküĢü, dərin enerji və iqti-

sadi böhran kütləvi iĢsizliyə səbəb oldu. 

1991-1995-ci illər Ermənistan üçün ən böhranlı illərdən hesab oluna bilər. Bu 

illərdə yoxsulluq həddindən aĢağı yaĢayan insanların sayı 70-80% təĢkil edirdi. Eyni 

zamanda ən böyük mühacirət axınları bu illərdə baĢ verdi. Təxminən 600 min insan 

Ermənistanı tərk etdi. 1996-cı ildən sonrakı on ildə yoxsulluq səviyyəsi nisbətən 

sabitləĢdi. Lakin yoxsulluğun aradan qaldırılması siyasətində ciddi çatiĢmazlıqlar var 

idi. Bu çatıĢmazlıq ondan ibarət idi ki, ölkədə mövcud olan yoxsulluq səviyyəsi sosial 

yardımlar hesabına azaldılmağa çalıĢılırdı. Buna görə də 2008-ci ildə baĢlayan qlobal 

maliyyə böhranı yoxsul insanların sayının bir neçə ay ərzində kəskin artmasına səbəb 

oldu. Cəmi bir il ərzində qeydiyyata alınan yoxsulların sayı 6,5% artdı. 2010-cu ildə 

yoxsulluq səviyyəsi 35,8%-ə yüksəldi. Ġqtisadi artımın aĢağı düĢməsi uzunmüddətli 

yoxsulluğun azaldılması proqramlarının dondurulmasına, həssas ailələrə yardım siya-

sətinin məhdudlaĢdırılmasına səbəb oldu. Ġqtisadi böhran 2011-ci ilə qədər davam 

etdi. Bu zaman yoxsulluq səviyyəsini azaltmaq mümkün idi. Lakin 2015-ci ildə yox-

sulluğun səviyyəsi hələ 2008-ci il ilə müqayisədə 29,8% yüksək idi [2] 

Yoxsulluq əsasən 3 səviyyədə təmsil olunur: yuxarı, aĢağı və həddindən artıq 

yoxsul. Yoxsulluq mənzərəsi xüsusilə çoxölçülü yoxsulluğa nəzər yetirdikdə tamam-

lanır. Çoxölçülü yoxsulluq dedikdə yalnız gəlir yoxsulluğu deyil, eyni zamanda 

vətəndaĢlara və ailələrə göstərilən xidmətdən məhrum olma səviyyəsi nəzərdə tutulur. 

Bu aĢağıdakı 5 məhrumiyyətə görə qiymətləndirilir: 

1. Əsas ehtiyaclar

2. Mənzil
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3. Təhsil 

4. MəĢğulluq 

5. Sağlamlıq 

Əmək və Əhalinin Sosial Məsələlər Nazirliyinin Sosial Yardım departamentinin 

rəhbəri Asdyq Minasyan bildirir ki, yoxsulluq və çoxölçülü yoxsulluq haqqında məlu-

matları müqayisə edərkən, əhalinin 45-46%-nin sosial problemi olduğu qənaətinə 

gəlinir. Çoxölçülü yoxsulluq xüsusilə uĢaqlar arasında yüksəkdir (64%). Ermənistan-

da hal-hazırda hər 3 uĢaqdan biri yoxsulluq içində yaĢayır. UĢaq yoxsulluğu 34,2%, 

həddindən artıq uĢaq yoxsulluğu 2%-dir. Bu göstəriciyə eyni zamanda coğrafi qeyri-

bərabərlik də təsir göstərir. Məsələn, ġirak regionunda uĢaqların 50,9%-i yoxsulluq 

içərisində yaĢayır [3]. 

2016-ci ildə Ermənistanda iqtisadi artım sürəti cəmi 0,2% artmıĢdı və ölkədə 

yoxsulluğun səviyyəsini azaltmaq üçün kifayət deyildi. 2016-ci ildə yoxsulluq 2015-

ci ilə nisbətən 0,4% azalmıĢdı (29,8%-dən 29,4%-ə). Ermənistanda yoxsulluq səviyə-

si paytaxt və regionlar üzrə xeyli dəyiĢir. Ermənistanda ən yoxsul rayon Araqaçodn-

dur (51,4%). 2019-cu ilin statistik məlumatlarına görə Ġrəvanda yoxsulluq səviyyəsi 

14,1% təĢkil edir. Eyni zamanda ġirak (48,4%), Lori (30,1%), Qeğarkunik (43,5%), 

Kodayk (31,9%), Armavir (22,5%), Ararat (29,4%), TavuĢ (25,6%), Vayoç Dzor 

(19,3%), Syunik (12,1%) regionlarında da yoxsulluq göstəriciləri qeyd olunmuĢdur [4] 

2019-cu ildə Ermənistanda yoxsulluq səviyyəsi 26,4% olmuĢdur. Ermənistan 

Respublikasının Statistika Komitəsi ―Ermənistanın sosial imici-yoxsulluq‖ adlı hesa-

batda bu barədə bildirmiĢdir. 

Ermənistanda yoxsulluq 1996-cı ildən hesablanır. 2019-cu ildən etibarən Dünya 

Bankının yenidən iĢlənmiĢ metodologiyası, yəni dörd hədd üzrə yoxsulluğun qiymət-

ləndirilməsi tətbiq olunur. 

1. O Ģəxslər yoxsul hesab olunur ki, hər bir həddə-buluğa çatmıĢ Ģəxsə düĢən 

istehlak həddi 53,043 dramdır. Ermənistanda əhalinin 43,8%-i bu həddə uyğundur. 

2. Orta səviyyədəki yoxsulların isə hər adambaĢına düĢən istehlak həddi 35,054 

dram təĢkil edir. Əhalinin 10,2%-i bu həddə uyğundur. 

3. Həddindən artıq yoxsul və pis qidalanmaya uyğun olanlar üçün aylıq istehlak 

həddi 23,763 dram olanlardır. Əhalinin 1,4%-i həddindən artıq kasıb təbəqəyə aiddir. [4] 

 

İşsizlik 

1990-ci ildə Sovet Ġttifaqında iĢsizlik nisbəti 1-2% idi. Bazar iqtisadiyyatına 

keçilməsi iqtisadiyyatın inkiĢafına təsir göstərdi. Onlarla sənaye Ģirkəti bağlandı və 

əhalinin miqrasiya səviyyəsi artmağa baĢladı. 1991-ci ildə Ermənistanın müstəqilliyi 

elan olunduqdan sonra onun iqtisadiyyatının da strukturu dəyiĢdi, iĢsizlik 20%-ə çat-

dı. MəĢğulluğun artırılması və iĢsizliyin azaldılması məqsədi ilə 2000-ci ildə məĢğul-

luq sahəsinin tənzimlənməsi siyasəti həyata keçirilməyə baĢlandı. Hökumət tərəfin-

dən məĢğulluq strategiyası 2012-ci ildə hazırlandı. Bu sənəd 2013-2018-ci illər üçün 

nəzədə tutulmuĢdu. 2014-cü ildə isə 2014-2025-ci illər üçün perspektivli inkiĢaf stra-

tegiyası təsdiqləndi. Bu strategiyanın məqsədi 2025-ci ildə Ermənistanda məĢğulluq 
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səviyyəsini 71%-ə çatdırmaq və iĢsizliyi 10%-ə endirmək idi. Ancaq göstəricilərdən 

aydın olur ki, strategiyada nəzərdə tutulan səviyyəyə hələ də nail olunmamıĢdır. 

2016-cı ildə Ermənistanda iĢsizlik təxminən 18,1% təĢkil edirdi və əsas məqsəd bu 

göstəricini 16,5%-ə endirmək idi. Digər tərəfdən, məĢğulluq nisbətinin 58,7%-ə yük-

səldilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu göstərici isə 50% idi. 

Avrasiya Ġqtisadi Birliyinə daxil olan ölkələr arasında iĢsizlik baxımından ən 

yüksək göstəriciyə malik ölkələrdən biri Ermənistandır. ĠĢsizlik səviyyəsi Ermənis-

tanda 17%-dir. AĠB ölkələrinin məĢğulluq mərkəzlərində qeydiyyatdan keçən iĢsizlə-

rin sayı iyunun sonunda 1 milyon 555 min nəfər olmuĢdur. Xüsusilə 2021-ci il iyunun 

sonunda Ermənistanda 61,4 min iĢsiz məĢğulluq mərkəzlərində qeydiyata alınmıĢdır. 

Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bu göstərici 2% (1200 nəfər) artmıĢdır [5]. Ermə-

nistanın əmək qabiliyyətli əhalisinin 17,8%-dən çoxu iĢsizdir. Yəni əmək qabiliyyətli 

11 vətəndaĢdan 2-si iĢsizdir. 

Dünya Bankının və Milli Statistika Xidmətinin məlumatına görə, müstəqilliyin 26 

ili ərzində Ermənistanda orta iĢsizlik səviyyəsi 21,7% təĢkil etmiĢdir. Ölkədə ən yüksək 

iĢsizlik 2001-ci ildə – 35,9%, ən aĢağı göstərici isə 2013-cü ildə 16,2% olmuĢdur. 

Ermənistan Dövlət MəĢğulluq Agentliyinin 2021-ci il yanvar ayının məlumatı-

na görə, iĢsizlərin əksəriyyəti qadınlardır. Onlar ümumi iĢsizlərin 64,7%-ni (və ya 

40,2 min nəfər) təĢkil edir. Gənc iĢsizlərin sayı 19,1% (və ya 11,9 min nəfər), əlilliyi 

olan iĢsizlərin sayı 3,9% (və ya 2,4 min nəfər)-dir. ĠĢsizlər arasında gənclərin üstün-

lük təĢkil etməsi ölkədəki əsas iĢ gücünün digər ölkələrə köç etməsinə səbəb olur [5]. 

2017-ci ildə gənclər arasında iĢsizlik 30,3% təĢkil edirdi. ―Gənc nəsil təhlükədədir‖ 

adlı hesabatda qeyd olunur ki, iĢsizlik bütün dünyada əsas problemlərdən biridir. He-

sabata görə, Ermənistanda bu sahə ilə məĢğul olan siyasətçilər gənclərin 42,3%-dən 

iĢçi qüvvəsi kimi istifadə olunmasından, 16,8%-nii isə iĢsiz olmasından narahat olma-

lıdır. Ġnformasiya texnologiyaları sahəsində gənclərin məĢğulluq səviyyəsi cəmi 3%-

dir. Bu araĢdırmalara görə kimya və sənaye sahəsində gənclərə ehtiyac olmasına bax-

mayaraq, bu sahə ilə az məĢğul olurlar. [5]. Ümumiyyətlə, tələb və təklif arasındakı 

uyğunsuzluq Ermənistan əmək bazarında əsas problemlərdən biridir. Məsələn, 2018-

ci ilin mart ayının məlumatına görə, bir vakant yer üçün 48 nəfər müraciət etmiĢdir. 

Ermənistanın əmək bazarında xüsusilə özəl sektora böyük tələbat vardır. 

Ermənistanda məĢğulluq səviyyəsini artırmaq üçün bir sıra dövlət mərkəzləri 

fəaliyyət göstərir. Bunlar Dövlət MəĢğulluq Agentliyi və onun 51 ərazi orqanı, Ġrə-

vanda fəaliyyət göstərən PeĢə Oriyentasiyası Metodik Mərkəzi və Gümrüdəki Gümrü 

əlillərinin reabilitasiya mərkəzidir. MəĢğulluq sahəsində təkmilləĢdirməni nəzərdə 

tutan məĢğulluq haqqında qanun isə 2013-cü ildə qəbul edilmiĢdir. 

Təhsil 

Müstəqilliyin elan edilməsindən sonrakı ilk illərdə Ermənistan hakimiyyətinin 

qarĢısında dayanan əsas problemlərdən biri də sosial həyatın müxtəlif istiqamətlərinin 

müasirləĢdirilməsi və dünya standartlarına uyğunlaĢdırılması idi. Təhlillər göstərir ki, 

sosial sahədə həyata keçirilən bütün tədbirlərə və cəhdlərə baxmayaraq lazımi nəticə 
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əldə etmək mümkün olmamıĢdır. Ermənistan digər sahələrdə olduğu kimi təhsil sahə-

sində də addımlar atmıĢdr. Məktəblərdə əsas təhsil dili erməni dilidir. 1990-cı ildə qə-

bul olunmuĢ qərar ilə erməni dili rus dilli təhsili tamamilə əvəzləməyə baĢladı. Lakin 

bu qərar özü ilə bərabər bir sıra problemlər də gətirdi. Bunlardan ən baĢlıcası Ermə-

nistanda müəllimlərin köklü dəyiĢikliklərə hazır olmaması idi. Nəticədə təhsilin key-

fiyyəti aĢağı düĢməyə baĢladı. 

Digər səbəb isə kurrikulumun köklü və birdən dəyiĢməsi nəticəsində tədris pro-

sesində erməni dilində dərslik və material çatıĢmazlığı idi. Həmin dövrdə bu problemi 

aradan qaldırmaq üçün büdcədən məktəblərə ayrılan məbləğ kəskin azalmıĢdı və 

dərslik nəĢrinə yönəldilmiĢdi. Məktəblərin bərpası və təmiri prosesi də təxirə salın-

mıĢdı, Ermənistan hökumətinin o vaxt müəyyənləĢdirdiyi standartları tətbiq etmək, 

yeni laboratoriyalar qurmaq və texniki təchizatını təmin etmək mümkün olmamıĢdı. 

Təhsil sisteminin ən vacib tərkib hissələri təhsilin məzmunu və məqsədidir. 

Ermənistanın təhsil sistemi indi də sovet ənənələrini davam etdirən tədris sisteminə 

malikdir. Yəni təhsil sisteminə tənqidi baxıĢ, təhsilin məqsədi və məzmunu ilə bağlı 

mövqelərin inkiĢafı, bilik və düĢüncə tərzində dəyiĢiklik etmək, təhsil alanların nəyi 

və nəyə görə öyrəndikləri ilə bağlı dəqiq bir mövqeyə sahib olmamaları təhsil siste-

minin səciyyəvi cəhətləridir. 

Erməni təhsil ekspertləri təhsil sistemində əsas problemlər kimi aĢağıdakıları 

qeyd edirlər: 

1. Orta və ali təhsil müəssisələrinin tədris proqramları arasında məntiq və 

məzmun əlaqəsinin olmaması; 

2. Təhsil ənənələrinin olmaması və peĢə seçimində məktəblərin çatıĢmazlığı; 

3. Həm özəl, həm də dövlət tədris müəssisələrində təhsilin məzmunu və məq-

sədi barədə ümumi anlayıĢın olmaması. 

Ermənistanda 2017-ci ildən icbari 12 illik orta təhsil sisteminə keçilmiĢdir [8]. 

Ermənistan parlamentində müzakirə nəticəsində ―Təhsil haqqında‖ və ―Xalq təhsili 

haqqında‖ qanunlara dəyiĢiklik edilmiĢ və icbari 12 illik təhsil qəbul edilmiĢdir. Par-

lamentdə səsvermə zamanı 85 nəfər lehinə, 27 nəfər bitərəf olmaqla qərar qəbul edil-

miĢdir. Əslində qəbul olunan bu qanunun əsas məqsədi Ģagirdlərin məktəbləri erkən 

tərk etməsinin qarĢısını almaq idi. Məcburi 9 illik təhsildən 12 illik təhsilə keçid çox-

ları tərəfindən razılıqla qarĢılanmamıĢdır. Bir çox mütəxəssislər bu sistemə keçidin 

ciddi problemlərə səbəb olacağını və kəndlərdə sosial gərginliyi daha da artıracağını 

düĢünürdü. Çünki bu, kənd yerlərindəki erkən nikah hallarına və oğlanların məktəbi 

tez bitirib ailənin təsərrüfat iĢlərinə kömək etməsi vəziyyətinə uyğun gəlmirdi [9]. 

Ölkədəki mürəkkəb sosial, iqtisadi və siyasi dəyiĢikliklər ali təhsil sisteminə 

ağır təsir göstərmiĢdir. Ermənistanın dövlət büdcəsindən təhsil sektoruna ayrılan və-

saitin azlığı, hökumət tərəfindən təhsil sisteminin lazımi səviyyədə dəstəklənməməsi 

təhsildə müxtəlif problemlər və qeyri-müəyyənlik yaratmıĢdır. 

Ermənistanda minimum əmək haqqının çox aĢağı olduğunu nəzərə alaraq qeyd 

etmək olar ki, təhsil sahəsindəki ödəniĢlər təhsili çoxu üçün əlçatmaz edir. Kasıb 

ailələr öz övladlarına ali təhsil verə bilmirlər. 
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Tələbələrin sayının ildən-ilə azalmasının səbəbləri aĢağıdakı amillərlə bağlıdır: 

- Miqrasiya; 

- təhsildən çox gündəlik pul qazanmaqla məĢğul olan yoxsul vətəndaĢların sayı-

nın artımı; 

- universitetlərin təhsil haqlarının çox yüksək olması və ölkədə mövcud olan 

sosial problemlərə görə illik təhsil haqqının ödənilməsinin çətinləĢməsi; 

- abituriyentlərin dövlətin təhsil sisteminə olan inamını itirməsi; 

- müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq təhsilin sistemləĢdirilməməsi; 

- xarici universitetlərdə ali təhsilə üstünlük verilməsi; 

- Ermənistan diplomlarının əksər ölkələrdə tanınmaması; 

- tələbələrin öz ixtisaslarına uyğun iĢ tapa biləcəyinə inanmsızlığı. 

Ali təhsilə marağın az olmasının digər bir səbəbi iĢlə təmin olunma problemidir. 

Ermənistan reallıqlarında tələbələrin universitetdən əmək bazarına keçidi çox çətin və 

süni maneələrlə doludur. Belə ki, iĢ axtararkən məzunlar bir sıra çətinliklərlə üzləĢir-

lər. Bunlar əsasən təhsili olsa da müvafiq təcrübəsi olmayanların çox qarĢılaĢdığı bir 

problemdir. Praktiki bilikləri olmayan tələbələr iĢ tapmaqda çətinlik çəkir və ya ümu-

miyyətlə, iĢ tapa bilmirlər. Bu isə Ermənistanda universitetlə əmək bazarı arasındakı 

əlaqənin zəifliyindən irəli gəlir. Bazar iqtisadiyyatının gücləndiyi və iĢə götürənlərin 

tələblərinin daim artdığı dünyada Ermənistan universitetlərinin verdiyi təhsil müasir 

dövrün rəqabətinə uyğun gəlmir. 

Ermənistanda Nikol PaĢinyanın hakimiyyətə gəlməsi ilə nəticələnən ―küçə inqi-

labı‖nın əsas dəstəkverici qüvvəsi tələbələr idi. Belə ki, S.Sarkisyanın xunta rejiminin 

ən çox ziyan vurduğu sahələrdən biri təhsil sistemi və zərərçəkənləri isə tələbələr idi. 

Davamlı artan qiymətlər, açıq-aydın reallaĢdırılan dəhĢətli korrupsiya bu rejimin əsas 

göstəriciləri idi. Tələbələr Nikol PaĢinyanın rəhbərliyi ilə bir çox müsbət islahatların 

keçiriləcəyinə ümid etsələr də, seçkilər keçirildikdən sonra Ermənistan universitetləri-

nə mənfi təsir göstərən problemlərin həlli istiqamətində əsaslı bir dəyiĢiklik edilmədi. 

Beləliklə, araĢdırılan məsələlər göstərir ki, Ermənistan təhsil sistemi ağır böh-

ran Ģəraitindədir. Ali təhsil bütün vətəndaĢlar üçün əlçatan deyildir. Ġmkanlı Ģəxslər 

övladlarına təhsil verə bilsələr də, digərləri bu imkandan məhrumdurlar. Təhsil siste-

mində görünməmiĢ korrupsiya və rüĢvətxorluq hökm sürür. 

 

Demoqrafik şərait və miqrasiya 

Uzunmüddətli demoqrafik dəyiĢikliklər-doğum göstəricisinin aĢağı düĢməsi, 

ölüm hallarının artması, əhalinin yaĢlanması, iĢsizlik və köçün güclənməsi Ermənis-

tanda ciddi demoqrafik problemlər yaratmıĢdır. Ermənistan Respublikasının Milli 

Statistika Xidmətinin 2021-ci il yanvarın 1-nə olan məlumatına görə, ölkənin daimi 

əhalisinin sayı 2 milyon 963 min nəfər olmuĢdur. ġəhər əhalisinin xüsusi çəkisi 64%, 

kəndlərdə yaĢayan əhalinin sayı 36% təĢkil etmiĢdir. Daimi əhalinin 47,2%-ni kiĢilər, 

52,8%-ni qadınlar təĢkil edir. 

Ermənistan hökuməti ölkədəki demoqrafik böhranı gizlətmək üçün rəqəmləri 

kifayət qədər saxtalaĢdırmıĢdır və əslində Ermənistanda daimi yaĢayan əhali daha 
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azdır. Rəsmi statistik rəqəmlərin müqayisəsini apararkən aydın olur ki, təkcə 2010-

2016-cı illərdə Ermənistanda əhalinin sayı 8,5% azalmıĢdır. Qeyri-rəsmi məlumata 

görə, hal-hazırda Ermənistanda əhalinin sayı 1 milyon 500 mini keçmir [10]. 

Bu və ya digər səbəblərdən Ermənistanda doğum nisbəti azalmıĢ, ölüm nisbəti 

isə artmıĢdır, bu da təbii artıma mənfi təsir göstərir. 2020-ci ildə təbii artım, yəni 

doğulanlarla ölənlər arasındakı fərq 1100 nəfər təĢkil etmiĢdir. Bu əsasən Ġkinci Qara-

bağ müharibəsi və Covid 19 pandemiyası ilə Ģərtlənirdi. 2019-cu ildə isə təbii artım 

9800 nəfər təĢkil edirdi, bu 2020-ci il ilə müqayisədə 9 dəfə çoxdur. Ötən il ilə müqa-

yisədə Ermənistanda ölüm nisbəti 0,9% artmıĢ, doğum səviyyəsi isə 2,7% azalmıĢdır. 

Espertlərin fikrincə, son 25 ildə Ermənistanda doğum səviyyəsi 2 dəfə azalmıĢdır. 

Ümumiyyətlə, əhalinin təbii artımı 9,9% azalmıĢdır. Burada miqrasiya məsələləri də 

əsas rol oynamıĢdır. Miqrasiya üzrə ekspert Rubert Yeganyan qeyd etmiĢdi ki, bu 

göstəricilərə ilk səbəb aĢağı əmək haqqıdırsa, ikinci əsas səbəb sosial-psixoloji amil-

lərdir. Ermənistanda 90-cı illərdə sosial-iqtisadi problemlər, bu gün isə sosial-psixolo-

ji problemlər üstünlük təĢkil edir [11]. Bundan baĢqa ölkədə nigah sayının azalması 

qeydə alınmıĢdır. 2012-2016-cı illərdə evlənənlərin sayı 2769 və ya 14,5% azalmıĢ-

dır. BoĢanmalar isə 398 və ya 12% artmıĢdır. 1990-cı illərdə evlənənlərin sayı 28233, 

boĢananların sayı isə 4347 olduğu halda, 2015-ci ildə evlənənlərin sayı 17603, boĢa-

nanların sayı isə 3669 olmuĢdur. 2016-ci il ilə müqayisədə 2017-ci ildə evlilik 6,5% 

azalmıĢ, boĢanmaların sayı isə 11,2% artmıĢdır. Evlilik və boĢanma hallarındakı və-

ziyyətin əsas səbəbi ailə daxilində mövcud olan sosial-iqtisadi problemlər, yoxsulluq 

səviyyəsinin yüksək olmasıdır[12]. 

Ermənistanda demoqrafik vəziyyət böhrana və tədricən depopulyasiyaya yaxın-

laĢır, yəni ölüm səviyyəsi doğum səviyyəsini üstələyir. Depopulyasiyanın əsas səbəb-

lərinə bir sıra amillər daxildir. Məsələn, XX əsrin 90-cı illərində dünyaya gələn uĢaq-

lar hazırda evlilik yaĢına çatmıĢ gənclərdir, onlar ölkədə hökm sürən müharibə vəziy-

yəti və iqtisadi böhrana görə övlad sahibi olmaqdan imtina edir. Eyni zamanda əsas 

səbəblərdən biri miqrasiyadır [13]. 

Miqrasiyanın əsas səbəblərinə iqtisadi böhran, kütləvi iĢsizlik, korrupsiya, siya-

si, psixoloji və nəqliyyat amilləri daxildir. Ermənistan Respublikası Statistika Komi-

təsi (əvvəllər Milli Statistika Xidməti) tərəfindən 2020-ci ildə nəĢr olunan Statistik 

göstəricilərin metodoloji dəqiqləĢdirmələrinə görə, hər bir inzibati vahidin daimi əha-

lisinin indeksi 2011-ci ildən formalaĢmağa baĢlamıĢdır. Siyahıyaalma zamanı bu əra-

zidə daimi yaĢayan, qeydiyyat zamanı mövcud olan və ya müvəqqəti olmayan Ģəxs-

lərin ümumi sayı göstərilmiĢdir. Müvəqqəti olmayanların daimi əhaliyə daxil edil-

məsinə gəldikdə isə, Ermənistan Respublikasının Statistika Komitəsi belə bir izah 

vermiĢdir ki, bir ildən az müddət ərzində mövcud olmayan Ģəxslərin sayı daimi əhali 

sayına əlavə edilir [14]. Qeyd etmək lazımdır ki, SSRĠ-nin dağılmasından sonra 

Ermənistanda demoqrafik vəziyyət pisləĢməyə baĢladı. Ölkə sənayəsinin öz fəaliyyə-

tini dayandırması ilk növbədə iri sənaye birliklərinin Ģəhər və kəndlərdə müəssisə və 

filiallarının fəaliyyətlərinin dayanmasına gətirib çıxardı, bu da Ermənistanda kütləvi 

iĢsizliyin yaranmasına səbəb oldu. YaranmıĢ iĢsizlik Ermənistan vətəndaĢlarının hər 
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gün davam edən kütləvi miqrasiyasının səbəbidir. BMT-nin məlumatına əsasən Ame-

rika Pew AraĢdırma Mərkəzi belə nəticəyə gəlib ki, Ermənistan əhalisinin 25%-i, təx-

minən 937 min nəfər Ermənistan sərhədlərindən kənarda yaĢayır. Bu göstəricilərə 

görə, Ermənistan dünyada Bosnia və Hersoqovina, Albaniya və Yamaykadan sonra 

dördüncü yerdədir. Ermənistandan gedən miqrantların əksəriyyəti, təxminən 56%-i 

Rusiya Federasiyasında məskunlaĢmıĢdır. Bu göstəricilərə görə Avropa ölkələri 15%, 

ABġ və Kanada 9,5%, digər ölkələr isə 19,5% – təĢkil etmiĢdir. Miqrantların əksə-

riyyəti bu ölkələrdə erməni icmalarının olmasına üstünlük verirlər. Ümumilikdə 

2021-ci ilin I rübündə Ermənistanı 127 min insan tərk etmiĢdir və onların yarıdan 

çoxunu Rusiyaya gedən əmək miqrantları təĢkil edir. Eyni zamanda 2021-ci ildə 

ölkəyə gələnlərlə gedənlər arasındakı fərq 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 

dəfə çoxdur. Miqrasiya xidmətinin rəhbəri Armen Kazaryanın fikrincə, 2021-ci ildə 

əmək miqrasiyası ilə yanaĢı, sərhədlərin açılmasından sonra ölkəni tərk edənlərin 

sayının intensivləĢməsinin səbəblərindən biri də müharibədən sonra yaranmıĢ sosial-

psixoloji vəziyyətdir [19]. Miqrasiyanın kütləvi hal almasının müxtəlif səbəbləri 

göstərilir [14]: 

1. Həyat səviyyəsinin aĢağı olması

2. ĠĢ Ģəraitinin uyğunsuzluğu

3. ĠĢləmək üçün xaricdə daha yaxĢı Ģəraiti əldə etmək fürsəti

4. YaxĢı təhsil almaq arzusu

5. Ġkinci Qarabağ müharibəsinin ölkədə yaratdığı sosial-psixoloji vəziyyət

Miqrasiya edənlərin əhalinin çox hissəsi ali təhsilli, iĢ qabiliyyəti olan insanlar-

dır ki, onlar bu ölkədə iĢ tapmaqda çətinlik çəkirlər. Demoqrafik vəziyyətdə təhlükə-

nin əsas göstəricilərindən biri məktəblərdə və universitetlərdə tələbə sayının ildən-ilə 

azalmasıdır. Ölkəni tərk edənlərin təxminən 30%-i universitet məzunu, 49%-i orta 

məktəb məzunudur. Sadəcə olaraq 21%-i təhsilsizdir [15]. 

Fridrix Elbert Fondunun Ermənistan bölməsinin gənclər arasında apardığı araĢ-

dırmaya görə baĢqa ölkələrə getmək istəmələrinin aĢağıdakı əsas səbəbləri göstəril-

miĢdir [16]. 

1. Həyat keyfiyyətini artırmaq istəyi – respondentlərin 35,6%-i

2. daha yaxĢı iĢ imkanı əldə etmək – respondentlərin 30,8%-i

3. daha yaxĢı təhsil almaq imkanı – respondentlərin 12,6%-i

4. Ģəxsi biznes üçün daha yaxĢı imkanın mövcud olması – respondentlərin

4,2%-i 

Beləliklə, Ermənistanda demoqrafik Ģəraitin müxtəlif səbəblərdən acınacaqlı 

vəziyyətə düĢməsi onsuz da iqtisadi və sosial cəhətdən ağır olan Ģəraitinin demoqrafik 

baxımdan da böhran halına gəlib çatmasına səbəb olmuĢdur. 

Nəticə 

Beləliklə, bütün yuxarıdakı məsələlərin təhlilindən belə bir nəticəyə gəlmək 

olar ki, Ermənistan düĢmüĢ olduğu ağır iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün daxili və 

xarici, o cümlədən iqtisadi siyasətini düzgün Ģəkildə həyata keçirmir. 
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Mövzunun araĢdırılması zamanı bir sıra nəticələrə gəlinmiĢdir: 2020-ci ildə 

Covid-19 pandemiyası və Ġkinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində yaranmıĢ ağır 

sosial-iqtisadi vəziyyət Ermənistanın iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərmiĢdir; iqtisadi 

artım tendensiyaları zəifləmiĢdir; müharibə iqtisadi böhranı daha da dərinləĢdirilmiĢ-

dir və əhəmiyyətli dərəcədə maddi itkilərə səbəb olmuĢdur; Ermənistan Respublikası-

nın dövlət borcu kəskin sürətdə artmıĢdır; yoxsulluq Ermənistanda əsas problemdir və 

yoxsulluğun aradan qaldırılması siyasətində ciddi çatiĢmazlıqlar vardır; məĢğulluğun 

artırılması və iĢsizliyin azaldılması siyasəti hökumət tərəfindən səmərəli həyata keçi-

rilmir; Ermənistanın təhsil sistemi də ağır böhran Ģəraitindədir. Təhsil sistemində kor-

rupsiya və rüĢvətxorluq halları hökm sürür; Ermənistanda həmçinin demoqrafik və-

ziyyət böhran səviyyəsindədir. Miqrasiya halları ölkənin əsas problemlərindən biridir. 

Ermənistanda mövcud sosial-iqtisadi vəziyyət əhalinin həyat keyfiyyətini yaxĢılaĢdır-

maq məqsədi ilə ölkəni tərk etmələrinə gətirib çıxarır. 
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SOCIO-ECONOMIC SITUATION IN ARMENIA 

Summary 

The article analyzes the socio-economic situation in Armenia. It examines economic 

problems and factors affecting them, the social situation, the level of poverty and 

unemployment in the country, problems in education, demography and migration processes. 

Recent profound socio-economic changes and upheavals in Armenia have had a 

significant impact on the socio-psychological landscape of Armenian society. The analysis 

shows that despite all the measures and efforts taken in the social and economic spheres, it 

was not possible to achieve the desired result. 

Keywords: Armenia, socio-economic situation, unemployment, poverty, education, 

demography, migration 

Шаргия Имамали 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АРМЕНИИ 

Резюме 

В статье исследована социально-экономическая ситуация в Армении. Были 

изучены экономические проблемы и факторы, влияющие на них, социальное поло-

жение, уровень бедности и безработицы в стране, проблемы в сфере образования, 

демография и миграционные процессы. 

Проведенное исследование показывает, что, происходящие в Армении в послед-

нее время глубокие социально-экономические потрясения оказали значительное влия-

ние на социально-психологическую картину армянского общества. Несмотря на все 

меры и попытки, предпринимаемые в социально-экономической сфере, достичь 
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AZƏRBAYCANDA DAVAMLI ĠNKĠġAFIN TƏMĠN EDĠLMƏSĠNDƏ 

ĠNNOVATĠV TEXNOLOGĠYALARIN TƏTBĠQĠ 

 
Xülasə 

Göründüyü kimi, Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin edilməsi istiqamətində inno-

vativ texnologiyalar geniş şəkildə tətbiq edilməkdədir. Buraya sırf dövlət idarəetməsində tət-

biq olunan innovativ texnologiyalarla, yanaşı cəmiyyət həyatının müxtəlif sferalarını əhatə 

edən texnologiyalar daxildir. Ölkədə İKT-nin imkanlarından geniş istifadə, e-hökumətin qu-

rulması ilə bağlı atılan ardıcıl addımlar inkişafın innovativ xarakterini ortaya qoyan mühüm 

amillərdəndir. Bu isə ölkənin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi istiqamətində vacib əhə-

miyyətə malikdir. 

Açar sözlər: innovativ teчnologiyalar, rəqəmli yayım, kosmik, elektron hökumət, 

sektor, dinamik. 

 

Giriş 
Müasir dövrdə davamlı inkiĢafın təmin edilməsində innovativ teчnologiyaların 

tətbiqi vacib əhəmiyət kəsb edir. Ġnnovativ texnologiyalar cəmiyyətin və iqtisadiyyatın 

bu və ya digər sahələrində, həmçinin idarəetmədə tətbiq edilməklə ümumikdə davamlı 

inkiĢafa öz müsbət təsirini göstərməkdədir. Akademik U.Ələkbərov bu texnologiyaları 

sinergetik, komplimentr və kompensasin texnologiyalar olaraq qruplaĢdırır [5, s.9]. 

Ġnnovativ idarəetmə texnologiyalarından olan sinergetik texnologiyalar dedik-

də, dövlət inkiĢaf proqramlarının vətəndaĢ cəmiyyəti və özəl sektorun geniĢ iĢtirakı 

ilə reallaĢdırılması nəzərdə tutulur. 

Məlum olduğu kimi, ölkədə vətəndaĢ cəmiyyəti institutları cəmiyyət həyatında 

vacib rol oynamaqdadırlar. Bu mənada onlar dövlətin həyata keçirdiyi bu və ya digər 

sahələrdə həyata keçirilən proqramlarda yaxından iĢtirak edir, öz töhfələrini verirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə vətəndaĢ cəmiyyəti institutlarının inkiĢafında və döv-

lət siyasətinin həyata keçirilməsində onların iĢtirakında dövlət maraqlıdır. Məhz bu-

nun bariz nümunəsi olaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 iyul 2007-ci il 

tarixli 2288 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ Azərbaycan Respublikasının qeyri-

hökumət təĢkilatlarına dövlət dəstəyi Konsepsiyasının qəbul edilməsi göstərilə bilər. 

Bu Konsepsiyanın qəbulu ölkədə vətəndaĢ cəmiyyəti institutlarının, o cümlədən QHT 

sektorunun inkiĢafında yeni mərhələnin baĢlanğıcı olmuĢdur [4]. 
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Konsepsiyada qarĢıya qoyulan məqsəd və vəzifələrin icrası ilə bağlı Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin 13 dekabr 2007-ci il tarixli 674 nömrəli Fərmanı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Döv-

lət Dəstəyi ġurası yaradılmıĢ və Əsasnaməsi təsdiq olunmuĢdur. 

Əsasnamədə ġuranın əsas vəzifələri sırasında vətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢafı ilə 

bağlı dövlət siyasətinin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iĢtirak etmək; 

Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarını dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələ-

lərin həllinə cəlb etmək; dövlət və cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb edən məsələlərin 

həllində dövlət orqanları ilə vətəndaĢ cəmiyyəti institutlarının əməkdaĢlığı kimi məsə-

lələr öz əksini tapır. Qeyd etmək lazımdır ki, Qeyri-Hökumət TəĢkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi ġurası tərəfindən QHT-lərin dövlət proqramlarında iĢtirakı ilə bağlı mütə-

madi hesabatlar açıqlanır [9]. 

Ġnnovativ idarəetmə texnologiyalarından olan komplimentar texnologiyalar müx-

təlif yanaĢmaları özündə ehtiva edir. Komplimentar texnologiyalar həyata keçirilən 

proqram və layihələrdə milli və beynəlxalq tərəfdaĢların iĢtirakı və onların maraqlarının 

nəzərə alınmasından ibarətdir. Həyata keçirilən bir çox energetika, kommunikasiya və 

iqtisadiyyatın digər sahələrində beynəlxalq tərəfdaĢların iĢtirakı ilə müxtəlif layihələr 

həyata keçirilir ki, onların hər birində komplimentar texnologiyalar tətbiq olunur [1]. 

Digər mühüm innovativ idarəetmə texnologiyası olan kompensasion texnolog-

iyalar da davamlı inkiĢaf proseslərinin idarə edilməsi üzrə müasir tədbirlər komplek-

sidir. Kompensasion texnologiyaların elementlərindən biri ölkədə xüsusi azad ticarət 

zonaları, sənaye və aqrar parkların formalaĢdırılması yolu ilə sahibarlığın dəstəklən-

məsidir. Sənaye parkları ölkənin müxtəlif reionlarında formalaĢdırılır və fəaliyyət 

göstərir. Bunlar Sumqayıt, Masallı, Neftçala, Mingəçevir və s. bölgələrdə olan 8 

sənaye parkı və ya məhəlləsidir. 

Kompensasion texnologiyaların digər elementi orta və kiçik biznes təmsilçiləri 

üçün vergi güzəĢtləri və güzəĢtli kreditləĢmə üçün xüsusi fondların təsis edilməsidir. 

Məlum olduğu kimi, bu məqsədlə dövlət tərəfindən müvafiq instutusional addımlar 

atılmıĢdır. Ölkədə kiçik və orta biznesin inkiĢafını dəstəkləyən, onlara bir sıra xidmət-

lər göstərən, dövlət orqanlarının bu sahədə xidmətlərinin əlaqələndirilməsini və tən-

zimlənməsini həyata keçirən publik hüquqi Ģəxs olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Kiçik və Orta Biznesin ĠnkiĢafı Agentliyi (KOBĠA) Azərbaycan Respubikası Prezi-

dentinin 28 dekabr 2017-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmıĢdır [4]. 

Vergi Məcəlləsinə əsasən, mikro sahibkarın gəlir və mənfəətinin 75%-i vergi-

dən azaddır. Eyni zamanda bu kateqoriya sahibkarlar əmlak vergisindən azadır. 

Mikro və kiçik sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olan startaplar ―Sartap‖ Ģəhaətnaməsi 

aldıqları andan 3 il müddətinə gəlir və mənfəət vergisindən azad olunur [7]. 

Kiçik sahibkar əsas vəsaitlərə illik amortizasiya normalarını 1,5 əmsalına vurmaqla 

sürətləndirilmiĢ amortizasiya tətbiq edə bilər. Vergi Məcəlləsinə görə, KOB klasterləri 

daxilində fəaliyyət göstərən KOB klaster Ģirkətləri 7 il müddətinə mənfəət, torpaq və 

əmlak vergisindən, eləcə də idxal etdiyi avadanlıqlar üzrə ƏDV-dən azadır [10]. 
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Bundan baĢqa, kompensasion idarəetmə texnologiyaları çərçivəsində sahibarla-

rın sənaye, kənd təsərrüfatı, turizm, ĠKT və xidmət sahələri üzrə dövlətin güzəĢtli kre-

ditlərindən yararlanmaq imkanları yaradılması da qeyd olunmalıdır. Bu məqsədlə 

Ġqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın ĠnkiĢafı Fondu, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək 

Texnologiyalar Nazirliyinin tabeliyində Ġnformasiya Texnologiyalarının ĠnkiĢafı 

Dövlət Fondu və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və ĠnkiĢaf Agentli-

yinin yaradılmıĢdır. 

Milli səviyyədə bu siyasətin reallaĢdırılması ölkənin qeyri-neft sektoru və kənd 

təsərrüfatının səmərəli inkiĢafını təmin edib. Ölkədə bütövlükdə ərzaq təhlükəsizliyi 

təmin olunub. Ġnnovativ idarəetmə texnologiyaları kompleksi, o cümlədən kompensa-

sion texnologiyaların reallaĢdırılması Azərbaycan Respubikasının qısa zaman kəsi-

yində əsas qida məhsulları idxalçısından öz qida və ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmiĢ 

kənd təsərrüfatı və qida məhsulları ixracatçısına çevrilməsinə imkan yaratmıĢdır [6]. 

Azərbaycan Respublikasında davamlı inkiĢafın təmin edilməsində innovativ 

texnologiyalar qismində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (ĠKT) tətbiqi 

əsas yerlərdən birini tutur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 29 de-

kabr tarixli 800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan 2020: gələcəyə 

baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsepsiyası‖nda əksini tapan dövlət büdcəsinin formalaĢdırılmasında 

təbii ehtiyatlar amilinin azaldılması və qeyri-neft amilinin üstünlüyünün təmin edil-

məsi, iqtisadiyyatda innovasiyaların tətbiqinin geniĢləndirilməsi üçün güclü motivasi-

ya mexanizmlərinin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi, eyni zamanda ölkənin bütün 

bölgələrinin sosial-iqtisadi inkiĢafının müasir tələblər səviyyəsində təmin edilməsi və 

iqtisadiyyatımızın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və s. məqsədlərin həyata keçi-

rilməsində ĠKT-nin vacib rolu vardır [3]. 
 

İKT sosial-iqtisadi tərəqqinin aparıcı qüvvəsi kimi 

ĠKT respublikanın davamlı və dayanıqlı inkiĢafının təmin edilməsi, intellektual 

potensialının gücləndirilməsi, biznesin irəliləməsi, korrupsiya ilə mübarizə, yoxsulluq 

və iĢsizliyin azaldılması, cəmiyyətdə Ģəffaflığın və demokratiyanın inkiĢaf etdirilməsi 

üçün əlveriĢli vasitə olaraq qəbul edilir. Dövlət idarəçiliyi, təhsil, səhiyyə, biznes, 

bank iĢi və digər sahələrdə yeni dəyərlər yaradan ĠKT ictimai-iqtisadi münasibətlərin 

vacib tərkib hissəsinə çevrilmiĢdir. Ġnternet mediasının inkiĢafı, internetdə fikir və söz 

azadlığının mövcudluğu, elektron qəzet və jurnalların, xarici və daxili sosial Ģəbəkə-

lərin geniĢ yayılması ĠKT-nin cəmiyyətə verdiyi yeni imkanlardır [8]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə davamlı inkiĢafın təmin olunmasında ĠKT-nin 

imkanlarından istifadə daim Azərbaycanda prioritet olaraq qəbul edilmiĢ və bu istiqa-

mətdə atılan addımların sistemliliyi və ardıcıllığı təmin edilmiĢdir. 2013-cü ildə qəbul 

edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkiĢafına dair 2014-

2020-ci illər üçün Milli Strategiya‖ məhz ―Azərbaycan Respublikasının inkiĢafı naminə 

informasiya və kommunikasiya texnologiyaları üzrə Milli Strategiyaya (2003-2012-ci 

illər)‖ və həmin strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı qəbul olunmuĢ dövlət proq-

ramlarının icrası yönündə görülmüĢ geniĢmiqyaslı iĢlərin nəticələrinə əsaslanmıĢdır [1]. 
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Belə ki, əvvəlki dövrlərdə əldə olunmuĢ nəticələr, informasiya cəmiyyətinin 

əsaslarının yaradılması, vətəndaĢlar, cəmiyyət, özəl sektor və dövlət orqanları tərəfin-

dən ĠKT-dən geniĢ istifadə növbəti mərhələdə fəaliyyət istiqamətlərinin planlaĢdırıl-

ması üçün əlveriĢli Ģərait yaratmıĢdır. 

Ölkədə ĠKT-nin inkiĢafı ilə bağlı atılan addımlar sırasında 2005-ci və 2010-cu 

illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları ilə təsdiq edil-

miĢ Azərbaycan Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkiĢafı 

üzrə dövlət proqramları, həmçinin Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 

2010-cu il 14 may tarixli 136s nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Res-

publikasında 2010-2011-ci illərdə ―Elektron hökumət‖in formalaĢdırılması üzrə Fəa-

liyyət Proqramı‖ mühüm rol oynamıĢdır. 

ĠKT sektoru dünyada iqtisadiyyatın aparıcı və dinamik inkiĢaf edən sahələrin-

dəndir. Ġnnovasiyalara əsaslanan ĠKT sektoru hazırda qlobal iqtisadiyyatın ən böyük 

seqmentlərindən birinə çevrilmiĢdir. Dünya bankının tədqiqatlarına görə ĠKT sektoru-

nun ÜDMdəki payı ölkə iqtisadiyyatının keyfiyyət xarakteristikalarından biridir. Bu 

göstərici 5-10% həddində olduqda həmin ölkə ―səmərəli iqtisadiyyat‖ kateqoriyasına 

aid edilir. Son məlumatlara görə ABġ-da ĠKT sektorunun ÜDM-dəki töhfəsi 6.4%, 

Yaponiyada 6.8%, Rusiyada isə 3-5% olmuĢdur [1]. 

2018-ci ildə Azərbaycanda ĠKT sektorunun həcmi ÜDM-də payı 1,6 faiz, o 

cümlədən qeyri-neft sektorunda isə 2,7 faiz təĢkil edib. ĠKT sektorunda əldə olunan 

gəlirlərin həcmi 2017-ci ilə nisbətdə müqayisəli qiymətlərlə 9,3 faiz artaraq 1881,2 

milyon manat təĢkil edib. 

Görüdüyü kimi, Azərbaycanda ĠKT-nin ÜDM-də payı dünyanın aparıcı ölkələ-

rindən geri qalır. Lakin bu sahədə qəbul edilmiĢ qərarlar, dövlət proqramları, strategi-

yalar ĠKT sektorunun inkiĢafına ciddi təkan verməkdədir. 

Ölkədə ĠKT-nin inkiĢafı idarəetmə, təhsil, səhiyyə, biznes, turizm və bank və 

digər sahələrdə özünü qabarıq Ģəkildə büruzə verir. Bu sahələrdə ĠKT-nin imkanların-

dan istifadə vətəndaĢlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə gətirib 

çıxarmıĢdır. 

Ölkədə davamlı inkiĢafın təmin edilməsində ən mühüm addımlardan biri isə e-hö-

kumətin qurulmasıdır. Hazırda bütün dünyada olduğu kimi, Azərbaycanda da e-höku-

mətin qurulması və onun əhatə dairəsinin geniĢləndirilməsi istiqamətində ardıcıl addımlar 

atılmaqdadır. E-hökumət dövlət xidmətlərinin daha operativ, Ģəffaf Ģəkildə göstərilməsini 

təmin edir. Fiziki və hüquqi Ģəxslər e-hökumətin imkanlarından yararlanmaqla büro-

krtatik əngəlləri aĢır, bu və ya digər dövlət xidmətlərindən dövlət məmurları ilə birbaĢa 

təmas olmadan istifadə edirlər. 

Dünyanın bütün sivil cəmiyyətləri e-hökumət konsepsiyasını tətbiq etməklə 

dövlət idarəetməsində Ģəffaflığın təmin edilməsini, vətəndaĢların xidmətlərə fasiləsiz 

və sürətli bir Ģəkildə çıxıĢını, dövlət xidmətlərində səmərəliliyin əldə olunmasını, 

dövlət qurumları arasında informasiya mübadiləsinin təmin olunmasını və s. reallaĢ-

dırmağı qarĢılarına məqsəd qoymuĢlar. 
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Elektron hökumət 

―Elektron Hökumət‖ – müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə 

dövlət qurumları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaĢayan bütün 

vətəndaĢlara, hüquqi və fiziki Ģəxslərə, xarici vətəndaĢlara və vətəndaĢlığı olmayan 

Ģəxslərə informasiya və e-xidmətlərin göstərilməsininə Ģərait yaradır [11]. 

Azərbaycanda e-hökumət vasitəsilə 40-dək dövlət qurumu tərəfindən 453 adda 

xidmət göstərilir. 

E-hökumətin tətbiqi davamlı inkiĢafın təmin olunmasına təkan verən aĢağıdakı 

nəticələrin əldə edilməsinə o cümlədən imkan verir: 

- Dövlət idarəçiliyində müasir texnologiyaların tətbiqini geniĢləndirməklə hə-

yata keçirilən fəaliyyətin səviyyəsinin yüksəldilməsi və onlardan istifadə imkanla-

rının sadələĢdirilməsinə; 

- Dövlət qurumlarının və yerli özünüidarəetmə orqanlarının iĢinin səmərəliyinin 

artırılması və təqdim olunan elektron xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə; 

- Ġstifadəçilərə dövlət qurumları tərəfindən təqdim olunan elektron xidmətlərin 

optimallaĢdırılması və yerinə yetirilmə prosedurlarının sadələĢdirilməsinə; 

- Elektron xidmətlər vasitəsilə istifadəçilərə təqdim olunan məlumatların 

həqiqiliyinin, tamlığının, etibarlılığının və sərbəst əldə olunmasının təmin edilməsi; 

- Ġstifadəçinin sorğusuna əsasən məlumatların axtarılmasına və əldə edilməsinə 

sərf olunan vaxtın maksimum azaldılmasına imkan verir. 

E-hökumət üzrə göstərilən xidmətlərin qiymətləndirilməsi sistemi də vacib əhə-

miyyət kəsb edir. Bu qiymətləndirmə, ümumilikdə, e-hökumətin fəaliyyətinin dəyər-

ləndirilməsinə imkan verir [14]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Dövlət Xid-

mətlərinin Elektron Reyestrinin yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında Fərmanına 

əsasən dövlət xidmətlərinin qiymətləndirilməsi Prezident yanında VətəndaĢlara Xid-

mət və Sosial Ġnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən həyata keçirilir. Bu 

məqsədlə xüsusi ―ASAN xidmət indeksi‖müəyyənləĢdirilmiĢ və qiymətləndirmə ona 

əsasən həyata keçirilir. 

Yeri gəlmiĢkən ölkədə davamlı inkiĢafın təmin edilməsi istiqamətində atılmıĢ 

innovativ addımlar sırasında ASAN Xidmət innovasiyasının öz müstəsna rolu vardır. 

Bu innovasiya 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 

VətəndaĢlara Xidmət və Sosial Ġnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin yaradılması 

haqqında imzalnmıĢ Prezident fərmanı ilə meydana çıxmıĢdır. Fərmana görə, Agent-

lik mərkəzi və ya yerli icra hakimiyyəti orqanlarının, büdcə təĢkilatlarının, dövlətə 

məxsus olan hüquqi Ģəxslərin, o cümlədən dövlət adından yaradılan publik hüquqi 

Ģəxslərin (bundan sonra – dövlət qurumları) əməkdaĢlarının fəaliyyətinin əlaqələndi-

rilməsi, nəzarət və qiymətləndirmənin aparılması, dövlət qurumlarının informasiya 

bazalarının qarĢılıqlı inteqrasiyası, elektron xidmətlərin təĢkili prosesinin sürətləndi-

rilməsi, bu sahədə idarəetmə sisteminin təkmilləĢdirilməsi həyata keçirilir [13]. 

Agentliyin tərkibində yaradılmıĢ ASAN Xidmət mərkəzləri dövlət orqanları 
tərəfindən göstərilən xidmətlərin vahid və əlaqələndirilmiĢ Ģəkildə həyata keçirilməsi-
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ni təmin etmək məqsədi daĢıyır. Bu da onu göstərir ki, həmin mərkəzlərin fəaliyyəti 
ciddi vətəndaĢ məmnuniyyəti ilə müĢayiət olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, idarəetmədə innovasiya olan ASAN Xidmətin yaradıl-
masında məqsəd vətəndaĢların əlavə xərclərinin və vaxt itkisinin azalması, vətəndaĢ-
lara münasibətdə etik qaydalara, nəzakətli davranıĢa əməl edilməsinə nail olunması; 
peĢəkarlıq səviyyəsinin artırılması; Ģəffaflığın artırılması, korrupsiyaya qarĢı mübari-
zənin gücləndirilməsi; elektron xidmətlərdən daha geniĢ istifadə olunması; bu sahədə 
aparılan institusional islahatların səmərəliliyinin artırılmasından ibarət olmuĢdur. 

ASAN Xidmətin institusional innovasiya kimi uğurları artıq ölkə hüdudlarından 
kənarda da etiraf edilməkdədir. Belə ki, 2015-ci ildə Kolumbiyanın Medellin Ģəhərin-
də BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində qalib-
lərin mükafatlandırılması mərasimində ―ASAN xidmət‖ yüksək mükafata sahib olub. 
Belə ki, ―Dövlət xidmətlərinin göstərilməsinin təkmilləĢdirilməsi‖ kateqoriyasında 
―ASAN xidmət‖ 1-ci yerə layiq görülərək xüsusi mükafat və diplomla təltif olunub. 
Forum vasitəsi ilə ―ASAN xidmət‖ modelinin uğurlu təcrübəsinin dünyanın müxtəlif 
ölkələrində tətbiqi təĢviq olunub [12]. 

Məlum olduğu kimi, Dayanıqlı ĠnkiĢaf üzrə 2030-cu il Gündəliyində hamı üçün 
məĢğulluğu və layiqli əməyi təĢviq etmək 8-ci məqsəd olaraq qeyd edilmiĢdir. Belə-
liklə də davamlı inkiĢafa nail olunmasında məĢğulluğun təmin edilməsi vacib əhə-
miyyət kəsb edir. Bu mənada Azərbaycanda əhalinin məĢğulluq probleminin həlli 
istiqamətində qəbul edilən qərarlar və həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət davamlı 
inkiĢafın təmin edilməsində vacib rol oynayan innovativ texnologiyalar aspektindən 
təhlil edilməlidir [10]. 

―Əhalinin məĢğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində idarəetmə-
nin təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında‖ Prezident Fərmanına əsasən 
yaradılmıĢ DOST Agentliyi və ―DOST‖ mərkəzləri bu mənada xüsusi qeyd edilməli-
dir. Belə ki, yaradılmıĢ yeni struktur məĢğulluq, əmək, sosial müdafiə və təminat 
sahələrində idarəçilikdə mövcud çatıĢmazlıqların aradan qaldırılması və bu sahədə 
iĢlərin müasir tələblər səviyyəsində qurulmasını təmin etmək məqsədi daĢıyır. 

DOST Agentliyi və ―DOST‖ mərkəzləri əmək, məĢğulluq, sosial təminat, ün-
vanlı dövlət sosial yardımı, əlillik, pensiya, sosial sığorta və digər aidiyyəti sahələrdə 
xidmətlərin ―bir pəncərə‖ prinsipi üzrə təkmil və sistemli, sadələĢdirilmiĢ, eyni za-
manda, bir-biri ilə əlaqələndirilmiĢ Ģəkildə, tam Ģəffaf, operativ və vətəndaĢlarla açıq 
iĢ Ģəraitində əhaliyə təqdim etməyə imkan verəcək. ―DOST‖ mərkəzinə müraciət 
edən vətəndaĢın hansı sosial təminat növü ilə təmin edilmək hüququnun olub-olmadı-
ğı elektron məlumat bazalarında onunla bağlı məlumatların operativ araĢdırılması nə-
ticəsində dərhal müəyyənləĢəcək. Belə bir hüquq yarandığı halda vətəndaĢ elə mər-
kəzdəcə aidiyyəti sənədləri təqdim etməklə təyinat aparılacaq və müvəkkil banka 
onun üçün ödəniĢ kartı sifariĢ olulanacaq. Yaxud iĢsiz və iĢaxtaran Ģəxsə mərkəzdə 
onun üçün bütün mümkün məĢğulluq xidmətləri təqdim ediləcək və seçiminə uyğun 
təminat həyata keçiriləcək. Həmçinin reabilitasiya, sosial sığorta münasibətləri, sosial 
xidmətə cəlbolunma və digər sahələr üzrə belə xidmətlər göstəriləcək [8]. 
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Azərbaycanda ĠKT-nin tətbiqi dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin 

həm operativliyinin artmasına, həm də bu sahədə səmərəliliyin təmin olunmasına gə-

tirib çıxarmıĢdır. Bundan baĢqa, vətəndaĢ-məmur münasibətlərində yeni yanaĢmaların 

tətbiq edilməsi, eyni zamanda Ģəffaflığa nail olunmasında ―E-hökumət‖ layihəsinin 

müstəsna rolu vardır. 

Hazırda ölkədə ―elektron hökumət‖ layihəsinin daha da geniĢləndirilməsinə, 

dövlət xidmətlərinin daha geniĢ spektrini əhatə etməsinə çalıĢılır. Bu gün qətiyyətlə 

söyləmək mümkündür ki, ölkədə ‖elektron hökumət‖in zəruri infrastrukturları yara-

dılmıĢdır. ―Elektron hökumət‖ portalı artıq xeyli müddətdir ki, fəaliyyət göstərir, döv-

lət orqanlarının informasiya sistemləri arasında xüsusi infrastruktur vasitəsilə infor-

masiya mübadiləsi aparılır, elektron imzanın istifadəsi üçün infrastruktur və sertifikat 

xidmətləri mərkəzləri yaradılmıĢdır. Nəticədə e-imzanın tətbiqi geniĢlənir, dövlət or-

qanları tərəfindən müxtəlif elektron xidmətlər göstərilir. Hazırda ―Elektron hökumət‖ 

portalına qoĢulmuĢ dövlət qurumlarının elektron xidmətləri ―bir pəncərə‖ prinsipi 

əsasında əhaliyə təqdim edilir. ―Elektron hökumət‖ portalı haqqında Əsasnamə‖nin 

təsdiq edilməsi və elektron xidmətlərin geniĢləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər barədə 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 2013-cü il tarixli 813 saylı Fərmanı 

bu sahədə aparılan iĢlərə xüsusi təkan vermiĢdir [4]. 

Ölkədə ĠKT-nin tətbiqi və bu sahədə davamlılığa nail olunması məqsədilə kadr 

potensialının gücləndirilməsi də vacib məsələ kimi həll edilməkdədir. Bu məqsədlə 

ölkə daxilində təhsilin təĢkili ilə yanaĢı, xaricə təhsil məqsədilə göndərilən gənclərin 

ĠKT sahəsində biliklərini artırması və ixtisaslaĢması diqqət mərkəzindədir. Azərbay-

can Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 aprel tarixli 2090 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq edilmiĢ ―2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili 

üzrə Dövlət Proqramı‖na uyğun olaraq dünyanın qabaqcıl elm ocaqlarında ĠKT sahə-

sində yüksəkixtisaslı kadrların hazırlanmasına nail olunmuĢdur [6]. Azərbaycan Res-

publikasının Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində fəa-

liyyət göstərən Ġnsan Resurslarının ĠnkiĢafı Fondu vasitəsilə də ĠKT üzrə mütəxəs-

sislərin hazırlığına dəstək verilmiĢdir. 

2013-cü il fevralın 8-də Azərbaycan Respublikasının ilk telekommunikasiya 

peyki ―Azerspace-1‖-in orbitə çıxarılması da ölkəmizin davamlı inkiĢafın təmin edil-

məsində ĠKT-nin imkanlarından geniĢ Ģəkildə yararlanması baxımından vacib əhə-

miyyətə malikdir. Məlum olduğu kimi, ölkəmizə məxsus peyklər vasitəsilə Avropa, 

Yaxın ġərq, Orta Asiya və Afrika ölkələrinə telekommunikasiya, internet, televiziya-

radio yayımı xidmətləri göstərməyə imkan verən peykinin kommersiya istismarı hə-

yata keçirilir. 2018-ci ildə ―Azerspace-2‖ peykini orbitə buraxmaqla Azərbaycan kos-

mik ölkələr klubunda öz mövqeyini daha da gücləndirmiĢdir [13]. 

Davamlı inkiĢafın təmin edilməsi baxımından ĠKT-nin tətbiqi ilə bağlı atılmıĢ 

vacib addımlar çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 sentyabr 

2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında informa-

siya cəmiyyətinin inkiĢafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016-

2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı‖nın həyata keçirilməsi üzrə Tədbirlər Planının 
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5.1.7-ci bəndinə əsasən, Bakı və AbĢeron yarımadasında yerüstü yayımlanan ümum-

ölkə TV proqramlarının analoq yayımının 01 noyabr 2016-cı il tarixdən, respublika-

nın digər bölgələrində yayımlanan TV proqramlarının yerüstü analoq yayımının 01 

dekabr 2016-cı il tarixdən etibarən dayandırılması barədə Azərbaycan Respublikası 

Milli Televiziya və Radio ġurası tərəfindən 27 sentyabr 2016-cı il tarixli, 10 saylı 

qərarı və bu qərarın icra edilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir [4]. 

Bununla da ölkə ərazisində analoq TV yayım dayandırılmaqla, DVB-T stan-

dartlı rəqəmli TV yayıma keçid tam baĢa çatdırılmıĢdır. Ölkə əhalisinin təxminən 

99,7%-i açıq paketli 12 TV proqramdan ibarət (AzTV, ĠTV, Ġdman TV, Mədəniyyət 

TV, Lider TV, ATV, Space TV, Xəzər TV, ARB TV, Real TV və TRT1) rəqəmli ya-

yımla əhatə edilmiĢdir. 

Nəticə 

Azərbaycan Respublikasının ilk telekommunikasiya peyki ―Azerspace-1‖in 

orbitə çıxarılması davamlı inkiĢafın təmin edilməsində ĠKT-nin imkanlarından geniĢ 

Ģəkildə yararlanması baxımından vacib əhəmiyyətə malikdir. Məlum olduğu kimi, 

ölkəmizə məxsus peyklər vasitəsilə Avropa, Yaxın ġərq, Orta Asiya və Afrika ölkələ-

rinə telekommunikasiya, internet, televiziya-radio yayımı xidmətləri göstərməyə 

imkan verən peykinin kommersiya istismarı həyata keçirilir. Qeyd edək ki, 2018-ci 

ildə ―Azerspace-2‖ peykini orbitə buraxmaqla Azərbaycan kosmik ölkələr klubunda 

öz mövqeyini daha da gücləndirmiĢdir 

Bununla da ölkə ərazisində DVB-T standartlı rəqəmli TV yayıma keçid tam 

baĢa çatdırılmıĢdır. Ölkə əhalisinin təxminən 99,7%-i açıq paketli 12 TV proqramdan 

ibarət (AzTV, ĠTV, Ġdman TV, Mədəniyyət TV, Lider TV, ATV, Space TV, Xəzər 

TV, ARB TV, Real TV və TRT1) rəqəmli yayımla əhatə edilmiĢdir. 
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Summary 

As can be seen, innovative technologies are widely used in Azerbaijan to ensure 

sustainable development. This includes not only innovative technologies used in public 

administration, but also technologies covering various areas of public life. The wide use of 

ICT opportunities in the country, the ongoing steps to create e-government are important 
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QARA DƏNĠZ ĠQTĠSADĠ ƏMƏKDAġLIQ TƏġKĠLATI ÇƏRÇĠVƏSĠNDƏ 

TÜRKĠYƏ-GÜRCÜSTAN ƏMƏKDAġLIĞI 

Xülasə 

Qara dəniz hövzəsi qədim zamanlardan müxtəlif xalqlar arasında iqtisadi və ticarət 

əlaqələrinin inkişafında ciddi rol oynamışdır. Müasir dövrdə isə nəqliyyat, rabitə, energetika, 

sənaye, kənd təsərrüfatı, ekologiya, turizm və digər sahələrdə dövlətlər və xalqlar arasındakı 

əlaqələrin genişləndirilməsinə aolantələbat Qara dəniz regionunun əhəmiyyətini xeyli 

artırmışdır. Qara dəniz Balkanlar, Aralıq və Xəzər dənizi ölkələrini birləşdirməklə bu gün 

geosiyasi və geoiqtisadi amil kimi əhəmiyyət kəsb edir ki, bu da öz növbəsində burada 

regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlmiş yeni çağrışların ortaya çıxması ilə 

nəticələnmişdir. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yaranması bu çağırışlara 

verilən cavablardan biridir. 

Təşkilat çərçivəsində Türkiyə Respublikası ilə Gürcüstan Respublikası arasında 2001-

ci ildə qəbul edilmiş və 2012-ci ildə yenilənmiş “QDİƏT-in Gələcək üçün İqtisadi Gündəliyi: 

güclənən QDİƏT tərəfdaşlığına doğru” sənədinə əsasən, nəqliyyat və ticarət, enerji, turizm, 

elm və texnologiya, ətraf mühitin mühafizəsi, o cümlədən zəruri infrastruktur, kənd 

təsərrüfatı, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı və s. kimi sahələrdə əməkdaşlıq edilir. 

Açar sözlər: Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, regional əməkdaşlıq, Türkiyə, 

Gürcüstan, təhlükəsizlik 

Giriş 

Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik sahəsində əməkdaĢlıq ilk növbədə, regionun 

inteqrasiyasını tələb edir.Tarixi təcrübə göstərir ki, ortaq iqtisadi maraqların olmadığı 

yerdə ümumi təhlükəsizlik maraqları da olmur.Bu baxımdan Qara dəniz Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı böyük maraq kəsb edir. Qara dəniz hövzəsində iqtisadi əmək-

daĢlığı inkiĢaf etdirmək təĢəbbüsü 1990-cı ildə Türkiyə Prezidenti Turqut Özal tərə-

findən irəli sürülmüĢdü. O, SSRĠ, Türkiyə, Rumıniya və Bolqarıstanı əhatə edəcək 

―Qara dəniz çiçəklənmə və əməkdaĢlıq zonası‖ yaratmaq təĢəbbüsü ilə çıxıĢ etmiĢdi. 

Bu addımlardan sonra edilən ilkin razılaĢmalar çərçivəsində ölkələr arasında ilk görüĢ 

19-21 dekabr 1990-cı ildə Ankarada keçirildi. GörüĢə Türkiyə, Sovet Ġttifaqı, Bolqa-

rıstan və Rumıniya ilə yanaĢı Sovet Ġttifaqının nümayəndə heyətinə daxil olan Azər-

baycan və onun nümayəndələri Moldova, Gürcüstan və Ermənistan xarici iĢlər nazir-

lərinin müavinləri iĢtirak ediblər. Yığıncaqda Türkiyə tərəfindən hazırlanan əməkdaĢ-

lıq təklifi də daxil olmaqla əsas prinsipləri əhatə edən layihə üzərində iĢlənilmiĢ nəti-

cə olaraq Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının yaradılması razılaĢdırılmıĢdır.

mailto:seferova.cinare@bk.ru


QAFQAZŞÜNASLIQ №1 (3), 2022 

41 

Sonrakı dövrdə SSRĠ-nin süqutu və bunun nəticəsi olaraq baĢ vermiĢ geosiyasi dəyi-

Ģikliklər bu təĢəbbüsü kölgədə qoymadı. 1992-ci ildə Rusiya, Türkiyə və Ukrayna 

regional əməkdaĢlıq ideyasını yenidən gündəmə gətirdilər. Qara dəniz ilə bu və ya 

digər dərəcədə əlaqəli olan digər ölkələr də sonradan bu ölkələrə qoĢuldular. [1, s.63] 

1992-ci ilin 25 iyununda Ġstanbulda Qara dəniz ölkələrinin iqtisadi əməkdaĢlığına 

dair keçirilən zirvə toplantısında 11 dövlət-Azərbaycan, Albaniya, Ermənistan, Bol-

qarıstan, Yunanıstan, Gürcüstan, Moldova, Rusiya, Ruminya, Türkiyə və Ukrayna 

tərəfindən qəbul edilmiĢ bəyannaməyə uyğun olaraq Qara dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlığı 

yaradıldı. TəĢkilatın fəailiyyəti demokratiya, sosial ədalət, insan hüquqları, qanunun 

aliliyi, əsas azadlıqlar və iqtisadi mülkiyyət kimi ümumi qəbul olunmuĢ dəyərlər əsa-

sında regionda sülhün, sabitliyin saxlanılmasına və tərəqqiyə yönəlmiĢdir. Avstriya, 

Misir, Ġsrail, Ġtaliya, PolĢa, Slovakiya və Tunis müĢahidəçi statusuna malikdirlər. 2004-

cü ilin aprel ayında Serbiya və Çernoqoriya dövləti də təĢkilata üzv olmuĢdur. 1992-ci 

il iyunun 25-də Ġstanbulda digər bir sənəd – əməkdaĢlığın prioritet istiqamətlərini və 

əsas mexanizmini müəyyənləĢdirən Bosfor bəyanatı da qəbul olundu [15]. Bu sənədi 

imzalamıĢ dövlət və hökumət baĢçıları Qara dəniz iqtisadi əməkdaĢlıq ideyasının tarixi 

zərurətdən, xalqlar arasında sülhü və konstruktiv əlaqələri inkiĢaf etdirmək maraqların-

dan irəli gəldiyini xüsusi olaraq bildirərək, azad bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı, etibarlı 

və səmərəli mexanizmlərin yaradılması yolu ilə iqtisadi əməkdaĢlığı geniĢləndirməyin 

mümkünlüyünü önə çəkdilər. Bosfor bəyanatında Qara dəniz regionunun ciddi mü-

naqiĢələrlə üzləĢdiyi və yeni münaqiĢələrin meydana gəlmə təhlükəsinin olması, möv-

cud münaqiĢələrin ATƏT-in prinsiplərinə uyğun həll edilməsinin, təcavüzə, zora, ter-

rora və qanunsuzluğa qarĢı mübarizənin, sülh və ədalətin bərpa olunmasına yardım gös-

tərməyin vacibliyi diqqət mərkəzində saxlanıldı.1992-ci ildə iqtisadi təĢəbbüs kimi 

meydana gələn Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlığı 1998-ci ilədək hökumətlərarası mexa-

nizm formasında mövcud olmuĢdu. Bundan sonra təĢkilata çevrilmiĢdir. 

 

Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yaradılması təşəbbüsü 

Türkiyənin Gürcüstana siyasəti təkcə ikitərəfli əməkdaĢlıq formatında deyil, 

həm də çoxtərəfli siyasi dialoq səviyyəsində inkiĢaf edir. Bu baxımdan, Türkiyə Gür-

cüstanla münasibətlərini ―iĢ birliyi qurmaq üçün əlavə imkanlar açan‖ Qara Dəniz 

Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı (QDĠƏT) çərçivəsində də qurur [7, s. 203]. Bu bölgədə 

regional əməkdaĢlıq ideyasının tarixi XX əsrin 20-ci illərindən baĢlayır. 1986-cı ildə 

Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti Turqut Özalın SSRĠ-yə səfəri zamanı bu ideya 

yenidən aktuallaĢmıĢdı. Onun reallaĢdırılması ilə bağlı 1990-cı ildə Turqut Özal tərə-

findən ilk təĢəbbüs göstərilmiĢdir. Bu əməkdaĢlığın regional forum formatında real-

laĢdırılması ideyasını isə 1990-cı ildə Türkiyənin ABġ-dakı səfiri ġükrü Elehdağ irəli 

sürmüĢdür. Ġrəli sürülən təĢəbbüs 1990-cı ildə Ankarada Türkiyə, SSRĠ, Rumıniya və 

Bolqarıstan nümayəndələrinin ilk görüĢünü təĢkil edən Türkiyə Prezidenti Turqut 

Özal tərəfindən dəstəkləndi [4,s.24]. Bu təĢəbbüs iqtisadi quruculuq proseslərinin 

mərkəzində olmağa çalıĢan Türkiyənin mənafelərindən irəli gəlirdi və regional döv-

lətlərin siyasi əlaqələri və ayrıca ―qida, istehlak malları və enerji qaynaqlarına olan 



Çinarə Səfərova. QARA DƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATI ÇƏRÇİVƏSİNDƏ 
TÜRKİYƏ-GÜRCÜSTAN ƏMƏKDAŞLIĞI       səh. 40-49 

42 

ehtiyaclarını ödəmək‖ məqsədi daĢıyırdı. SSRĠ-nin süqutu yalnız Qara dəniz bölgə-

sindəki beynəlxalq təĢkilatın üzvlərinin sayını geniĢləndirmədi, həm də bu bölgənin 

Türkiyə Respublikasının xarici siyasətindəki əhəmiyyətini artırdı, həmçinin bölgəni 

bir növ dəhliz kimi qəbul etməyə baĢlayan Avropa, Orta Asiya və Qafqaz ölkələri 

üçün nəqliyyat marĢrutları imkanı yaratdı [8, s.43]. 

QĠƏ təĢəbbüsü 1992-ci ilin fevralında Ġstanbulda Qara dəniz ölkələri xarici iĢlər 

nazirlərinin qeyri-rəsmi görüĢündə irəli sürüldü. Elə həmin ilin iyun ayında Ġstanbul-

da Qara dəniz bölgəsi ölkələrinin ilk zirvə iclası keçirildi, bu iclasda beynəlxalq bir 

təĢkilatın yaradılmasına baĢlanğıc olan Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq bəyannaməsi 

və ―Boğaziçi bəyanatı‖ adlı çoxtərəfli sənəd imzalandı.
 
[17] QĠƏ yalnız Qara dənizə 

çıxıĢı olan ölkələri deyil, həm də çıxıĢı olmayan dövlətləri də birləĢdirdi. Qara Dəniz 

Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq bəyannaməsində təĢkilatın qurucularının Avropada gedən dərin 

və sürətli dəyiĢiklikləri, eyni zamanda qitə xalqlarının yeni sülh və təhlükəsizlik döv-

rü yaratmaq istəklərini nəzərə aldıqları qeyd edilmiĢdi. ĠĢtirakçı dövlətlərin potensialı 

dəyərləndirildi və coğrafi yaxınlığın qarĢılıqlı, faydalı iqtisadi əməkdaĢlığı geniĢlən-

dirmək üçün yeni fürsətlər yaradacağı da vurğulandı. TəĢkilatın fəaliyyət məqsədində 

üzv dövlətlərin dünya iqtisadiyyatına daha yüksək səviyyədə inteqrasiyasına nail ol-

maq, dostluq və mehriban qonĢuluq münasibətləri ilə bölgədə sülhün və sabitliyin tə-

min edilməsi elan edildi. TəĢkilatın əsas prioritet vəzifələri isə bunlardır: kiçik və orta 

sahibkarlığa dəstək vermək, ticarəti geniĢləndirmək, investisiya, kapital axını və müx-

təlif növ sənaye kooperasiya formaları üçün müvafiq Ģəraitin təmin edilməsi, enerji 

mənbələrinin istehsalı və paylanması sahəsində əməkdaĢlığın təmin edilməsi və s. Bu 

məsələlər iĢtirakçı ölkələrin sektor Ģöbələri rəhbərlərinin görüĢləri zamanı qəbul edil-

miĢ QĠƏ sənədləri üçün əsas olmuĢdu [5, s.27]. 

―Boğaziçi bəyanatı‖nda gələcəyə dair ümumi bir baxıĢla və qarĢılıqlı, faydalı 

əməkdaĢlıq əsasında dövlət və hökumət baĢçılarının Qara dənizi sülh, azadlıq, sabitlik 

və firəvanlıq bölgəsinə çevirməyi ümid etdikləri vurğulanırdı.[17] Beləliklə, bu iki 

sənədin əsaslı təhlili göstərir ki, təĢkilatın təməl prinsipləri Qara dəniz bölgəsi dövlət-

lərinin yüksək səviyyədə iqtisadi əməkdaĢlığı təmin etmək istəyinə və bu yaxın mü-

nasibətlər əsasında SSRĠ-nin dağılması nəticəsində yaranan etnik ziddiyyətləri aradan 

qaldırmağa əsaslanır. TəĢkilatın yaradılması istiqamətində ən vacib addım QDĠƏT ni-

zamnaməsinin imzalandığı 5 iyun 1998-ci il tarixli Yalta iclası idi. Bu iclas əməkdaĢ-

lıq prinsiplərini, hədəflərini və sahələrini əhatə edirdi. 1999-cu il 1 may tarixində ni-

zamnamə QDĠƏT üzvü olan ölkələrin parlamentləri tərəfindən təsdiq edildi və bun-

dan sonra ―bu regional təĢəbbüs tam hüquqlu bir beynəlxalq təĢkilata çevrildi‖ [6, 

s.73]. Balkanlar və Qafqaz arasında bir növ körpü olan təĢkilat, təxminən 20 milyon

km
2
 ərazi və 350 milyondan çox insanı olan ölkələri əhatə edir. TəĢkilata 13 üzv döv-

lət daxildir: Azərbaycan, Albaniya, Ermənistan, Bolqarıstan, Yunanıstan, Gürcüstan,

Moldova, Rusiya, Rumıniya, Serbiya, ġimali Makedoniya, Türkiyə və Ukrayna. TəĢ-

kilatın Daimi Beynəlxalq Katibliyi Ġstanbulda yerləĢir. QDĠƏT-in ali qərarvermə

orqanı təĢkilata üzv dövlətlərin Xarici ĠĢlər Nazirlər ġurasıdır. Qara dəniz hövzəsi

ölkələri arasında əməkdaĢlığın təĢkilati əsaslarının yaradılması istiqamətində atılmıĢ
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növbəti addım Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlığı Parlament Assambleyasının yaradıl-

ması olmuĢdu. Bu haqda bəyannamə Azərbaycan, Rusiya və Ukrayna, həmçinin 

Albaniya, Gürcüstan, Ermənistan, Moldova, Rumıniya, Türkiyə parlament sədrlərinin 

1993-cü il fevralın 25-26-da Ġstanbulda keçirilmiĢ görüĢləri zamanı qəbul edilmiĢdi. 

[19] 1993-cü ilin fevralında Qaradəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlığı Parlament Assambleyası 

(PABSEC) yaradıldı. [7, s.205] GörüĢdə 1992-ci ildə QĠƏ bəyannaməsini imzalamıĢ 

11 dövlətdənm 10-u iĢtirak edirdi [2, s. 28]. Məqsədi Qara dəniz dövlətlərinin çoxtə-

rəfli iqtisadi əməkdaĢlığının inkiĢafına parlament köməyi ilə bölgədə siyasi sabitliyin 

möhkəmləndirilməsi idi. Parlament Assambleyasının yaradılmasında əsas məqsəd 

əməkdaĢlığın hüquqi bazasını formalaĢdırmaq, milli parlamentlər vasitəsilə xalqları 

həyata keçirilən fəaliyyət haqqında məlumatlandırmaq, deputatlar və parlamentlər 

arasında dostluq əlaqələrini inkiĢaf etdirməklə xalqlar arasında etimad və mehriban 

qonĢuluq mühitinin yaradılmasına, iĢtirakçı-dövlətlərin üzv olduqları beynəlxalq təĢ-

kilatlarla əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsinə yardım etməkdən ibarətdir. ĠĢtirakçı döv-

lətlərin dövlət və hökumət baĢçılarının 1996-сı il oktyabrın 25-də qəbul etdikləri 

Moskva bəyannaməsində əməkdaĢlıq məsələləri ilə yanaĢı, Qara Dəniz Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlığının institutsional və hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsi məsələsi də 

diqqətdə saxlanılmıĢdı. Bəyannamədə qeyd olunur ki, dövlət və hökumət baĢçıları 

razılaĢırlar ki, hal-hazırda əsas prioritet vəzifələrdən biri Qara Dəniz Ġqtisadi Əmək-

daĢlığının institutları və hüquqi bazasının möhkəmləndirilməsindən ibarətdir. Bu, 

Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlığının səmərəliliyinin artırılmasına və hökumətlərarası, 

parlamentlərarası, iĢgüzar, maliyyə, akademik və ictimai əlaqələr də daxil olmaqla, 

bütün ölçülərdə onun qarĢılıqlı əlaqələrinin daha yaxĢı təmin olunmasına yardım edə-

cəkdir. Bu məqsədlə onlar Qara Dəniz Ġqtisadi ƏməkdaĢlığının regional iqtisadi təĢki-

lata çevrilməsi prosesini davam etdirməyi məqsədəuyğun hesab edirlər [15]. QDĠƏT-

nın səmərəliliyini azaldan bir sıra iqtisadi, tarixi və siyasi məsələlər mövcuddur. Bu 

məsələlər təĢkilata üzv dövlətlərin yüksək səviyyədə regional əməkdaĢlıq və siyasi 

dialoq təmin etmək istəklərinə baxmayaraq, regional iqtisadi əməkdaĢlığın geniĢlən-

dirilməsinə mane olurdu. Problemlər arasında QDĠƏT layihələrinin icrası üçün bir 

çox iĢtirakçı ölkələrin aĢağı maliyyə imkanları əsas yer tuturdu. TəĢkilata üzv ölkələrin 

qeyri-bərabər iqtisadi inkiĢaf göstəriciləri QDĠƏT daxilində iqtisadi və siyasi inteq-

rasiyanı ləngidirdi. [3, s.4] Həmçinin Qarabağ münaqiĢəsi, Dnestryanı münaqiĢə, mü-

rəkkəb Ermənistan-Türkiyə münasibətləri, Rusiya-Gürcüstan və Rusiya-Ukrayna qar-

Ģıdurmaları da daxil olmaqla bölgədə mövcud olan siyasi və etnik ziddiyyətlər də 

inteqrasiyanı zəiflədirdi. Eyni zamanda üzv ölkələrin beynəlxalq siyasətə fərqli baxıĢ-

larının olması və fərqli iqtisadi inkiĢaf istiqamətlərini seçmələri də mühüm rol oynayır. 

 

Türkiyənin təşkilat daxilində çoxtərəfli siyasi dialoq səviyyəsində Gürcüstanla 

münasibətləri 

Türkiyə üçün QDĠƏT xarici siyasətində prioriteti deyil. Bunun səbəbi Türkiyə-

nin regional maraqlarını həyata keçirmək üçün bölgədəki ölkələrlə münasibətlərin iki-

tərəfli və ya üçtərəfli formatda inkiĢafına üstünlük verməsidir. Buna baxmayaraq, 
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təĢkilat Türkiyə Xarici ĠĢlər Nazirliyinin gündəmində əhəmiyyətli bir yer tutur, çünki 

Türkiyə Respublikasının xarici siyasətinin əsaslarından biri qlobal siyasi aktor olmaq 

üçün ―ritmik diplomatiya və beynəlxalq əsas məsələlərdə iĢtirakı‖ həyata keçirmək-

dir. Ona görə də Türkiyə QDĠƏT-də aktiv Ģəkildə fəaliyyət göstərərək təĢkilatın bü-

tün qurumlarının iĢində iĢtirak edir. TəĢkilatın əhatəli fəaliyyət dairələrində Türkiyə 

üçün əsas prioritet enerji, nəqliyyat, rabitə, ticarət, iqtisadiyyat, elm, texnologiya 

sahələridir.          

Türkiyənin Gürcüstan ilə regional əməkdaĢlıq səviyyəsində davam edən müna-

sibətləri təĢkilat daxilində səmərəli iĢin göstəricisidir. Uğurlu əməkdaĢlığın inkiĢafına 

səbəb təkcə Türkiyənin ikitərəfli münasibətləri dərinləĢdirmək üçün baĢqa bir mexa-

nizmi tətbiq etməkdəki marağı deyil, eyni zamanda Gürcüstanın da mövqeyi kömək 

edir. Gürcüstan Respublikasının prioritet xarici siyasət istiqamətlərindən biri Qara və 

Xəzər dənizi, Orta ġərq və Asiya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrin geniĢləndirilməsidir. 

[14] Gürcüstan hakimiyyəti QDĠƏT-də iĢtirakını ilk növbədə ölkənin təhlükəsizliyini 

təmin etmək üçün AĠ-yə inteqrasiya yolunda bir addım kimi dəyərləndirir. 1999-cu 

ildə Tbilisi höküməti QDĠƏT çərçivəsində AB ilə ƏməkdaĢlıq Platformasının institu-

sional bir mexanizmini yaratdı. [5, s.58] Gürcüstan höküməti müəyyən maraqları kon-

tekstində Türkiyə ilə əməkdaĢlığa xüsusi əhəmiyyət verir. Gürcüstanın Türkiyədəki 

keçmiĢ səfiri G.MgalobiĢvilinin sözlərinə görə, QDĠƏT çərçivəsində Türkiyə-Gürcüs-

tan münasibətlərinin inkiĢafı ikitərəfli əməkdaĢlıq üçün əlavə stimul olacaqdır. [13]  

Qara dəniz regionunda uzunmüddətli və sıx əməkdaĢlığın təĢviq edilməsi, eləcə 

də bir sıra müvafiq istiqamətlər üzrə iqtisadi aktivliyin artırılması vasitəsilə regionda 

sülhün, sabitliyin və inkiĢafın təmin edilməsi QDĠƏT-in əsas prioritetlərindəndir.[18] 

TəĢkilat çərçivəsində prioritet əməkdaĢlıq sahələri kimi aĢağıdakılar müəyyən edil-

miĢdir: ticarət və investisiyalar, gömrük, energetika, nəqliyyat, elm və texnologiyalar, 

informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, təhsildə investisiyalar, kənd təsərrü-

fatı və ərzaq təhlükəsizliyi, turizm, kiçik və orta müəssisələrin inkiĢafı. 

Ġkitərəfli münasibətlərin regional əməkdaĢlıq səviyyəsində inkiĢafına QDĠƏT 

çərçivəsində nəqliyyat sahəsində imzalanan üç memorandum təsir göstərmiĢdir. 

2002-ci ildə imzalanmıĢ və 2006-cı ildə bütün iĢtirakçı ölkələr tərəfindən təsdiqlən-

miĢ ―Beynəlxalq Avtomobil Nəqliyyatının asanlaĢdırılmasına dair anlaĢma memoran-

dumu‖ beynəlxalq avtomobil nəqliyyatının tədricən liberallaĢdırılmasını təmin edərək 

təĢkilata üzv dövlətləri bu hədəflərə çatmaq üçün konkret addımlar atmağa çağırırdı. 

Bu hədəflərin reallaĢdırılması kontekstində Türkiyə malların daĢınmasında istifadə 

olunan ticarət nəqliyyat vasitələrinin tək bir səyahətini təmin edən QDĠƏT Tranzit 

Sənədini imzaladı [5, s.42]. Türkiyə ilə Gürcüstan arasında viza rejiminin sadələĢdi-

rilməsi məsələsinə baxılmıĢdır. 2006-cı ildən isə vizasız rejim tətbiq olunur. 2008-ci 

ildən Sərbəst Ticarət və Gəlirlərə Ġkiqat Vergitutmanın qarĢısının alınması və iki ölkə 

arasında vergidən yayınmanın qarĢısının alınması haqqında qanun qüvvəyə minmiĢ-

dir. 2011-ci ildə Ģəxsiyyət vəsiqəsi ilə ortaq sərhədi keçmək barədə Türkiyə-Gürcüs-

tan razılaĢması ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafına doğru müsbət bir addım idi. Qəbul 

edilmiĢ qərarlar nəqliyyat infrastrukturunun və turizmin inkiĢafına ikitərəfli və çox-
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tərəfli səviyyədə təsir göstərmiĢdir. 2007-ci ilin aprelində imzalanmıĢ və 2008-ci ildə 

təsdiqlənmiĢ növbəti ―Qara dəniz bölgəsindəki dəniz yollarının inkiĢafına dair anlaĢ-

ma memorandumu‖ xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu regional nəqliyyat dəhlizlərinin 

inkiĢafı və dünya nəqliyyat sisteminə inteqrasiyanı təmin edir. [7, s.207] Həmçinin 

razılaĢma Qara, Aralıq və Xəzər dənizi arasında nəqliyyat kommunikasiyalarının hə-

yata keçirilməsi üçün lazımi infrastrukturun yaradılması və inkiĢaf etdirilməsini hə-

dəfləyir. Eyni zamanda layihə Türkiyə-Gürcüstan əməkdaĢlığının dərinləĢməsinə 

təkan verirdi [8, s.44]. QDĠƏT ölkələrini əhatə edəcək dairəvi nəqliyyat dəhlizinin 

yaradılması təĢkilatın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən birini təĢkil edir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, baĢqa təĢkilatlar tərəfindən irəli sürülmüĢ Qara Dəniz Ümumavropa Nəq-

liyyat Zonası (PETRA), Cənubi Avropa ƏməkdaĢlıq TəĢəbbüsü (SECĠ) və TRASE-

KA kimi regional təĢəbbüslərin həyata keçirilməsi öz növbəsində QDĠƏT daxilində 

nəqliyyat sistemlərinin inkiĢafına gətirib çıxarır. Regionda nəqliyyatın inkiĢaf etdiril-

məsində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir, 

çünki bu ölkələri əhatə edən nəqliyyat sistemləri təkcə QDĠƏT-ə üzv dövlətlər arasın-

da deyil, ümumilikdə Avropa ilə Mərkəzi Asiya arasında əlaqələrin geniĢlənməsini 

təmin edir. Eyni zamanda, Azərbaycandan keçən ―ġimal-Cənub‖ nəqliyyat dəhlizi 

ġimali Avropa ölkələrinin və Rusiyanın Hind okeanına ən qısa yolla çıxıĢına imkan 

verir. Son nəticədə bütün bunlar həm ölkələrarası, həm də regionlararası iqtisadi-tica-

rət əlaqələrinin geniĢlənməsinə səbəb olur. Məsələn, təkcə 2000-ci il ərzində Qara 

dəniz regionu vasitəsilə Avropadan Asiyaya və əks istiqamətdə 7,6 milyon konteyner 

daĢınmıĢdı [1, s.67]. QDĠƏT çərçivəsində Türkiyə və Gürcüstan arasında telekomuni-

kasiya sahəsində də əməkdaĢlıq edilir. Telekommunikasiya layihələri arasında yer-

üstü fiber optik kabellər və radio rabitə sisteminin birləĢdirilməsinə yönəlmiĢ ġərqi 

Qara Dəniz Telekommunikasiya Layihəsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Türkiyə Gür-

cüstana Rize-Poti marĢrutu boyunca fiber optik kabel çəkmə layihəsinin icrası üçün 

sərmayələr qoymuĢdur [16]. TəĢkilatda enerji əməkdaĢlığı Türkiyə-Gürcüstan əlaqə-

lərinin inkiĢafı üçün prioritet sahələrdən biridir. QDĠƏT çərçivəsində enerji səmərəli-

liyinin artırılması, neft və qaz nəqli, nəqliyyat marĢrutlarının Ģaxələndirilməsi, enerji 

proqramları barədə məlumat bazalarının yaradılması və s. istiqamətində layihələr 

həyata keçirilmiĢdir. Türkiyə və Gürcüstan ətraf mühitin qorunması sahəsində digər 

QDĠƏT üzv ölkələri ilə əməkdaĢlıq edirlər. TəĢkilat çərçivəsində Qara dənizin çirk-

lənməsinin qarĢısını almaq və dəniz mühitinin vəziyyətinə nəzarət etmək üçün Qara 

Dəniz Komissiyası yaradılmıĢdır. Elm sahəsindəki əməkdaĢlıq nəticəsində və Türki-

yənin dəstəyi sayəsində 1995-ci ildə Tbilisidə Beynəlxalq Qara Dəniz Universiteti 

açılmıĢdır. [12] Beləliklə, Türkiyənin QDĠƏT daxilində Gürcüstana qarĢı siyasətinin 

kifayət qədər təsirli olduğu aydın görünür. 

 

Qara dəniz hərbi əməkdaşlıq tapşırıq qrupu (BLACKSEAFOR) regional 

təşəbbüsü çərçivəsində Türkiyə -Gürcüstan münasibətləri 

TəĢkilata üzv dövlətlərin çoxtərəfli görüĢləri Türkiyə-Gürcüstan danıĢıqları 

üçün əlavə bir platforma yaradır. Türkiyə-Gürcüstan münasibətlərini Qara dəniz hərbi 
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əməkdaĢlıq tapĢırıq qrupu (BLACKSEAFOR) regional təĢəbbüsü çərçivəsində xüsu-

siyyətlərini görməməzlikdən gəlmək mümkün deyil. 1998-ci ildə Türkiyə və Rusiya 

regional əməkdaĢlığı geniĢləndirmək və əlaqələri gücləndirmək yolu ilə Qara dəniz 

bölgəsində sülhü və sabitliyi gücləndirmək üçün Qara dəniz hərbi əməkdaĢlıq qrupu 

―BLACKSEAFOR‖u baĢlatdı. [10] Rusiya-Türkiyə təĢəbbüsünü ilk dəstəkləyən ölkə-

lər Gürcüstan, Bolqarıstan, Rumıniya və Ukrayna oldu. Nəticədə 2 aprel 2001-ci ildə 

çoxmillətli bir dəniz hərbi əməkdaĢlıq qrupu yaradıldı. BaĢlanğıcda əməkdaĢlıq qru-

punun əsas vəzifələri axtarıĢ-xilasetmə və humanitar əməliyyatlar, dəniz minalarının 

təmizlənməsi, ətraf mühitin monitorinqi, birgə təlimlər və xoĢməramlı səfərlər müəy-

yənləĢdirildi [7, s.278]. Türkiyə-Gürcüstan münasibətləri kontekstində Türkiyə bu 

qrupu ikitərəfli strateji əməkdaĢlığın gücləndirilməsi üçün yaxĢı bir vasitə kimi qiy-

mətləndirdi. 2004-cü ildən Türkiyə dəniz donanması Ģübhəli gəmilərə nəzarət etmək 

üçün Qara dənizi daim nəzarətdə saxlayır və onlara qarĢı heç bir güc tətbiq edilməsi-

nə icazə vermir. Elə həmin il Türkiyənin təĢəbbüsü ilə 11 sentyabr 2001-ci ildən son-

ra beynəlxalq əməkdaĢlıq üçün aktuallaĢan terrorizm və kütləvi qırğın silahlarına qar-

Ģı mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq bir qrupun fəaliyyətinin geniĢləndirilməsinə 

baĢlanıldı. Qrupu yaradarkən Türkiyənin məqsədi regional dövlətlər arasında liderlik-

lərini təmin etmək idi. Bundan əlavə, Türkiyə bütövlükdə Avrasiya bölgəsindəki rolu-

nu artırmağa, ABġ və NATO-nu geri planda qoyaraq müstəqil bir qüvvə kimi davran-

mağa çalıĢdı. BaĢ verən regional münaqiĢələr dəfələrlə qrupun fəaliyyətində səmərəli-

liyi və canlılığını Ģübhə altına almıĢdı. 2008-ci ildə Gürcüstan-Cənubi Osetiya müna-

qiĢəsindən sonra Gürcüstan BLACKSEAFOR -dan qüvvələrini çıxardı. Yalnız 2011-

ci ildə ölkənin ―Suxumi‖ sahil mühafizə artilleriya qayığı ―BLACKSEAFOR‖un 10 

illiyi ilə əlaqədar Bosfor boğazında dəniz paradına qatıldı [9, s.38]. 2012-ci ildən 

Gürcüstan tərəfi BLACKSEAFOR-da iĢtirak etməkdən imtina etməsinə baxmayaraq, 

2013-cü ildən yenidən hərbi təlimlərin iĢtirakçısı oldu. 2014-cü ildə Krım Rusiyanın 

tərkibinə daxil olduqdan və Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin pisləĢməsindən sonra 

Ukrayna da BLACKSEAFOR-un təlimlərinə qoĢulmaqdan imtina etdi. Rusiya 24 

noyabr 2015-ci il tarixində Türkiyə ilə Suriya sərhədinin yaxınlığında Türkiyə hərbi 

hava qüvvələrinin F-16 qırıcı təyyarəsi tərəfindən Rusiyanın Su-24 bombardmançı 

təyyarəsinin vurulması ilə əlaqəli hadisədən sonra Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin 

qısamüddətli kəskinləĢməsinin ardınca oxĢar bir açıqlama verdi. [11] Beləliklə, fakt-

lar göstərir ki, son nəticədə dəniz əməliyyat qrupu etibarlı birləĢdirici qüvvəyə çevrilə 

bilmədi, yalnız hərbi-siyasi və hərbi-texniki danıĢıqlar üçün platforma olaraq qalır. 

Gürcüstan tərəfi BLACKSEAFOR-un aĢağı səmərəliliyini ABġ və NATO-nun birgə 

təlimlərdə iĢtirak etməməsi ilə izah edir. Gürcü politoloqu S. PetriaĢvili yazır ki, Tür-

kiyənin Qara dəniz üzərindəki liderlik rolunu qorumaq və artırmaq üçün dəniz sahə-

sini mühafizə etməsi, NATO və ABġ da daxil olmaqla digər güclərin bölgədəki 

varlıqlarını geniĢləndirməsinə imkan vermir. BLACKSEAFOR-un aĢağı məhsuldarlı-

ğı, iĢtirakçı ölkələrin fərqli xarici siyasət istiqamətləri ilə izah edilə bilər, çünki Rumı-

niya, Bolqarıstan və Türkiyə NATO üzvüdür, Rusiya KTMT-nin lideridir. 

BLACKSEAFOR dəniz qrupunun səmərəliliyinin aĢağı olmasına baxmayaraq, Tür-
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kiyənin beynəlxalq siyasətində və regional lider olmaq yolunda beynəlxalq bir qüvvə 

statusunu təmin edən bir vasitə olaraq xarici siyasətində mühüm yer tutur. Yaxın hərbi-

siyasi əməkdaĢlıq sayəsində beynəlxalq BLACKSEAFOR qrupu çərçivəsində Türkiyə 

və Gürcüstan bölgənin təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlərdə tam razılığa gəldilər.   

Türkiyə tərəfindən 2004-ci ildə baĢladılan bir təĢəbbüs də Qara dəniz Uyğun-

laĢma hərəkatıdır (Operation Black Sea Harmony). 2006-ci ilin axırına qədər Türki-

yənin rəhbərlik etdiyi hərəkata 27 dekabr 2006-cı il tarixində Rusiya Federasiyası da 

qatılmıĢdır. Bu hərəkatın əsas vəzifəsi qeyri-qanuni fəaliyyətlərə qarıĢan, Ģübhə duyu-

lan ticarət gəmilərini təsbit etmək və izləməkdir. 

 

Nəticə 

Türkiyə Cümhuriyyəti qurulduğu gündən etibarən regional və qlobal təĢkilatlara 

üzv olmaq üçün səy göstərmiĢ bir çox iqtisadi və siyasi təĢkilata üzv olmuĢdur. Tür-

kiyənin üzv olduğu təĢkilatlarla əlaqələrinə baxıldıqda təĢkilata üzv dövlətlərlə sahib 

olduğu tarixi yaxınlığı, mədəni bağlılıq və coğrafi mövqe kimi ortaq xüsusiyyətlərinin 

olması təĢkilatla əlaqələr üzərindən həlledici təsir göstərir. Qara Dəniz Ġqtisadi Əmək-

daĢlıq TəĢkilatına üzv ölkələrin coğrafi, iqtisadi və siyasi cəhətdən bir-birilərinə yaxın 

və oxĢar xüsusiyyətlərinin olması vacib üstünlüklər yaradır. Bu baxımdan iqtisadi 

əməkdaĢlıq təĢkilatlarına üzv ölkələrinin bir-biri ilə münasibətlərində ölkələrin bir-

birilə qarĢılıqlı olaraq tamamlayıcı elementlərə sahib olması asılılıq əlaqəsini güclən-

dirsə də, eyni zamanda üzv ölkələrin yaxın coğrafiyaya sahib olması ölkələrin siyasi 

inkiĢafına müsbət təsir göstərir. QDĠƏT-ə üzv dövlətlərin iqtisadi problemləri həll 

edərək siyasi problemləri aradan qaldırmaq istəyi nəticə vermədi. Bölgə ölkələrini 

birləĢdirmək və uzunmüddətli ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlər qurmaq üçün qarĢı-

lıqlı anlaĢma və geosiyasi maraqların yaxınlaĢması lazımdır. Buna baxmayaraq təĢ-

kilat fərqli mövqelərdə olan ölkələrə siyasi və iqtisadi dialoq qurma imkanı yaradır. 

Gürcüstanla ikitərəfli münasibətlərin dərinləĢdirilməsində maraqlı olan Türkiyə 

QDĠƏT-i ona təsir imkanlarını geniĢləndirən bir mexanizm kimi qəbul edir. 
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Chinara Safarova 

TURKEY-GEORGIA COOPERATION IN THE FRAMEWORK OF THE BLACK 

SEA ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION 
 

Summary 

The Black Sea basin has played a significant role in the development of economic and 

trade relations between different peoples since ancient times. In modern times, the growing 

demand for the expansion of relations between states and peoples in transport, 

communications, energy, industry, agriculture, ecology, tourism and other areas has 

significantly increased the importance of the Black Sea region. The Black Sea, uniting the 

countries of the Balkans, the Mediterranean and the Caspian Sea, is today an important 

geopolitical and geoeconomic factor, which in turn has led to new challenges to expand 

regional cooperation. The establishment of the Black Sea Economic Cooperation 

Organization is one of the answers to these challenges. Within the organization according to 

the document "BSEC Economic Agenda for the Future: Towards a Strengthening BSEC 

Partnership" adopted between the Republic of Turkey and the Republic of Georgia in 2001 

and updated in 2012, in areas such as transport and trade, energy, tourism, science and 

technology, environmental protection, including the necessary infrastructure, agriculture, 

small and medium enterprise development are cooperating.    

 Keywords: Black Sea, Economic Cooperation Organization, regional cooperation, 

Turkey, Georgia 
 

Чинара Сафарова 

CОТРУДНИЧЕСТВО ТУРЦИИ И ГРУЗИИ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Резюме 

С древних времѐн бассейн Черного моря играл важную роль в развитии эконо-

мических и политических отношений между народами. В современную эпоху расту-

щий спрос на расширение отношений между государствами и народами в области 

транспорта, связи, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, экологии, 

туризма и других областях значительно повысил роль Черноморского региона. 

Сегодня Черное море, объединяющее страны Балкан, Средиземного моря и Каспий-

ского моря является важным геополитическим и геоэкономическим фактором, что, в 

свою очередь, привело к новым вызовам для расширения регионального сотруд-

ничества. Создание Организации Черноморского экономического сотрудничества – 

один из ответов на эти вызовы. В рамках организации в соответствии c принятым 

документом в 2001 году и обновленным в 2012 году между Турецкой Республикой и 

Республикой Грузия, «Экономическая повестка дня ЧЭС на будущее: на пути к укреп-

лению партнерства ЧЭС» в таких областях, как транспорт и торговля, энергетика, 

туризм, наука и технологии, охрана окружающей среды, включая необходимую 

инфраструктуру, сельское хозяйство, развитие малых и средних предприятий. 

Ключевые слова: Организация Черноморского экономического сотрудничества, 

региональное сотрудничество, Турция, Грузия,безопасностъ 
 

Daxilolma tarixi: 02.10.2021 

Çapa qəbul edilmiĢdir: 10.12.2021



Gunay Feyziyeva. ARMENIAN COMMUNITY IN KRASNODAR KRAI               səh. 50-59 

50 

UDC 32 (327) 

Gunay Feyziyeva 

Institute of Caucasus Studies of ANAS 

Researcher of the North Caucasus Department 

gnyf92@gmail.com 

ARMENIAN COMMUNITY IN KRASNODAR KRAI 

Summary 

The article examines the formation of the Armenian community in the Krasnodar 

region, the migration and settlement of Armenians in the region, the Armenian community, 

and its support activities for Armenia. Today, the dynamics of migration processes in 

Krasnodar Krai, a federal entity within the North Caucasus economic region, one of the 12 

economic regions of the Russian Federation, is high. International migration is dominated by 

migrants from Ukraine and Armenia. The reason for the influx of Armenians to these regions 

is the stable social and political situation, developed agro-industrial and resort complex, 

favorable climatic conditions, and developed transport infrastructure. Armenians not only 

from Armenia but also from different parts of the world have established their communities in 

Krasnodar Krai. Currently, the Armenian community is in second place in Krasnodar Krai. 

Thus, during public opinion polls on the situation of migrants, Kubans are confident that the 

vast majority of migrants coming to the region for permanent residence are Armenians. The 

Armenian community in Krasnodar Krai is developing rapidly. The Armenian community in 

the Kuban is so large that several hundred Armenian villages and about twenty Armenian 

churches have already been built here. Armenians have become the second-largest 

community in Krasnodar Krai after the Russians. They control the most successful business 

structures in Kuban cities. 

Keywords: Russian Federation, Krasnodar, Armenian community, migration, church 

Introduction 

The landscape and climatic diversity of Krasnodar region, one of the agro-

industrial giants and tourist centers of the Russian Federation, as well as the 

abundance of natural resources create conditions for future economic and social 

development of the region. This region is the Russian equivalent of the Marmara 

region of Turkey, which is developed in terms of agriculture, industry and trade. 

Krasnodar region, with its temperate climate and fertile lands, is one of the most 

attractive regions for migrants in Russia. This region is home to various ethnic 

communities. One of them is the Armenian community. The history of the settlement 

of Armenians in these regions of the south of Russia consists of numerous stages of 

resettling and migration. From this point of view, the formation of the Armenian 

community in the Krasnodar Krai, the migration of Armenians to these regions, their 

settlement, the study of the Armenian communities and their support activities for 

Armenia are relevant. 
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Various methods were used in the study of the topic, including historical, 

comparative, situation analysis and systematic approach. First, the research literature 

was researched and collected, then the sources were reviewed and systematized. 

Generalized scientific results have been obtained on the subject. 

 

The ethnic composition of the Krasnodar Krai 
Krasnodar Krai is one of the most densely populated regions of the country. 

The population is 5,683,947,000. It is the third most populous region in the Russian 

Federation, accounting for 3.4 percent of the total population. [1] 

Kuban is a multi-ethnic region with more than a hundred nationalities. The 

region is characterized by dense population of ethnic groups. The modern ethnic 

composition of the region’s population began to take shape in the early 18th and 19th 

centuries, but the process of changing the ethnic map continues today. 

 

Ethnic composition of Krasnodar Krai according to the 2002 and 2010 censuses [2]: 

 

Peoples 2002 (thousand people) 2010 (thousand people) 

Russians 4436,3 4522,9 (88,3%) 

Including Cossacks 17,5 5,3 (0,1%) 

Azerbaijanis 11,9 10,2 (0,2%) 

Armenians 274,6 281,7 (5,5%) 

Ukrainians 131,8 83,7 (1,6%) 

Greeks 26,5 22,6 (0,4%) 

Tatars 25,6 24,8 (0,5%) 

Georgians 20,5 17,8 (0,3%) 

Germans 18,5 12,2 (0,2%) 

Adygeys 15,8 13,8 (0,3%) 

Turks 13,5 8,5 (0,2%) 

Gypsies 10,9 12,9 (0,3%) 

 

The population of Krasnodar Krai has grown significantly during the post-

Soviet period. The reason for this increase is the influx of economic migrants from all 

southern regions of Russia, as well as from Ukraine and the South Caucasus. In 

January-June 2021, interregional migration increased by 40.1 percent or 6778 people 

compared to January-June 2020. In January-June 2021, a positive migration balance 

was observed with all CIS countries. Kazakhstan accounts for 25.4% of migration 

flows from the CIS, Ukraine 23.3%, Armenia 13.4% and Tajikistan 11.0%. [3] 

In 2020, the number of Azerbaijanis migrating to Krasnodar Krai was 634 

people. 

In 2020, the ethnic composition of the population of Krasnodar changed slightly 

compared to 2010: Russians made up 89% of the total population, Cossacks 0.1%, 



Gunay Feyziyeva. ARMENIAN COMMUNITY IN KRASNODAR KRAI                                              səh. 50-59 

52 

Armenians 5.5%, Ukrainians 1.6%, Greeks accounted for 0.4% and Belarusians for 

0.3%. [4] 

In the XVII-XVIII centuries, during the reign of Peter I, the Caucasus region 

began to gain great importance in Russia’s foreign policy. Armenians have become a 

tool in Russia’s Caucasus policy. Armenians, dreaming of establishing an 

independent Armenian state, began to take advantage of this situation. Armenian 

communities in Russia have been granted not only economic but also legal privileges 

by the country’s authorities. 

The process of establishing Armenian communities continued in the 19th 

century. As a result of the influx of Armenians, especially to the southern regions of 

Russia, the old Armenian communities were united and new ones were formed, and 

the number of Armenian communities increased sharply. After the collapse of the 

USSR, changes took place in the social and cultural life of the Armenian 

communities in Russia. In those years, there was an unprecedented influx of 

Armenians to Russia. As a result of the 1988 Spitak earthquake and economic 

blockade, most Armenians moved to Russia, especially to Krasnodar and Stavropol. 

Here they began to engage in agriculture and construction. [5] Thus, the Armenians 

became the second largest ethnic group in Krasnodar after the Russians. 

Considering the Kuban region ―historical Armenian lands‖ and fully organized 

within this region, Armenians began to search for political and cultural autonomy in 

Krasnodar after 1995. For this purpose, the Armenians, who make up the majority of 

the population in the region from the south of Sochi to the northern city of Gagra in 

Abkhazia, demanded autonomy in Adler, on Russia’s Black Sea coast. To achieve 

this legally, in the summer of 2000, they tried to hold a referendum in Adler to create 

an ―Armenian National Region‖. Along with Armenians in Krasnodar in the 1990s 

[6, p. 123], Kurds living in the former Soviet republics also moved to Krasnodar and 

began to demand autonomy. The Armenian diaspora has always tried to cooperate 

with the Kurds living in Russia. One of the most important reasons for this is to get 

support for their anti-Turkish propaganda or to use it as a tool for this purpose. The 

Armenian diaspora has been a supporter of the so-called genocide propaganda and 

Kurdish activities against Turkey. 

 

Armenian community in Krasnodar region 
The Armenian community is in second place in Krasnodar Krai. Thus, during 

public opinion polls on the situation of migrants, Kubans are confident that the vast 

majority of migrants coming to the region for permanent residence are Armenians. 

Indeed, during the wars and economic devastation in the South Caucasus in the 

1990s, most Armenians settled in Kuban. If in 1989 there were about 174,000 

Armenians in the Krasnodar Krai, in 2002 their number increased even more. In 

1989, Ukrainians were second only to Russians, but according to the 2002 census, 

Armenians were the second largest ethnic group in Krasnodar Krai. 
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On March 10, 1925, the Armenian National Region was established in the 

Krasnodar Krai, mainly in the area inhabited by Armenians. Yelizavetpolskoye 

village has been designated as the district center. Initially, the Armenian National 

Region was part of the Maykop district. In 1930, the division of the region was 

abolished, the use of the term ―national region‖ was stopped, and the region was 

simply called ―Armenian‖. In 1943-1946, the center of the region was the village of 

Chernigovskoe. In 1953, the national region was abolished and its territory was 

divided among neighboring districts. [7] 

At present, Armenians make up 5.5 percent of the country’s population, or 

281,680 people. [8] For comparison, the number of Azerbaijanis is 10,165, or 0.19 

percent of the total population. Armenians live mainly in the south of Krasnodar Krai, 

especially in the cities of Sochi, Armavir, Novorossiysk, Anapa, Tuapse and 

Krasnodar. 

During the Soviet era, Kuban Armenians did not have socio-cultural 

organizations. However, after the 1990s, Kuban Armenians began lobbying, setting 

up diaspora organizations, as elsewhere in Russia. The Armenian Apostolic Church 

and Armenian volunteer associations played a major role in the formation of the 

Armenian diaspora community in Krasnodar Krai. Because when religious feelings 

come to the fore, it is easier to bring people together. 

Armenian volunteer associations were first established in the south of Russia in 

the late 19th century. In 1889, a branch of the Armenian Charity Society in the 

Caucasus, first established in Tbilisi (Georgia) in 1881, was opened in Krasnodar 

Krai. [9] Until 1882, members of the Armenian Charity Society in Tbilisi made short 

trips to Armavir and Yekaterinodar (now Krasnodar city) to raise funds and establish 

contacts with Armenians in the Krasnodar Krai. In the early days of the Armenians’ 

migration to the Kuban region, the Russian government passed laws to stimulate 

Armenian diaspora activities and the migration process, and IDPs were given many 

privileges, such as the right to establish a system of self-government within their 

territory. However, as the number of Armenian migrants continued to grow outside 

the control of the Russian government and as Armenian national parties gained more 

political influence, the Russian government began to restrict previous privileges 

granted to Armenian migrants. As a result, Armenian schools in the Caucasus were 

closed in 1896, and Armenian volunteer associations in 1898. However, starting from 

1907, various Armenian volunteer associations were opened in Krasnodar Krai, 

including the Armenian Charitable Society for Women in Maykop and the Armenian 

Women’s Charitable Society in Yekaterinodar. [10] 

After the 1917 Revolution and the establishment of the Soviet Union in 

December 1922, the Armenian Church and Armenian political parties were banned. 

Until the 1980s, there was no Armenian church in Krasnodar Krai. With the collapse 

of the Soviet Union and the beginning of the post-Soviet period, a large number of 

Armenian volunteer unions began to be reorganized. 
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In Krasnodar operate the regional branch of the Union of Armenians in Russia 

―All-Russian public organization‖ (UAR), the Krasnodar city organization of the 

UAR, the Pashkovskaya Armenian community organization represented by the St. 

Sahak-Mesrop Church, the Pashkovsky Armenian Cultural Center public 

organization, the Kuban Armenian diaspora Krasnodar regional public organization, 

public organization ―Regional Armenian national-cultural autonomy of the Krasnodar 

Krai‖, Krasnodar City Armenian National-Cultural Autonomy Public Organization, 

Autonomous non-profit organization of supplementary education Armenian Cultural 

and Educational Centre named after Hovhannes Tumanyan, Krasnodar Regional 

Public Organization for Social Support of Citizens ―Armenian Charitable Society‖. 

Krasnodar is also the center of the Russian southern diocese of the Armenian 

Apostolic Church. For comparison, there is only one Azerbaijani community in 

Krasnodar. ―AZERI‖ Azerbaijan Cultural Society Krasnodar regional public 

organization has been operating since January 28, 2010. [11] The Chairman of the 

Board is Vladimir Gurbanov. 

One of the first Armenian institutions established in Krasnodar is the Amshen 

Science and Culture Center. The center was founded by Armenians living in the 

Tuapse and Absheron districts of Krasnodar. This center was established to inform 

the Armenians about the activities of the Armenian structures of Armenia, Karabakh 

and the Armenian diaspora, as well as to inform the Russians, Armenians and the 

Armenian diaspora about the Armenians. 

Tensions between Armenian and Cossack youth have been rising since 1996, 

with occasional skirmishes. In June 2000, Deputy Governor of Krasnodar Nikolai 

Kharchenko, at a meeting on ―International Relations of the Krasnodar Krai and the 

Conditions of Admission as an Immigrant‖, focused on the Armenians of Krasnodar: 

―Armenians see Kuban as their historical homeland, so Armenian migration to this 

land is systematic. Armenians, who make up 38 percent of Krasnodar’s population, 

have become the second largest ethnic group. The Armenian population in Sochi, on 

the Black Sea coast, where the ethnic and demographic structure has changed rapidly 

in favor of Armenians, has doubled in recent years, and some leaders of Armenian 

non-governmental organizations in Sochi have ties to Armenian terrorist 

organizations. The goals of these non-governmental organizations are to create an 

―Armenian National Zone‖ in Adler, which has led to the ―Armenian problem‖ in 

Sochi‖. [12] 

Armenian terrorist organization ASALA has started threatening Russia. These 

threats are also carried out through the Yerkramas newspaper of Russian Armenians. 

The terrorist organization ASALA has decided to reactivate its activities after the 

historic defeat of the Armenians in the Second Karabakh War. Russian historian, 

Caucasus scholar Oleg Kuznetsov said that these are a new generation of young 

people from the Armenian diaspora who have decided to follow in the footsteps of 

their terrorist ancestors. [13] 
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The Armenian Church plays an important role in the activities of Armenians in 

Russia. The first diocese of the Armenian Apostolic Church in Russia was established 

in Astrakhan in the early 18th century (1717) and was called the Astrakhan diocese. 

This diocese included all the Armenian churches in the territory of the Russian 

Empire. As a result of the administrative changes that took place after the October 

Revolution, the borders of the Astrakhan diocese were narrowed to the North 

Caucasus and the Volga region, and the North Caucasus and the Astrakhan diocese 

were divided into two parts. Armavir became the center of the new diocese. In 1966, 

as a result of the merger of the dioceses with the Moscow pastorship, Moscow 

became the center of the new diocese. [14] 

In 2007, there were at least 15 Armenian churches in Krasnodar Krai. At 

present, about 30 Armenian church communities are registered in different cities of 

Krasnodar region. The Temple and Cultural Center of the Armenian Apostolic 

Church has been built and operates in Krasnodar. There are several youth groups in 

the Church and the Center. There is a media platform called Hayk-Media and an 

Armenian film studio of the same name with experience in filmmaking. 

On October 16, 2021, the opening ceremony of the Temple of Surp Grigor 

Lusavorich of the Russian southern diocese of the Armenian Apostolic Church was 

held in Novorossiysk, Krasnodar Krai. Construction of the church began in 2001. 

The purpose of the Armenian communities existing and operating in the 

Krasnodar Territory, including churches, is to establish an Armenian republic here. In 

general, uncertainty and a tendency to separatism are characteristic of Armenians. 

Armenians continue to make false claims by misinterpreting the history of the lands 

they want. Representatives of the so-called Western Armenia are actively promoting 

the establishment of separate Armenian republics in the North Caucasus and around 

the world. Armenian separatism has become more active in the North Caucasus. 

Recently, such activities have increased significantly in Krasnodar Krai. Armenian 

radicals talking about the establishment of the ―Krasnodar Republic of Armenia‖ in 

the North Caucasus have become more active. Krasnodar Armenians are literally 

attacking the local population with their nationalist initiatives. Thus, the Union of 

Armenians of Russia appealed to the Department of Education and Science of the the 

Krasnodar Krai to include Armenians in the list of local residents in the subject of 

―Kuban Studies‖ in schools, which caused dissatisfaction among local residents. 

Against this background, the Armenians of Stavropol and Krasnodar constantly refer 

to the speeches of the Catholicos of All Armenians Vazgen I, who called the 

Armenians ―a time of a crusade against the Russians‖. Armenian nationalist Igor 

Muradyan appeals to Armenians in Krasnodar and Stavropol to take up arms and 

prepare for ―self-defense‖. Armenian radicals, who claim that discrimination against 

the Armenian population in Krasnodar Krai is part of the Russian Federation’s state 

policy, say that if Armenians in Russia want to continue living in the country, they 

must take up arms and prevent attempts to commit crimes against them. [15] 



Gunay Feyziyeva. ARMENIAN COMMUNITY IN KRASNODAR KRAI               səh. 50-59 

56 

Thus, Karabakh is not the only region where Armenian separatism has 

emerged. Armenians have repeatedly demonstrated separatist tendencies in the North 

Caucasus. For example, in the Myasnikovsky district of Rostov region, Armenians 

make up more than half of the population. According to the 2010 census, ethnic 

Armenians make up 56.1 percent of the region’s population. Here Armenians live 

compactly in Chaltir, Crimea, Bolshiye Sali, Sultan-Sali, Nesvetay and other villages. 

At the entrance to the district there is a sign in two languages – Russian and 

Armenian: ―Welcome to Myasnikovsky district‖. [16] A similar situation will soon be 

seen in all the southern cities of Russia, including Anapa, Sochi and others. 

Conclusion 

As a result of inter-ethnic wars in the former Soviet Union in the 1980s and 

1990s, many refugees, internally displaced persons, and migrants fleeing these 

conflicts settled in Krasnodar Krai. This area was more favorable in terms of climate 

and agricultural than other regions of the former Soviet Union. In addition, Krasnodar 

became a second home for some ethnic communities, such as the Armenians. At the 

time, the Krasnodar government was concerned that emerging migration trends 

threatened interethnic harmony. Some Armenians fleeing Baku chose to go to 

Moscow, Krasnodar or Stavropol, not Armenia. Until 1991, the flow of migrants was 

almost unregulated by the central authorities, and the regions received virtually no 

assistance to reduce the additional burden on local social services. There is no 

accurate information on the total number of refugees, IDPs and other migrants since 

1988. According to the passport service of the Krasnodar Department of Internal 

Affairs as of October 1, 1994, there were 184,125 people in Krasnodar from ―conflict 

zones‖ and ―riot zones‖. Most of them, ie 60.6 percent, were Russian-speaking and 

24.7 percent were Armenians. [17, p. 28] By January 1996, that number had risen to 

223,000. In 1993, representatives of the Krasnodar Krai Office claimed that the total 

number of both legal and illegal migrants was close to 675,000. They made up about 

13 percent of the total population, but that figure sparked many protests. One of the 

Armenians who immigrated to Krasnodar Krai told Human Rights Watch in 1996 that 

about 390,000 Armenian refugees live in the region without registration. [18] The 

growth of the Armenian community worried the government of Krasnodar Krai. The 

1996 regional migration program, which sets out the main objectives of local 

migration policy, states that, given the stable death rate of the Slavic population and 

the growth of the Armenian population as a result of migration flows and natural 

growth, there are changes in the historically established balance in the number of 

major national population groups in the region. [19] The document warned that the 

growing number of refugees and IDPs would continue to lead to interethnic conflict. 

The head of the Krasnodar Krai Department issued a decree on the facts of 

violation of the registration procedure in the resort city of Sochi. The decree criticized 

regional registries for violating local registration and federal law and allowing a sharp 

increase in the number of Armenian migrants in Sochi. [20] It is not surprising that 
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the Armenian diaspora in Russia is the most active and numerous in the Krasnodar 

Krai. Armenians feel like masters here. Attempts by local authorities to restore order 

in the field of migration and to combat illegal migration are always met with fierce, 

deliberate and insidious resistance from the Armenian community. In fact, Armenians 

are the largest ethnic group hostile to Russian statehood while living in Russia today. 

It should be noted that Armenians are the largest national minority in regions of 

strategic importance to Russia, especially in Krasnodar Krai. For this reason, the 

activities of the Armenian diaspora against Russia, supported from abroad, are a 

serious threat. 
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Günay Feyziyeva 

KRASNODAR DĠYARINDA ERMƏNĠ ĠCMASI 

Xülasə 

Məqalədə Krasnodar diyarındakı erməni icmasının formalaşması, ermənilərin bu 

bölgəyə köçləri, yerləşmələri, erməni icması və onun Ermənistana dəstək fəaliyyətləri tədqiq 

edilmişdir. Rusiya Federasiyasının 12 iqtisadi bölgəsindən biri olan Şimali Qafqaz iqtisadi 

dairəsinin tərkibində federal subyekt olan Krasnodar diyarında bu gün miqrasiya pro-

seslərinin dinamikası yüksək göstəricilər nümayiş etdirir. Beynəlxalq miqrasiyada Ukrayna 

və Ermənistandan gələn miqrantlar üstünlük təşkil edir. Ermənilərin bu bölgələrə axınının 

səbəbi sabit sosial və siyasi vəziyyət, inkişaf etmiş aqrar-sənaye və kurort-istirahət kompleksi, 

əlverişli iqlim şəraiti və inkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturunun olmasıdır. Təkcə Ermə-

nistandan deyil, dünyanın müxtəlif bölgələrindən gələn ermənilər Krasnodar diyarında öz 

http://www.omri.cz/Elections/Russia/Regions/About/Stavropol.html
https://vzglyad.az/news/173660/%D0%92-.html
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icmalarını qurmuşlar. Hazırda Krasnodar diyarında erməni icması ikinci sıradadır. Belə ki, 

miqrant vəziyyətinin öyrənilməsinə həsr olunmuş kütləvi sorğular zamanı Kuban sakinləri 

əminliklə bildirirlər ki, bölgəyə daimi yaşamaq üçün gələn miqrantlar arasında böyük 

əksəriyyəti ermənilər təşkil edirlər. Krasnodar diyarındakı erməni icması sürətlə böyüyür. 

Kubanda erməni icması o qədər əhəmiyyətli dərəcədə böyükdür ki, artıq burada bir neçə yüz 

erməni kəndi salınıb, eyni zamanda iyirmiyə yaxın erməni kilsəsi tikilmişdir. Ermənilər 

Krasnodar diyarında ruslardan sonra ikinci ən böyük icmaya çevrilmişdir. Ermənilər Kuban 

şəhərlərində ən uğurlu biznes strukturlarına nəzarət edirlər. 

Açar sözlər: Rusiya Federasiyası, Krasnodar, erməni icması, miqrasiya, kilsə 

Гюнай Фейзиева 

АРМЯНСКАЯ ОБЩИНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Резюме 

В статье рассматривается формирование армянской общины в Краснодарском 

крае, миграция и расселение армян в крае, армянская община и ее деятельность по 

поддержке Армении. Сегодня высокая динамика миграционных процессов в Красно-

дарском крае, субъекте федерации в составе Северо-Кавказского экономического 

района, одного из 12 экономических районов Российской Федерации. В международной 

миграции преобладают мигранты из Украины и Армении. Причиной притока армян в 

эти регионы является стабильная общественно-политическая обстановка, развитый 

агропромышленный и курортный комплекс, благоприятные климатические условия, 

развитая транспортная инфраструктура. Армяне не только из Армении, но и из 

разных уголков мира создали свои общины в Краснодарском крае. В настоящее время 

армянская община находится на втором месте в Краснодарском крае. Так, в ходе 

опросов общественного мнения о положении мигрантов кубанцы уверены, что подав-

ляющее большинство мигрантов, прибывающих в край на постоянное место житель-

ства, составляют армяне. Армянская община Краснодарского края стремительно 

развивается. Армянская община Кубани настолько велика, что здесь уже построено 

несколько сотен армянских сел и около двадцати армянских церквей. Армяне стали 

второй по численности общиной в Краснодарском крае после русских. Они контро-

лируют самые успешные бизнес-структуры кубанских городов. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Краснодар, армянская община, 

миграция, церковь. 
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NEFT-QAZ ĠXRAC EDƏN DÖVLƏTLƏRĠN 

ENERJĠ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ SĠYASƏTĠ 

Xülasə 

Son illər dünyada baş verən proseslər həm qlobal miqyasda həm də ayrı-ayrı dövlətlə-

rin enerji təhlükəsizliyinə öz təsirini göstərmişdir. Yaxın Şərqdə davam edən münaqişə, İrana 

tətbiq edilən embarqo və son olaraq koronavirus pandemiyası enerji təhlükəsizliyinə çox-

şaxəli yanaşmanın zəruriliyini irəli sürüb. Əvvəllər məsələyə enerji istehsalının və beynəlxalq 

bazarlara nəqlinin təhlükəsizliyi kimi baxılırdısa indi bu məsələyə ekoloji baxımdan 

yanaşmaq eləcə də regionda gözlənilməz böhranlara səbəb olacaq təhlükə mənbəyi kimi bax-

maq qaçılmazdır. Enerji mənbələri ənənəvi və qeyri-ənənəvi, əsas və alternativ,bərpa olunan 

və bərpa olunmayan enerji mənbələri kimi təsnif edilə bilər. Ənənəvi enerji ehtiyatları heç bir 

dəyişiklik və çevrilmə olmadan təbiətdə mövcud olduğu şəkildə istifadə olunan enerji ehti-

yatlarıdır. Bu enerji ehtiyatları həm bərpa olunan, həm də bərpa olunmayan enerji mənbələ-

rindən əldə edilir. Əsas enerji ehtiyatlarına kömür, neft, qaz, istilik və nüvə enerjisi daxildir. 

Alternativ enerji ehtiyatları günəş enerjisi, külək enerjisi, bioenerji və s. daxildir. Bu məqa-

lədə müasir dövrdə enerji təhlükəsizliyini və dünyanın aparıcı dövlətlərinin öz enerji təhlükə-

sizliyini təmin etmək üçün yeritdikləri siyasətləri araşdırılır. 

Açar sözlər: Enerji təhlükəsizliyi, ənənəvi enerji ehtiyatları, qeyri-ənənəvi enerji 

ehtiyatları, neft-qaz ixrac edən ölkələr 

Giriş 

Dünya enerji ehtiyatları bazarının inkiĢafı bütün dünya ölkələri üçün böyük 

praktiki maraq kəsb edir. XXI əsrin əvvəllərində demək olar, elə bir ölkə yoxdur ki, 

bu sahəyə cəlb olunmasın. Təsadüfi deyil ki, bununla əlaqədar olaraq müasir dövrdə 

bir sıra təĢkilatlar enerji bazarının inkiĢafı ilə bağlı müntəzəm olaraq qısa, orta və 

uzunmüddətli proqnozlar verirlər. Məhz dünya neft bazarının vəziyyətindən, dinami-

kasından və qiymətlərin səviyyəsindən asılı olaraq digər enerji daĢıyıcılarının və 

digər xammalın qiymətləri formalaĢır. Bu da öz növbəsində dünyada ümumtəsərrüfat 

konyukturasının formalaĢmasında, dünya iqtisadiyyatının orta və uzunmüddətli inki-

Ģafında vacib amildir. 

Enerji ehtiyatları ənənəvi və qeyri-ənənəvi, əsas və alternativ, yenilənəbilən və 

yenilənə bilməyən enerji mənbələri formasında təsnif edilir. Ənənəvi enerji ehtiyatla-

rı, təbiətdə mövcud olduqları formada, hər hansı dəyiĢikliyə və dönüĢümə məruz qal-

madan istifadə edilən enerji ehtiyatlarıdır. Bu enerji ehtiyatları həm yenilənə bilən, 
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həm də yenilənməyən enerji mənbələrindən əldə edilir. Əsas enerji ehtiyatları ara-

sında daĢ kömür, neft, qaz, istilik-nüvə enerjisi vardır. Alternativ enerji ehtiyatları 

arasında günəĢ enerjisi, külək enerjisi, bioenerji və s. yer alır. 

Heç bir enerji mənbəyi bəĢər tarixində neft qədər əhəmiyyətli olmamıĢdır. Bu 

gün polikimyəvidən plastikə, əczaçılıq xammadəsindən kənd təsərrüfatına, maĢın-

qayırma sənayesindən komputerin ən kiçik hissələrinə qədər bir sıra məhsulun isteh-

salında neftdən və neft məhsullarından geniĢ Ģəkildə istifadə edilir. Bu da onu göstərir 

ki, neft təkcə baĢlıca yanacaq növü olaraq deyil, eyni zamanda gələcəkdə də bəĢəriy-

yətin həyatında əsas xammaddə olaraq yerini qoruyacaqdır. Ancaq nisbi əvəzetmədən 

söhbət gedə bilər. XX əsrin əvvəllərinə qədər dünyada əsas enerji mənbəyi daĢ kömür 

olmuĢdur, belə ki, bu tarixə qədər toplam enerji istehlakının 71%-ni daĢ kömür təĢkil 

edərkən, cəmi 2%-lik hissə neftin payına düĢmüĢdür. Ancaq daxili yanma mühərrik-

lərinin icad edilməsi və avtomobil sənayesinin inkiĢaf etməsi, digər tərəfdən isə kö-

mürə görə maya dəyərinin aĢağı olması, həmçinin daha geniĢ istifadə sahəsinə malik 

olması nəticəsində neft ən çox tələb edilən enerji ehtiyatına çevrilmiĢdir. Texnologi-

yanın inkiĢaf etməsi nəticəsində getdikcə daĢ kömürün enerji istehlak həcmi dünya 

miqyasında 37 faizə geriləmiĢ, neftin payı isə 36 faizə yüksəlmiĢdir [4, s. 21]. 

 

Dünyanın əsas güclərinin enerji siyasəti 
I Dünya müharibəsindən sonra Böyük Britaniyanın BaĢ naziri U.Çörçil ―bir 

damcı neft, bir damcı qandan daha qiymətlidir‖, Fransa Prezidenti J.Klemanco isə, 

əgər dövlətlər müharibələrdə qalib gəlmək istəyirlərsə, qana olduğu qədər neftə də 

möhtac olduqlarını bilməlidirlər deyərək strateji enerji ehtiyatı olan neftin yeni 

dövrdə nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olacağını vurğulamıĢdılar. Həqiqətən də 

qısa müddət sonra baĢlayan II Dünya müharibəsində bu fikirlər öz təsdiqini tapmıĢdır. 

Belə ki, SSRĠ müharibədən Bakı nefti sayəsində qalib ayrılmıĢdır. Neft XXI əsrdə də 

bu əhəmiyyətini hələ də qoruyur və neftin gücü hələ dünyadakı güc mübarizəsinə 

təsir göstərməyə davam edir. 

Enerji istehsalçısı olan və istehsal etdiyi enerjini baĢqa ölkələrə satan dövlətlər 

üçün enerji ixracatı təhlükəsizliyi əhəmiyyət daĢıyır. Bu dövlətlər öz məhsullarının 

beynəlxalq bazarlarda yüksək müntəzəm və yüksək qiymətlərlə alıcı tapmasında ma-

raqlıdır ki, bu da onlar üçün enerji təhlükəsizliyinin əsasını təĢkil edir. Digər tərəfdən, 

enerji istehlakçısı olan və istehlak etdikləri enerjini əsas etibarilə ixracatçı ölkələrdən 

təmin edən dövlətlər üçün isə enerji idxalatının təhlükəsizliyi daha əhəmiyyətlidir. Bu 

qrupa daxil olan dövlətlər enerji təhlükəsizliyində, availability (mövcudluq), affordi-

bility (ucuzluq), sustainability (davamlılıq) və accessibility (əlçatanlıq) olmakla, dörd 

ünsürü əsas alırlar [13, s. 330]. 

Enerji ehtiyatlarının magistral xətlərinin təhlükəsizliyi, baĢqa bir ifadə ilə ener-

jinin daĢınması təhlükəsizliyi isə satılan məhsulun alıcıya çatdırıldığı yolun təhlükə-

sizliyinin təmin edilməsidir. Enerji ehtiyatlarına malik olmaq qədər, enerji tədarük 

yolları üzərində söz sahibi olmaq da enerji təhlükəsizliyi baxımından son dərəcə əhə-

miyyətlidir. Enerji daĢıma xətlərinin keçdiyi ərazilərdə baĢ verə biləcək siyasi istiq-
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rarsızlıqlar və silahlı qarĢıdurmalar enerji təhlükəsizliyinə ciddi zərər yetirə bilər. 

Belə təhlükələri minimal səviyyəyə endirmək üçün dövlətlər alternativ enerji yolları-

nın tapılması üçün siyasət yürüdürlər. 

Enerji təhlükəsizliyi anlayıĢı və bu təhlükəsizliyə yönələn təhdidlər ölkədən-

ölkəyə fərqlilik göstərir. Məsələn, Türkiyənin enerji təhlükəsizliyi ilə Rusiyanın ener-

ji təhlükəsizliyi arasında nəzəri və praktik baxımdan fərqliliklər mövcuddur. Eyni və-

ziyyət Çin, Avropa Ġttifaqı, Yaponiya, Hindistan, ABġ və digər ölkələr üçün də ke-

çərlidir. Bu da onu göstərir ki, enerji təhlükəsizliyi anlayıĢı hr bir dövlət üçün məsələ-

yə hansı aspektlərdən yanaĢılmasından asılı olaraq formalaĢır və məna kəsb edir. 

Enerji təhlükəsizliyi anlayıĢının tarixi baxımdan ilk dəfə ortaya atılması 1865-ci 

ilə təsadüf edir. Həmin tarixdə Ġngiltərədə daĢ kömür ixracatı üstündə mübahisələr 

baĢ verirdi. Həmin dövrün qlobal gücü olan Böyük Britaniya, eyni zamanda ən böyük 

daĢ kömür istehsalçısıdır. Bu dövlətlə Fransa arasında imzalanan və Fransaya kömür 

ixracatını nəzərdə tutan müqavilə Ġngiltərədə ciddi müzakirələrə səbəb olmuĢdur və 

narahatlıq doğurmuĢdur. Xüsusilə elm adamları Ġngiltərənin belə bir ticarətə və bu 

ticarətdən əldə edəcəyi gəlirə ehtiyacının olmadığını ifadə edərək strateji əhəmiyyətə 

malik daĢ kömürün satıĢına qarĢı çıxmıĢlar və hökuməti ciddi təndiq atəĢinə tutmuĢlar 

[3, s. 46]. 

Enerji təhlükəsizliyinin yeni mərhələyə daxil olması, yenə ingilislərin atdıqları 

streteji bir addım nəticəsində baĢ vermiĢdir. XX əsrin əvvəllərində həmin dövrün 

ingilis hərbi dəniz qüvvələri komandanı U.Çörçil ilə Admiral C.FiĢer, Ġngiltərənin də-

nizlərdəki üstünlüyünü qorumaq üçün kömür yerinə neftdən istifadə etməsini, beləlik-

lə gəmilərin sürət və manevr qabiliyyəti olaraq rəqiblərindən çox irəlidə olacağı fikri-

ni dilə gətirmiĢlər və bunun reallaĢdırılmasının əsasını qoymuĢlar [9, s. 50-51]. 

Ġki dünya müharibəsi arasında və soyuq müharibə illərində enerji təhlükəsizliyi 

dövlətlərin milli təhlükəsizliyinin əsas tərkib hissəsini təĢkil etmiĢdir. XXI əsrdə isə 

enerji təhlükəsizliyi anlayıĢının formalaĢmasında 1970-ci illərdə Yaxın ġərqdə baĢ 

verən neft böhranları böyük təsir etmiĢdir. Ərəb dövlətləri və Ġsrail arasında meydana 

gələn müharibələr, neftin önəmli bir silah kimi neft ixrac edən dövlətlər tərəfindən 

istifadə edilə biləcəyini göstərmiĢdir [1, s. 8-9]. 

Zəngin enerji yataqlarına malik regionlarda baĢ verən siyasi böhranlar və müha-

ribələr, təkcə bu regionları deyil, eyni zamanda dünya neft bazarına da mənfi təsir 

göstərmiĢdir. BaĢ verən bu proseslər, qlobal miqyaslı bir enerji təhlükəsizliyi fikrinin 

ortaya çıxmasına səbəb olmuĢdur. Fars körfəzi böhranı, Liviyada baĢ verən proseslər, 

Yaxın ġərqin siyasi mənzərəsini dəyiĢdirən inqilablar, Rusiya-Ukrayna enerji böhran-

ları kimi əvvəlcədən proqnozlaĢdırılması mümkün olmayan beynəlxalq hadisələr qlo-

bal enerji təhlükəsizliyinə və iqtisadi sistemə öz təsirini göstərməkdədir. 

Enerji təhlükəsizliyi anlayıĢının əhatə dairəsinə daxil edilən əsas məsələlərdən 

biri də qlobal ekoloji çirklənmə problemidir. Enerjinin yol açdığı ekoloji çirklənməyə 

qarĢı hökumətlər yeni siyasət həyata keçirməyin yollarını axtarırlar ki, bu axtarıĢ döv-

lətlər arasında ekologiyanın qorunması sahəsində əməkdaĢlığın inkiĢaf etməsinə sə-

bəb olmaqdadır. Enerjidən səmərəsiz istifadə edilməsi nəticəsində ətraf mühitə, atmo-
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sferə dəyən ziyanın minimal səviyyəyə endirilməsi və dəyən zərərin aradan qaldırıl-

ması, ekoloji təmiz enerjidən istifadə edilməsi, həmçinin enerji sektorunda fəaliyyət 

göstərən özəl Ģirkətlərin ətraf mühitin qorunması istiqamətində aldığı tədbirlərin 

yetərsiz olması dövlətlərin bu sahədə daha fəal əməkdaĢlıq etmələrini Ģərtləndirir [11, 

s. 1129]. 

Son dövrlərdə beynəlxalq sistemi təhdid edən təhlükələrin artması dövlətləri 

əvvəlki dövrlə müqayisədə daha əhatəli təhlükəsizlik tədbirləri almağa məcbur etmiĢ-

dir. Enerjinin dövlətlərin daxili və xarici siyasətində yerini möhkəmləndirməsi faktı 

da nəzərə alınarsa təhlükəsizlik siyasəti daxilində enerji təhlükəsizliyinin milli təhlü-

kəsizliyin əsas tərkib hissəsi olduğu bariz Ģəkildə özünü büruzə verir. 

Müasir dövrdə enerji təhlükəsizliyinə ən çox əhəmiyyət verən dövlərlərdən biri, 

bəlkə də birincisi Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarıdır. Bu dövlətin enerji təhlükəsizliyi kon-

sepsiyasının formalaĢmasında neft böhranlarının rolu böyük olmuĢdur. 1968-ci ildə 

ABġ-da bir barel neft 2 dollar səviyyəsində olduğu halda, bu rəqəm 1973-cü ilin no-

yabr ayında 6 dollara, dekabr ayında isə 11 dollar səviyyəsinə qalxmıĢdır [12, s.9]. 

1974-cü ildə baĢ verən neft böhranından əvvəl, ABġ-ın qərar alıcıları qazın qiyməti-

nin araĢdırılması, daĢ kömür yataqlarının axtarılması kimi məsələlərə dair qərarlar qə-

bul etmiĢ, bu qərarlar özəl təĢəbbüs tərəfindən mənimsənmiĢdir. Lakin meydana 

gələn neft böhranları, bu məsələ ilə bağlı istər Nikson, istərsə də Fordun prezident 

olduğu dövrlərdə qərar vericilərin bu məsələni diqqət mərkəzinə almasına səbəb 

olmuĢdur [8, s. 24-25]. 

 

Dövlətlərin enerji təhlükəsizliyi siyasəti 
2001-ci ildə ABġ Prezidenti Corc BuĢ, ―enerji təhlükəsizliyinin xarici siyasət 

kursu içində əsas yeri tutduğunu, bunun dövlət siyasətinin əsas ünsürləri arasında yer 

aldığını‖ qeyd edərək ABġ-ın bu məsələyə verdiyi əhəmiyyəti ifadə etmiĢdir. Həmin 

il uzun müddətli enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ölkənin enerji mənbələrinə 

olan tələbinin qarĢılanması məqsədilə Milli Enerji Siyasəti FormalaĢdırma Qrupu 

yaradılmıĢdır. Yenə həmin il nəĢr olunan Çeni (Cheney) hesabatıyla ABġ-ın 25 illik 

enerji ehtiyacının təminat altına alınması planlaĢdırılmıĢdır. Bunu 2005-ci ildə qəbul 

edilən enerji qanunu izləmiĢdir. Qanunla enerjidə idxalatın azaldılması məqsədilə 

müvafiq addımların atılması qərara bağlanmıĢdır. ABġ Enerji Nazirliyinin 2006-cı 

ildə açıqladığı strateji planına görə, enerji əsaslı ekoloji problemlərin və atom elektrik 

stansiyalarının səbəb olduğu təhdidlərin aradan qaldırılması üçün yol xəritəsi 

müəyyən edilmiĢdir [5, s. 180]. 

Enerji təhlükəsizliyi sahəsində özünəməxsus siyasi xətti olan Avropa Ġttifaqı 

daxilində bu mövzuda müxtəlif yanaĢmalar mövcud olsa da, ittifaq daxilində müĢtə-

rək enerji təhlükəsizliyi həssasiyyəti formalaĢdırılmağa səy göstərilməkdədir. Avropa 

Komissiyası enerjiyə olan tələbatın üzvlərin təbii ehtiyatları hesabına tam olaraq 

qarĢılana bilmədiyi, gələcəkdə enerji təmini sahəsində ciddi çatıĢmazlıqların yaĢana-

cağını qeyd edərək, qarĢısını almaq üçün enerjinin əlçatan və sabitliyin olduğu bölgə-

lərdən təmin edilməsini vurğulamıĢdır [7, s. 4386]. 
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Mövcud enerji ehtiyatlarının kəsintisiz Ģəkildə AĠ ölkələrinə daĢınması, Ġttifaqın 

zəngin enerji ehtiyatlarına sahib Rusiya, Əl-Cəzair, Yaxın ġərq və Xəzər hövzəsi 

dövlətləri ilə münasibətlərini gücləndirməsini tələb edir, həmçinin adı çəkilən bölgə-

lərdə mövcud olan və gələcəkdə ortaya çıxa biləcək münaqiĢələrin həll edilməsində 

onun üzərinə müəyyən məsuliyyətlər düĢür. Rusiyanın təbii qazı xarici siyasətdə təz-

yiq vasitəsi olaraq istifadə etməyə çalıĢması, AĠ-nin enerji ehtiyatlarını və nəqli yolla-

rını çeĢidləndirməyə, böhranın idarə edilməsi məsələlərinə öncəlik verməyə məcbur 

etmiĢdir. 

Ġqtisadiyyatı inkiĢaf edən Çin Xalq Respublikası üçün də enerji təhlükəsizliyi 

əhəmiyyət kəsb edir. Çünki enerji idxalatçısı olan dünyanın ən nəhəng dövlətlərindən 

biri olan Çin bu inkiĢafını qoruya bilmək üçün enerji təhlükəsizliyini təminata almağa 

məcburdur. Müqayisə üçün qeyd edə bilərik ki, 2000-ci illərin əvvəllərində gündəlik 

neft ehtiyacı 75 milyon ton olan Çin 2025-ci ildə gündəlik 120 milyon ton neft tələba-

tına malik olacaq [6, s. 54]. Çin enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün bütün alter-

nativ mənbələrə yönəlmiĢ, Rusya, Orta Asiya dövlətləri, Ġran və Yaxın ġərqin digər 

dövlətləri ilə neft və qaz sahəsində bir sıra müqavilələr imzalamıĢ, eyni zamanda 

enerji sahəsində bir sıra layihələr reallaĢdırılmıĢdır. 

Sovet Ġttifaqı dağıldıqdan sonra bu dövlətin təbii sərvətlərinin böyük bir hissəsi-

ni özündə cəmləĢdirən Rusiya Federasiyası, bir tərəfdən sahib olduğu enerji zəngin-

liklərinin istehsal edilməsi və daĢınması istiqamətində, digər tərəfdən də post-sovet 

ölkələrinin malik olduqları enerji ehtiyatlarının nəzarətini və daĢınması yollarını əlin-

də cəmləĢdirmək üçün xarici siyasətini bu istiqamətdə formalaĢdırmıĢdır. Bu isə Ru-

siya üçün enerji təhlükəsizliyi anlayıĢının hansı mənalar ifadə etdiyini açıq Ģəkildə 

ortaya qoyur. Bunu, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin tərəfindən ifadə edilən, Rusiya-

nın iri miqyaslı enerji və mineral mənbələrinin iqtisadi inkiĢafın əsas ünsürü olduğu, 

həmçinin enerjinin daxili və xarici siyasətin formalaĢdırılmasında rol aldığı, ölkənin 

geosiyasi mövqeyinin də diqqətə alınmasının vacibliyi haqqında bəyanatı da təsdiq-

ləyir [10, s. 16]. 

2006-cı ildə Rusiya ilə Ukrayna arasında qazın qiyməti ilə bağlı mübahisə səbə-

bilə meydana gələn böhran və bunu bahanə edərək Rusiyanın Avropaya qaz tədarükü-

nü dayandırması, Ġttifaqda enerji sıxıntısının yaranmasına səbəb olmuĢdur. Ukrayna-

nın aldığı qazın pulunu ödəməməsi, Rusiyanın bu ölkəyə və oradan Avropaya qazın 

verilməsini dayandırması, əslində rus qazını istehlak edən bütün dövlətlərə sərt mesaj 

olmuĢdur [18]. Bu böhran Rusiyanın enerjidən xarici siyasətdə təzyiq vasitəsi kimi 

istifadə edərək təkcə Ukrayna üzərində deyil, həmçinin Avropa ölkələri üzərində də 

təzyiq qurmağa çalıĢacağını göstərmiĢdir. 

ĠnkiĢaf etməkdə olan ölkələr də özlərinə xas enerji təhlükəsizliyi həssasiyyətinə 

malikdir. Bu ölkələrin inkiĢaf səviyyələri enerjidən asılı olduğu kimi, onların iqtisa-

diyyatları da enerjidən asılı olaraq inkiĢaf etməkdədir. Neft qiymətlərində meydana 

gələn dalğalanmalar və yüksəlmələr, belə ölkələrin iqtisadiyyatlarına və inkiĢafına 

təsirsiz ötüĢməməkdədir. 



QAFQAZŞÜNASLIQ №1 (3), 2022 

65 

Enerji siyasəti enerji təhlükəsizliyi və enerji geosiyasəti fonunda nəzərdən keçi-

rildiyi vaxt, geosiyasət ilə enerji arasında mürəkkəb əlaqənin olduğu ortaya çıxır. 

MəĢhur ingilis geosiyasətçisi Makkinderin ―Heartland‖ (Dünyanın ürəyi) nəzəriyyəsi-

ni enerji təhlükəsizliyi baxımından Ģərh edən O’Hara, ―boru xətlərinə kim nəzarət 

edərsə, neft və qaza o nəzarət edər, neft və qaza kim nəzarət edərsə, Heartlanda (Dün-

yanın ürəyi) o nəzarət edər‖ deyərək, məsələnin iki tərəfinin bir biri ilə əlaqəsini orta-

ya qoymuĢdur [15, s. 218]. 

Dünyada baĢ verən dəyiĢikliklərə paralel olaraq dəyiĢən beynəlxalq Ģərait və 

güc mərkəzləri, geosiyasət anlayıĢının tərifində də müəyyən dəyiĢikliyə səbəb olmuĢ, 

ancaq enerji ehtiyatları və enerji təhlükəsizliyi xarici siyasətdə əhəmiyyətini itirmə-

miĢdir. Bu gün enerji geosiyasətinin inkiĢafı neft və qaz kəmərləri, enerji ehtiyatları, 

bu ehtiyatların müxtəlifliyi və dünya bazarlarında satılması strategiyaları fonunda for-

malaĢmaqdadır [2, s. 54]. 

Bu gün dünyada enerji ehtiyatları baxımından ən zəngin bölgələr Amerika, 

Avrasiya və Yaxın ġərqdir. Adı çəkilən bölgələrdə yer alan enerji ehtiyatları dünya 

enerji tələbatının təxnimən 70 faizini qarĢılayır. 

Dünya neft ehtiyatlarının təxminən 65 faizinə, qaz ehtiyatlarının isə 35 faizinə 

sahib olan Yaxın ġərq regionu, enerji siyasəti baxımından dünyanın ən əhəmiyyətli 

regionu sayılır. Təxminən 350 milyon əhalisi olan bu bölgədə Əl-Cəzair, Misir, Ġran, 

Ġraq, Ġordaniya, Livan, Liviya, MərakeĢ, Suriya, Tunis və Səudiyyə Ərəbistanı kimi 

ölkələr yer alır [19]. Bu regionun enerji təhlükəsizliyi baxımından diqqəti cəlb edən 

əsas xüsusiyyəti, silahlı münaqiĢələr, müharibələr, daxili siyasi çəkiĢmələrin səbəb 

olduğu qeyri-sabit vəziyyətin mövcud olmasıdır. Xüsusilə ―Ərəb baharı‖ sonrasında 

Yaxın ġərqin bəzi dövlətlərində baĢ verən rejim dəyiĢikliyi və sonrasında yaĢanan 

hərbi-siyasi münaqiĢələr bu sabitsizliyin əsas səbəbləri arasında yer alır [16]. Ən 

ciddi problem isə 2011-ci ildə baĢlayan və hələ də öz həllini tapmayan Suriya mühari-

bəsidir. Bu problem Suriyada bir çox terror təĢkilatının ortaya çıxmasına, xüsusilə 

təhdid səviyyəsi bu ölkənin sərhədlərini aĢan ĠġĠD təĢkilatının fəaliyyətlərini geniĢ-

ləndirməsinə Ģərait yaradır. Adı çəkilən terror təĢkilatının Suriya və Ġraqda güclənmə-

si həm bölgənin, həm də ümumi olaraq dünyanın enerji təhlükəsizliyinə ciddi təhdid 

və təhlükə təĢkil etmiĢdir. 

Enerji siyasəti çərçivəsində diqqət yetirilməsi lazım gələn regionlardan biri də 

Latın Amerikasıdır. Dünyanın neft ehtiyatları baxımından ən zəngin bölgələrindən 

biri olan Latın Amerikasında, eyni zamanda daĢ kömür və qaz ehtiyatları da mövcud-

dur [14, s. 3.]. Bölgənin iqtisadi vəziyyəti son illərdə sürətlə inkiĢaf etmiĢ, buna bax-

mayaraq hələ də əhalinin əksər hissəsinin iqtisadi-rifah səviyyəsi aĢağı olaraq qalır. 

Bununla bərabər, həmin coğrafiya, 11 sentyabr 2001-ci il tarixli terror hücumla-

rından sonra baĢlayan yeni dövrdə, qlobal güclərin rəqabət ərazisinə çevrilmiĢ YaxıĢ 

ġərqin kölgəsində qalmıĢdır. Lakin getdikcə Latın Amerikasının sahib olduğu imkan-

lar, iqtisadi və siyasi cəhətdən sürətlə inkiĢaf etməsi, dünya siyasətində daha fəal yer 

alma səyləri və ABġ-a müxalif qüvvələrin bölgəyə olan marağı, bu coğrafiyanın 

yaxın gələcəkdə dünya siyasətində daha çox gündəmə gələcəyini göstərir. Bu baxım-
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dan yaxın gəcələkdə ABġ, Rusiya, Çin kimi nəhəng dövlətlərin Latın Amerikasında 

öz nüfuzlarını artırmaq üçün güclü rəqabət aparacaqları qaçınılmazdır. Venesuelada 

iqtidar ilə müxalifət arasında yaĢanan hakimiyyət mübarizəsində bu rəqabət açıq 

Ģəkildə özünü göstərmiĢdir. 

Enerji geosiyasəti baxımından əhəmiyyətli coğrafiyalardan biri Avrasiyadır. 

Avrasiya coğrafiyası həm enerji ehtiyatlarının mövcudluğu, həm də bu enerji ehtiyat-

larının daĢınması baxımından son dövrlərdə əhəmiyyətini daha da artırmıĢdır. Bu iki 

əsas məqama əlavə olaraq, Avrasiyanı enerji geosiyasəti və təhlükəsizlik baxımından 

diqqət mərkəzinə yerləĢdirən bu iki əsas məqama əlavə olaraq, müəyyən ərazilərdə 

enerji təhlükəsizliyini təhdid edən real münaqiĢə ocaqlarının və siyasi sabitsizliyin 

olmasıdır. 

Ġqtisadiyyatın və texnologiyanın sürətlə inkiĢaf etməsi enerji geosiyasətinə də 

təsirsiz ötüĢmür. Xüsusilə, iqtisadiyyatda olduğu kimi, dünya siyasətində də yavaĢ-

yavaĢ gücünü artıran Çin və Hindistan kimi dövlətlərin artan enerji tələbləri və yük-

sək neft ehtiyatlarına malik Yaxın ġərqdə baĢ verən ―Ərəb baharı‖ kimi proseslər, 

həm enerji xəritəsinə, dünya enerji təhlükəsizliyinə ciddi təsir göstərmiĢdir. Mövcud 

neft ehtiyatlarının təxminən 48 il, daĢ kömür ehtiyatlarının 119-143 və qaz ehtiyatla-

rının isə təxminən 250 il ərzində istifadə ediləcəyi proqnozlaĢdırılır ki, bu müddətlər 

kəĢf edilən yeni enerji mənbələri sayəsində arta da bilər [17]. 

Azərbaycan dünya enerji təhlükəsizliyində 
Azərbaycanın enerji ehtiyatları həmiĢə dünya enerji təhlükəsizliyi üçün əhəmiy-

yət kəsb etmiĢdir. Avropa ölkələrinin Azərbaycanla enerji əməkdaĢlığının ilk addım-

ları hələ 1989-cu ildə atılmıĢdır. Lakin 1993-cü ildə hakimiyyətə Ümummilli lider 

Heydər Əliyein gəlməsindən sonra Azərbaycanla AB arasında enerji siyasəti sahəsin-

də əməli əməkdaĢlığın əsası qoyulmuĢdur. Bu əməkdaĢlığn ilk nəhəng addımı 20 

sentyabr 1994-cü ildə Azərbaycanla dünyanın 11 böyük neft Ģirkəti arasında Xəzər 

dənizinin Azərbaycana məxsus hissəsində ―Azəri-Çıraq-GünəĢli‖ neft yataqlarının 

birgə emalı və əldə olunan neftin birgə nəqli üçün beynəlxalq müqavilə imzalanmıĢ-

dır [6, səh. 108]. Müqavilənin imzalanmasında dünyanın yeddi ölkəsindən (Azərbay-

can, ABġ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Səudiyyə Ərəbistanı) 11 böyük 

neft Ģirkəti-Amoco, BP, McDermott, Unocal, LUKOYL, Statoyl, TPAO, Pennzoyl, 

Ramco, SOCAR, Delta iĢtirak edirdi. Müqavilənin həyata keçirilməsi üçün isə Azər-

baycan və müqaviləyə üzv olan Ģirkətlər tərəfindən 1995-ci ildə Azərbaycan Beynəl-

xalq Əməliyyat ġirkəti yaradıldı. ―Əsrin müqaviləsinin‖ müddəti 2024-cü ilə qədər 

nəzərdə tutulmuĢdu. Lakin 2017-ci ilin sentyabrında Azərbaycan və beynəlxalq 

Ģirkətlərin konsorsiumu arasında yeni bir ―Əsrin müqaviləsi‖ imzalandı. Müqavilənin 

Ģərtlərinə görə, Azərbaycanın enerji yataqlarına 2050-ci ilə qədər qoyulacaq investisi-

yaların məbləği 40 mlrd. dollar həcmində olacaq. Bu investisiyaların 25%-i Ġngiltərə-

nin BP Ģirkətinin payına düĢür, Azərbaycanın Neft fondunun qazancı isə ilə 3.6 mlrd. 

dollar olacaqdır [6, s. 109]. 
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SSRĠ-nin dağılmasından sonra Cənubi Qafqaz respublikaları AB və ABġ-ın 

siyasi və iqtisadi maraqlarını özlərinə cəlb etdilər. Buna səbəb həm AB və ABġ-ın 

enerji təhlükəsizliyi aspektləri, Cənubi Qafqazın xüsusilə də Azərbaycanın Qərb ölkə-

lərinin Ģübhə ilə baxdıqları Ġran və Rusiyanın sərhədlərində yerləĢmələri, eyni zaman-

da NATO-nun üzvü olan Türkiyə ilə həmsərhəd olmaları, həm Türkiyənin Qərb ölkə-

ləri üçün Rusiya və Ġrana alternativ nəqliyyat dəhlizi oynaya biləcəyi perspektivi idi. 

ABġ analitik mərkəz olan ―Stratfor‖ cəmiyyətinin rəhbəri Corc Fridman Azər-

baycanın ABġ-ın siyasi, iqtisadi maraqları üçün əhəmiyyətini belə ifadə edirdi: ―... 

Azərbaycanın ABġ üçün əhəmiyyəti onun mənəvi keyfiyyətlərində deyil, onun Rusi-

ya və Ġran arasında ayırma xətti olmasındadır... Azərbaycanın mövqeyi strateji əhə-

miyyətə malikdir, xüsusilə də Ġrandakı vəziyyəti nəzarətdə saxlamaq, eyni zamanda 

Xəzər dənizindən çıxan nəqliyyat kəmərləri vasitəsilə Rusiyanın nüfuzunun azaldıl-

ması baxımından daha qiymətlidir‖ [12, s. 1]. 

Yuxarıda göstərilənlərdən əlavə ABġ Azərbaycana OPEK-ə alternativ olan neft 

mənbəyi kimi baxırdı ki, bu da Qərb ölkələrinin enerji təhlükəsizliyini təmin etmək 

üçün enerji daĢıyıcılarının qlobal idxalının Ģaxələndirilməsi baxımından çox zəruri 

idi. Ona görə də hələ ―Əsrin müqaviləsinin‖ bağlanmasından əvvəl 1993-cü ildən 

baĢlayaraq alternativ enerji nəqliyyat vasitəsi olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 

layihəsinin ilkin konturları da cızılmağa baĢladı [18]. 

Onu da göstərmək lazımdır ki, ―Əsrin müqaviləsi‖ Azərbaycanla Türkiyə ara-

sında enerji əməkdaĢlığının ilk böyük addımı idi. Əsrin müqaviləsində iĢtirak edən 

Türkiyənin TPAO Ģirkəti müqavilədəki paylardan 6.75%-ə malik idi. Əslində onun 

payının artması Azərbaycan Dövlət Neft ġirkətinin öz payının bəzi hissəsindən imtina 

etməsi hesabına olmuĢdu. TPAO-nun ―Əsrin müqaviləsində‖ iĢtirak etməsi gələcəkdə 

iki qardaĢ ölkə – Azərbaycan və Türkiyə arasında enerji sahəsində strateji əməkdaĢ-

lığın baĢlanğıcını qoyacaqdı. 

―Əsrin müqaviləsi‖ AB və ABġ üçün enerji daĢıyıcılarının nəqlinin Ģaxələndi-

rilməsi siyasətinin baĢlanğıcını qoymuĢdur. ―Əsrin müqaviləsinin‖ imzalanması 

Azərbaycan neftinin Avropa bazarlarına çıxarılmasının ilkin mərhələsi idi. Avropanın 

enerji təhlükəsizliyi baxımından müqavilə nəhəng bir addım olsa da, bu hələ baĢlan-

ğıc idi. Azərbaycanın enerji daĢıyıcılarının təhlükəsiz Ģəkildə Avropa bazarlarına nəql 

edilməsi mühüm iqtisadi və siyasi bir məsələ idi [22]. 

Buna görə də Azərbaycan alternativ enerji nəqliyyatı variantlarını nəzərdən 

keçirməyə baĢlamıĢ, bir sıra neft kəmərləri vasitəsilə xam neft beynəlxalq bazarlara 

çıxarılmıĢdır. Eyni zamanda XX əsrin 90-cı illərindən baĢlayaraq Türkiyənin həm 

Azərbaycan, həm də AB üçün önəmli geosiyasi və geoiqtisadi amilə çevrilməsi yeni 

enerji nəqliyyatı dəhlizləri variantlarının axtarılmasını və reallaĢdırılmasını zəruri 

edirdi. Bu baxımdan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin əhəmiyyəti çöx böyükdür. 

Bundan baĢqa kəmərin istifadəsinin Türkiyənin özünün də enerji təminatı üçün əhə-

miyyəti vardır. 

 



Lamiyə Axundova. NEFT-QAZ İXRAC EDƏN DÖVLƏTLƏRİN ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ SİYASƏTİ      səh. 60-70

68 

Nəticə 
Dünyanın ən böyük neft və qaz ehtiyatlarının mövcud olduğu Yaxın ġərq regio-

nu, daha çox avtoritar rejimlər, daxili siyasi böhranlar və silahlı münaqiĢələrlə dünya 

ictimaiyyətinin diqqətini çəkmiĢdir. Hər nə qədər bu qeyri-sabit siyasi mühitin əsas 

səbəbi kimi etnik və dini zəmində baĢ verən fikir ayrılıqları ön plana çıxsa da, prob-

lemlərin əsas səbəblərindən biri də böyük dövlətlərin enerji mübarizəsidir. XX və 

XXI əsrdə Ġsrail ilə ərəb dövlətləri arasında baĢ verən münaqiĢələr, böhranlar (SüveyĢ 

böhranı), müharibələr (Ġran-Ġraq müharibəsi) qlobal miqyaslı neft-qaz bazarlarına tə-

sirsiz ötüĢməmiĢdir. Neftin qiymətinin artması ilə müĢaiyət olunan bütün bu problem-

lərin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün dövlətlər enerji təhlükəsizliyi çərçivəsində 

yeni tədbirlər üzərində dayanmıĢlar. 

Hazırda Yaxın ġərqdə hələ də davam edən, eyni zamanda Ukraynada baĢ verən 

siyasi xaosa və münaqiĢələrin davam etmə ehtimalı həm regional, həm də qlobal sə-

viyyədə enerji təhlükəsizliyini ciddi səviyyədə təhdid etdiyi üçün baĢda ABġ, Avropa 

Ġttifaqı olmaqla, enerji ixracatçısı ölkələri alternativ enerji mənbələrinə istiqamətlən-

dirmiĢdir. 

Xəzər hövzəsinin enerji təhlükəsizliyi baxımından daha sabit bölgə olması, 

Yaxın ġərq, Rusiya və Ġrandan asılı vəziyyətdə olmaq istəməyən dövlətlərin diqqətini 

buraya yöbəltməsinə səbəb olmuĢdur. 
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Lamiya Akhundova 

ENERGY SECURITY POLICY OF OIL AND GAS EXPORTING COUNTRIES 

 

Summary 

The processes that have taken place in the world in recent years have had an impact 

on energy security, both globally and in terms of individual states. The ongoing conflict in the 

Near East, the embargo imposed on Iran, and most recently the coronavirus pandemic, have 

highlighted the need for a multifaceted approach to energy security. Previously, the issue was 

considered as a security of energy production and transportation to international markets, 

but now it is inevitable to look at the issue from an environmental point of view, as well as a 

source of danger that will lead to unforeseen crises in the economies of energy 

exporters.Energy resources can be classified into traditional and non-traditional, basic and 

alternative, renewable and non-renewable energy sources. Traditional energy resources are 

energy resources that are used in the way they exist in nature, without any change or 

transformation. These energy resources come from both renewable and non-renewable 

energy sources. The main energy resources include coal, oil, gas, thermal and nuclear 

energy. In alternative energy resources take place solar energy, wind energy, bioenergy, etc. 

This article examines energy security in modern times and the policies pursued by the world's 

leading nations to ensure their own energy security. 
Keywords: nergy Security, Traditional Energy Resources, Non-Traditional Energy 

Resources, Oil and Gas Exporting Countries. 

 

Ламия Ахундова 

ПОЛИТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ 

НЕФТИ И ГАЗА 

 

Резюме 

Процессы, происходившие в мире в последние годы, оказали влияние на энерге-

тическую безопасность как в глобальном масштабе, так и в плане отдельных госу-

дарств. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке, эмбарго, введенное в 

отношении Ирана, и совсем недавно пандемия коронавируса высветили необхо-

димость многостороннего подхода к энергетической безопасности. Раньше этот 
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вопрос рассматривался как безопасность производства и транспортировки энергии 

на международные рынки, но теперь неизбежно рассматривать этот вопрос с 

экологической точки зрения, а также как источник опасности, который приведет к 

непредвиденным кризисам в экономиках экспортеров энергоносителей. 

Энергетические ресурсы можно разделить на традиционные и нетрадиционные, 

основные и альтернативные, возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. 

Традиционные энергетические ресурсы-это энергетические ресурсы, которые исполь-

зуются так, как они существуют в природе, без каких-либо изменений или преобра-

зований. Эти энергетические ресурсы поступают как из возобновляемых, так и из 

невозобновляемых источников энергии. Основными энергетическими ресурсами 

являются уголь, нефть, газ, тепловая и атомная энергия. В альтернативных источ-

никах энергии имеют место солнечная энергия, энергия ветра, биоэнергетика и др. 

В данной статье рассматривается энергетическая безопасность в наше время 

и политика, проводимая ведущими странами мира для обеспечения собственной 

энергетической безопасности. С этой целью в последние годы был проведен анализ 

энергетической политики традиционных стран-производителей топлива, таких как 

нефть и газ, и с помощью статистических данных было определено влияние глобаль-

ных процессов на их экспорт нефти и газа, а также на государственные бюджеты. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность, традиционные энергетические 

ресурсы, нетрадиционные энергетические ресурсы, страны-экспортеры нефти и газа 
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ABġ-IN ĠSRAĠL-ĠRAN MÜNASĠBƏTLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ 

 
Xülasə 

Məqalədə İsrail-İran münasibətlərinin ABŞ tərəfindən təsirlənməsi, həmçinin İrana 

qarşı İsrail-ABŞ münasibətlərinin formalaşması, İsrail daxilində İranın nüvə proqramı, 

xüsusilə nüvə razılaşması ilə bağlı müxtəlif fikirlərin olması, İran, İsrail, ABŞ arasında 

zaman-zaman münasibətlərin dəyişməsi araşdırılır. 

İran-İsrail probleminin əhəmiyyətli tərəfi hər iki dövlətin azlıq ölkələri kimi beynəlxalq 

nüfuz uğrunda rəqabət aparan regional rəqib kimi çıxış etməsidir. İran və İsrail siyasi 

quruluş, tarixi və diplomatik prioritetlərlə bağlı bir sıra əsaslı fərqlərə malik olsalar da, 

Tehran və Təl-Əvivin ortaq oxşarlıqları təxminən eynidir. İsrail və İran daxilində rəqabət 

anlayışı əvvəldən müzakirə edilməli olan tarixi, siyasi, eləcə də ABŞ nəticələrini ehtiva edən 

müəmmalı, çoxşaxəli bir anlayışdır. İran və İsrail arasındakı rəqabət siyasətini təhlil edərkən 

bəzi tarixi və siyasi hadisələri qeyd etmək vacibdir. 

İsrailin Qərb yarımkürəsindəki ən böyük müttəfiqi kimi ABŞ, xüsusən də Vaşinqtonun 

Tehrana qarşı tarixi qeyd-şərtlərini nəzərə alaraq İran-İsrail münasibətlərində ciddi şəkildə 

iştirak edirdi. Buna görə də, ABŞ-ı İran və İsrail arasındakı rəqabətin təhlilindən və onun hər 

üç dövlət üçün xarici siyasət əlaqələrinin üçlüyünü necə formalaşdırdığının təhlilindən 

kənarda qoymaq düzgün olmazdı. İran və İsrail arasında yaşanan regional rəqabət digər 

Yaxın Şərq münaqişələrinə xasdır, o mənada ki, inqilabi tarix belə dərin münasibətlərin 

mənşəyini təhlil etmək üçün ən böyük amil rolunu oynayır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1979-cu il inqilabından və Şah Pəhləvinin devrilməsindən 

sonrakı hadisələr İran və İsrailin indiki dövrdə müşahidə olunan açıq düşmənçiliyinin 

formalaşmasında mühüm rol oynadı. Obama və Trampın İranla bağlı siyasətindəki fərqlər də 

İsrailin İrana qarşı siyasi xəttini yönləndirən əsas amillərdən biri idi. 

Nüvə proqramının əsas müzakirə məsələsi olduğu İsrail-İran münaqişəsi nüvə 

razılaşmasının baş tutması ilə daha da kəskin xarakter alaraq İsraili daha çox narahat 

etməyə başladı. Lakin İsrail hökuməti daxilində bununla bağlı fikirlər müxtəliflik təşkil 

edirdi. 

Açar sözlər: ABŞ, İsrail, İran, nüvə proqramı, təhlükəsizlik 

 

Giriş 

Ġranın region dövlətləri içərisində (Livan, Suriya, Ġraq) yayılan siyasi və hərbi 

nüfuzu, xüsusilə də son onilliklərdə nüvə proqramı ilə bağlı yürütdüyü siyasət Ġsrail 

rəsmilərini qayğılandırmaqdadır. Regional münaqiĢələrdən və siyasi boĢluqlardan 

istifadə edərək, Ġran Ġsrailin Tehrandan Aralıq dənizinə dost, əsasən Ģiə qüvvələrinin 

―quru körpüsü‖ kimi baxdığı ərazini əhatə etməyə çalıĢır. Digər tərəfdən də Ġranın 
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regional güc proyeksiya imkanlarında ciddi məhdudiyyətlərlə üzləĢdiyini və illərlə 

davam edən sanksiyalar, repressiv idarəetmə və zəif idarəçilikdən sonra ölkə daxilin-

də həssas olduğunu nəzərə almaq lazımdır. Ġsrail nöqteyi-nəzərindən Ġranın geniĢlə-

nən raket potensialı ciddi təhlükə yaratdı. Ġranın keçmiĢdə Ġsrailin özündə və xaric-

dəki yəhudilərə qarĢı terror hücumlarını dəstəkləməsi, ―Ġsraili xəritədən silmək‖ niy-

yətini ifadə edən qızıĢdırıcı ritorika ilə birləĢərək, Ġsrailin psixikasında Ġran təhlükəsi-

ni daha da artırdı [8, s.2-3]. Bir sözlə, Ġsraildə Ġranın ona zərər vermək istəyi və ya qa-

biliyyəti ilə bağlı birmənalı fikirlər formalaĢdı. Belə ki, hərbi seçimin faydası və Ġra-

nın nüvə saziĢi ilə bağlı təhlükəsizlik qurumları daxilində yaranan fikir ayrılıqların-

dan tutmuĢ, siyasi liderlər arasında Amerika prezidentinə açıq Ģəkildə qarĢı çıxmaqla 

bağlı narahatlıqlara qədər Ġsrailin Ġran siyasəti ilə bağlı mövqeləri son on ildə daha 

çox fərqli fikirlərlə müĢaiyət olunmuĢdur. 

İsrailin İran siyasəti 

2015-ci il Birgə Hərtərəfli Fəaliyyət Planından (BHFP) – yəni nüvə saziĢindən 

əvvəl də Suriyada Ġrana qarĢı mübarizənin zəruriliyi ilə bağlı konsensus ortaya çıxsa 

da, Ġsrailin Ġranın nüvə proqramı ilə bağlı fikirləri mübahisəli olaraq qalırdı. Ən əhə-

miyyətli fikir ayrılıqları Ġsrailin siyasi və təhlükəsizlik qurumları arasında yaranmıĢ, 

sonuncular Ġsrailin siyasi liderlərindən, xüsusən də BaĢ nazir Benyamin Netanyahu-

dan daha soyuqqanlıqla Ġrana və nüvə razılaĢmasına yanaĢmıĢdılar. Bu fikir ayrılıqları 

Tramp administrasiyasının ilk ilində davam etdi. Baxmayaraq ki, ABġ prezidenti 

nüvə saziĢinə açıq Ģəkildə düĢmən idi, onun saziĢdə qalıb-qalmayacağı hələ də bəlli 

deyildi. Bir sıra tanınmıĢ Ġsrail təhlükəsizlik rəsmiləri və analitikləri, hətta əvvəlcə 

BHFP-yə qarĢı olanlar ABġ-ın saziĢdə qalmasının tərəfdarı idilər və onun Ġranın nüvə 

problemini saxlamağa çalıĢdığına inanırdılar. Nüvə təhlükəsini gecikdirərək, BHFP 

Ġsrailə diqqətini ölkənin Ġranla üzləĢdiyi daha tez və geniĢ yayılmıĢ problemə, yəni 

Suriyada artan təsirinə yönəltmək üçün Ģərait təmin etdi. Prezident Donald Tramp 

ABġ-ı BHFP-dən çıxarmaq qərarına gəldi. 2018-ci ildə Ġsrail daxilində Ġran siyasəti 

ilə bağlı daxili müzakirələr artıq xaotik xarakter daĢıyırdı. Tramp administrasiyasının 

Ġran Ġslam Respublikasının dağılmasına səbəb ola biləcəyi ―maksimum təzyiq‖ yanaĢ-

masını dəstəkləmək üçün yeni konsensus ortaya çıxdı. Ġsrailin Ġranın Suriyada möh-

kəmlənməsinə artan diqqəti və BHFP-nin Ġrana regional səlahiyyət verdiyinə inanma-

sı siyasi və təhlükəsizlik qurumlarını daha da bir-birinə yaxınlaĢdırdı və nüvə təhlükə-

si, VaĢinqtonla münasibətlərin necə idarə olunacağı ilə bağlı əvvəlki fikir ayrılıqlarını 

kölgədə qoydu. Amerikanın öz məqsədlərinə çatmaqda maksimum təzyiq yanaĢması-

nın səmərəliliyini Ģübhə altına alan israilli analitiklərin azlığına baxmayaraq, bu stra-

tegiyanın Ġranı və onun regional Ģəbəkələrini zəiflətdiyinə, xüsusən də ABġ-ın Ġran 

Ġslam Ġnqilabı KeĢikçilərini öldürməsindən sonra daha çox inanılırdı [7, s.19-21] 

2020-ci ilin yazında Ġranın Ġsrailin su infrastrukturuna kiberhücum cəhdindən 

sonra bəzi israilli analitiklər Ġsrailin uğurlu cavab kiberhücumunu nəzərdən keçirdilər. 

Bu zaman Ġranın zəifliyi Ġran limanının bağlanmasına gətirib çıxartdı. Bu vəziyyət 

Ġrana təzyiqi davam etdirmək üçün Ġsrailin dəstəyini gücləndirirdi. Həmçinin qeyd 
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etmək lazımdır ki, BHFP-dən əvvəlki illər ərzində Ġrana hərbi hücumun əsas əleyh-

darları Ġsrailin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbərləri olub. Buraya Ġsrail Müdafiə Qüvvə-

lərinin keçmiĢ baĢ qərargah rəisləri Qadi Eisenkot, Gabi AĢkenazi və Benny Gantz, 

həmçinin keçmiĢ Mossad rəhbərləri Meir Daqan və Tamir Pardo kimi Ġsrail kəĢfiyyat 

rəhbərləri və keçmiĢ ġin Bet rəisi Yuval daxil idi. Onlar əsasən qorxurdular ki, Ame-

rikanın razılığı və əlaqələndirilməsi olmadan reaksiya istənilən nəticəni verməyəcək. 

O dövrdə müdafiə qurumunda Netanyahunun fikirlərini tam dəstəkləyən həmfikir 

Ģəxslər üstünlük təĢkil edirdi. Lakin bir çox israilli hərbi mütəxəssislər hələ də Ġranla 

yeni razılaĢmanın əldə edilməsinin ən yaxĢı addım olacağına inansalar da, onlar alter-

nativ variant təklif etməkdən çəkinirdilər. Sonradan bu baxıĢ müəyyən qədər dəyiĢsə 

də, o qədərdə əhəmiyyət kəsb etmədi. Nəticə ondan ibarət idi ki, Ġsrailin Ġran siyasəti 

birmənalı idi və heç bir fikir ayrılığı yox idi. 

ABġ administrasiyası onun Ġrana qarĢı sərt düĢmənçiliyinə tam rəğbət bəsləyən 

və bu ölkəyə davamlı iqtisadi və hərbi təzyiqi dəstəklədiyi üçün Ġsrailin siyasi və təh-

lükəsizlik qurumlarının yanaĢmalarında güclü fərq yox idi [4, s.12-13]. Ġsraildə böyük 

ölçüdə razılaĢırdılar ki, Ġsrail üçün ən yaxĢı yanaĢma iqtisadi sanksiyalar, Ġraq və 

Suriyada hərbi zərbələr və davam edən kibermüharibə vasitəsilə Amerikanın Ġrana 

qarĢı maksimum təzyiq kampaniyasını dəstəkləyərkən, Ġranın Suriyadakı imkanlarını 

aĢağılamağa davam etsin. Ġsraildə çoxları hesab edirdi ki, Netanyahunun son strategi-

yası ABġ-ın Ġranla qarĢıdurmasını gücləndirməkdən ibarət idi ki, bu da Amerikanın 

Ġranın nüvə obyektlərinə hərbi zərbə endirməsinə səbəb olacaqdı və bəzi israillilərin 

fikrincə, bu, Ġsrailin təkbaĢına həyata keçirə biləcəyi hər hansı zərbədən qat-qat təsirli 

olacaqdı. 2013-cü ildən sonra müzakirə mövzusu olan hərbi seçim yenə milli müzaki-

rə mövzusu olaraq qalmaqda idi. 

 

B.Obama və İsrail-İran münasibətləri 

Ġsrail onilliklərdir ki, Ġranın nüvə silahı qabiliyyətini ifĢa etmək və qarĢısını 

almaq üçün səylər göstərir. Ġsrail liderləri 2015-ci ilin iyulunda Ġran və dünya gücləri 

arasında bağlanan yekun nüvə razılaĢmasını tez bir zamanda qınamağa baĢladı. 

Netanyahu bunu ―tarixi səhv‖ adlandırdı və qeyd etdi ki, Ġsrail bu saziĢə bağlı deyildi, 

çünki Ġran bizim məhvimizi axtarmağa davam edir [8, s. 5]. Liberman sövdələĢməni 

Münhen razılaĢması ilə müqayisə etdi. Ġsrailin müdafiə naziri MoĢe Yaalon, müqavi-

lənin yalan və hiylə üzərində qurulduğunu və bunun hamı üçün faciə olduğunu söylə-

di. KeçmiĢ milli təhlükəsizlik müĢaviri və Mossad-ın yeni təyin olunmuĢ rəhbəri 

Yossi Koen 2016-cı ilin yanvarında bu sövdələĢməni kəskin pislədi. O, Ġranın nüvə 

saziĢindən sonra daha da qorxulu bir təhlükə olduğunu bildirərək demiĢdir: ―Ġsraili 

məhv etməyə çağırmağa davam etdikcə, o, öz hərbi imkanlarını təkmilləĢdirir və hər-

bi potensialını dərinləĢdirir‖ [8, s.6]. Bununla belə, BHFP-yə bu cür rəsmi reaksiyalar 

Ġsrail daxilində onun nüvə danıĢıqlarına yanaĢması və saziĢin özü ilə bağlı mühüm 

müzakirələri ört-basdır etdi. Netanyahunun razılaĢmaya qarĢı çıxmasına dair tənqidlər 

əsasən onun nüvə danıĢıqları zamanı ABġ ilə münasibətlərini necə idarə etdiyinə və 

Konqresi razılaĢmanı pozmağa inandırmaq cəhdlərinə yönəlmiĢdi. 
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Təhlilçilər Netanyahunun 2015-ci ilin martında ABġ Konqresinin hər iki pala-

tasındakı çıxıĢını Ġsrailin VaĢinqtonla münasibətlərinə xüsusilə zərər vuran, onun 

Amerika siyasətinə kobud müdaxiləsi ilə Ġsrailə ikitərəfli dəstəyi təhlükə altına qoyan 

amil kimi qiymətləndirirdilər. KeçmiĢ milli təhlükəsizlik müĢaviri Giora Eiland da 

BHFP-ni pis razılaĢma kimi qiymətləndirdi, lakin Ġsrailin hərbi baxımdan geri dönüĢ 

tələb edə biləcəyi [4, s.38] ABġ ilə dialoqun xeyrinə VaĢinqtonla qarĢıdurma yanaĢ-

masından imtina edilməli olduğu fikrini müdafiə etdi. 

BHFP buna baxmayaraq, Netanyahunun respublikaçıların maraqlarına əməl 

etməyi seçərək Obama administrasiyası ilə yaratdığı fikir ayrılığını tənqid etmiĢdi. 

Ġsrailin daxilində də razılaĢmanın mahiyyəti ilə bağlı fikir ayrılığı ortaya çıxmıĢdı. 

Belə ki, Ġsrailin təhlükəsizlik qurumları BHFP-yə siyasi elitanın ifadə etdiyindən daha 

az düĢmən münasibətini qoruyurdu. Bəzi təhlükəsizlik analitikləri və rəsmilər hətta 

müqaviləni məqbul hesab etmiĢ və bağlı qapılar arxasında bunun Ġsrailin təhlükəsiz-

liyini qısa və orta müddətli dövrdə təmin etmək üçün ən əlveriĢli vasitə olduğunu 

söyləmiĢdilər [4, s.38-39]. 

2015-ci ilin sentyabrında VaĢinqton Yaxın ġərq Siyasəti Ġnstitutunda çıxıĢında 

ABġ Konqresində razılaĢmanın qarĢısını ala bilməməsinin ardınca müdafiə naziri 

Gantz iddia etmiĢdi ki, ―daha yaxĢı razılaĢma əldə oluna bilərdi, mən burada ĢüĢənin 

yarısını da görürəm, iranlıları on, on beĢ il gələcəkdə uzaq tutmağın və onların nüvə 

potensialına malik olma imkanlarını təxirə salmağın nailiyyətini görürəm. Gantz daha 

sonra bitmiĢ bir razılaĢma olduğunu iddia etməyə davam etmiĢdi. O qiymətləndirmə-

sində Ġsrailin təhlükəsizlik vəziyyətini müzakirə etmədi: ―Biz Yaxın ġərqin ən güclü 

ölkəsiyik; özümüzə qulluq etməyi bilirik. Buna görə də mən bu məsələdə çılğın 

olmaqdan imtina edirəm‖ [8, s. 6]. KeçmiĢ Ġsrail rəsmisi eyni Ģəkildə qeyd etmiĢdi ki, 

Ġran məsələsi müdafiə nazirliyinin üzvləri üçün əhəmiyyətini azaldıb, bəziləri isə 

Ġrana həddən artıq diqqət və ehtiyatların yatırıldığına inanırdılar. 

Həqiqətən də 2015-ci ilin yanvarında Yerusəlimdə Milli Təhlükəsizlik AraĢdır-

maları Ġnstitutunda çıxıĢı zamanı qərargah rəisi general-leytenant Qadi Eyzenkot nüvə 

saziĢini Ġsrail üçün risk, həm də imkanlar gətirən strateji dönüĢ nöqtəsi adlandırdı. 

Ġsrailin hərbi və təhlükəsizlik ictimaiyyətinin digər üzvləri də BHFP-ni ən azı Ġran 

proqramının təxirə salınmasında uğurlu hesab etmiĢdilər və bunun alternativlərdən 

daha yaxĢı nəticə olduğunu qiymətləndirirdilər. Məsələn, nüvə saziĢini çox problemli 

adlandırarkən qismən Ġranın nüvə ərəfəsində olan dövlət statusunu qanuniləĢdirdiyinə 

görə keçmiĢ hərbi-kəĢfiyyat rəhbəri Amos Yadlin ən azı qısa müddətdə bunu Ġsrail 

üçün qazanc kimi dəyərləndirirdi. Ġsrailli analitik və keçmiĢ general ġlomo Brom 

saziĢi Ġranın nüvə silahına gedən yolunu on il müddətinə bağlayan tarixi nailiyyət ad-

landırdı, bunun Ġsrail və onun milli təhlükəsizliyi üçün yaxĢı olduğunu qeyd etdi [8, p. 

7]. Müxtəlif fikirləeə görə, ABġ prezidenti Obama razılaĢmanın Ġranı müəyyən müddət 

ərzində nüvə bombasından uzaqlaĢdırdığına səbəb olmuĢdur. Hətta Ġsrail hökumətinə 

nüvə məsələlərində məsləhətlər verən Ġsrail Atom Enerjisi Komissiyasının da ra-

zılaĢmanın doğruluğunu ifadə edərək BHFP-nı dəstəklədiyi bildirilirdi [3, s.9-10]. 
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Ġranın plutonium və uranın zənginləĢdirilməsinə dair təftiĢ tədbirləri və məhdu-

diyyətlər Ġranın nüvə bombası istehsal etmək qabiliyyətinin qarĢısını almaq üçün kifa-

yət idi. Bəzi israilli analitiklər təhlükəsizlik qurumları arasında fikir ayrılıqlarının oldu-

ğuna və nüvə saziĢi ilə bağlı siyasi quruluĢun həddən artıq ĢiĢirdildiyinə inanırdılar. 

KeçmiĢ Ġsrail təhlükəsizlik rəsmilərinin 600 keçmiĢ general və məmurundan 500-ü 

Ġsrail-Fələstin məsələlərində Netanyahuya qarĢı olsalar da, Ġran məsələsində onun ya-

nında idilər. Fakt bundan ibarət idi ki, Ġsrailin təhlükəsizlik qurumunun tanınmıĢ sima-

ları Netanyahunun razılaĢmaya və Ġsrailin VaĢinqtonla münasibətlərini idarəetmə tər-

zinə verdiyi qiymətlərə açıq Ģəkildə qarĢı çıxmıĢdılar. Ġsrailin BHFP-yə rəsmi etirazına 

baxmayaraq, razılaĢma reallığa çevrildikdən sonra nüvə məsələsinin Ġsrailin siyasi və 

ictimai müzakirəsində tez bir zamanda gündəmdən necə uzaqlaĢması diqqətəla-yiq idi. 

Ġranın regional çağırıĢları nüvə problemindən daha çox narahatlıq doğururdu. 

Ġsrailin təhlükəsizlik strukturunda bir çoxunun qəbul etdiyi razılaĢma Ġranın nüvə 

proqramının qarĢısını almaq üçün iĢləyirdi. 2011-ci ildə Suriyada vətəndaĢ müharibə-

si baĢlayanda Ġsrail müdaxilə etməkdən çəkindi. Ġsrailli analitiklər qeyd edirdilər ki, 

müharibə əvvəlcə Suriya ordusunu əhəmiyyətli dərəcədə zəiflətməklə və ABġ-ın 

2013-cü ildə Suriyanın kimyəvi silah cəbbəxanasını ləğv etmək səylərini həyata ke-

çirməklə əslində ölkənin maraqlarına xidmət edib. Ġsrail Colan Təpələrinin Suriyanın 

nəzarətində olan hissəsindəki kəndlərə Ġsrailə qarĢı hücumlar üçün buraxılıĢ meydan-

çası kimi istifadə edilməməsi məqsədilə humanitar yardım təklif edir. 

Suriyada vətəndaĢ müharibəsinin ilk illərində Ġsrail müdaxiləsini bir müddət sax-

ladı. Ərazisinə edilən hücumlara hərbi cavab verməklə iki qırmızı xəttin tətbiqi və Ġran 

və Suriyadan Hizbullaha müasir silahların daĢınmasının qarĢısını almağa çalıĢdı. Lakin 

sonralar Ġsrailin Suriyada Ġranın müdaxiləsini hədəfə almaq kampaniyası 2015-ci il 

nüvə saziĢindən xeyli əvvəl baĢlasa da, diqqət nüvə danıĢıqlarından yayındıqca və Ġsrail 

Ġranın artan regional mövqeyinə və Ġsraili ənənəvi üsullarla təhdid etmək qabiliyyətinin 

artmasına cavab vermək zərurətini dərk etdikcə bu, sürətləndi [7, s.56-60]. 

2015-ci ildə Eisenkotun rəhbərliyi altında Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ilk dəfə 

olaraq doktrinalarının təsnif edilməmiĢ versiyası dərc olundu. Sənəd həm Ġsraildə, 

həm də ABġ-da ümumi istifadə olunacaq hərbi termin kimi təklif edildi. Konseptual 

olaraq bu çevik kampaniyanın əsas məqsədi tam müharibəyə qədər qarĢıdurmanın 

qarĢısını almaqla Müdafiə Nazirliyinə öz qırmızı xətlərini tətbiq etmək imkanı ver-

mək idi. Məhz bu zaman Ġsrailin Ġranın Ġraq və Suriya vasitəsilə Tehrandan Beyruta 

qədər öz təsirini geniĢləndirmək üçün quru körpüsü tikməsi konsepsiyası VaĢinqtonda 

və ABġ-ın beyin mərkəzləri icması daxilində əsas müzakirə mövzusuna çevrildi. 

2016-cı ilə qədər Ġsrail Ġranın Suriyada daimi varlıq yaratmaq, Hizbullahın Suri-

ya versiyasını yaratmaq üçün düĢərgələr, limanlar və mülki infrastruktur tikmək niy-

yətində olduğu qənaətində oldu. Mabam kampaniyası məhdud bir cəhd kimi baĢladı, 

lakin miqyası və dərinliyi sürətlə geniĢləndi. Kampaniya Ġranın silah və raket anbarla-

rı, Ġranın komandanlıq və nəzarət qərargahı, kəĢfiyyat və logistika saytları və Hiz-

bullahın əsas personalı da daxil olmaqla Suriya sərhədlərboyu 1000-dən çox hədəfi 

əhatə etmiĢdi. 



Nərgiz Carçıyeva. ABŞ-IN İSRAİL-İRAN MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ  səh. 71-85 

76 

Ġran isə Suriyanın Qolan bölgəsində daha bir cəbhə qururdu. Suriyada tarazlığın 

dəyiĢməsi Ġsraili Ġranın Suriyada gələcək müharibədə Ġsrailə qarĢı istifadə edə biləcəyi 

imkanlarını artırmasına daha bir qırmızı xətt çəkməyə vadar etdi. Praktikada Ġsrailin 

qırmızı xətlərinin tətbiqi Suriyada çoxsaylı hava hücumları, Ġraqa geniĢlənmə, həm-

çinin Ġran, Ģiə milisləri və Hizbullahı Ġsrail sərhədindən uzaqlaĢdırmaq üçün diploma-

tik kampaniya demək idi [8, s.12-14]. 

Rusiyanın 2015-ci ildəki müdaxiləsindən bəri ölkədə mövcudluğu və hava 

üstünlüyü ilə məhdudlaĢdırılıb. Lakin Moskvanın Suriyadakı Ġrana qarĢı maraqları da 

həssasdır və Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə əlaqələrin yaxĢılaĢdırılması sayəsində 

Netanyahu hökuməti Moskva ilə kampaniyasını davam etdirə bilmiĢdi. Hətta 2018-ci 

ildə Ġsrailin hücumundan sonra Rusiya təyyarəsinin Suriyanın hava hücumundan mü-

dafiə sistemləri tərəfindən təsadüfən vurulması Ġsrailin qısa müddət ərzində fəaliyyət 

azadlığını məhdudlaĢdırsa da, hərbi əməliyyatlarını pozmadı. Hərbi əməliyyatına 

paralel olaraq Ġsrail ardıcıl olaraq beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət etmiĢ və ilk növ-

bədə Rusiyaya iranlıları və Ģiə hərəkatçıları Qolan sərhədindən ən azı 65 km uzaqda 

saxlamaq istəyini ifadə etmiĢdi. Beynəlxalq razılaĢmalara və Rusiyanın Ġsrailin istək-

lərinə qulaq asmağa razı olduğuna dair xəbərlərə baxmayaraq, bu tələblər yerinə yeti-

rilməyib və Hizbullah da daxil olmaqla Ģiə hərəkatçıları Colanın Suriya tərəfində fəa-

liyyətlərini davam etdirdilər. 

Obama administrasiyası dövründə BHFP-də iĢtirak etmək motivi Ġran və dünya 

gücləri arasında etimadı aĢılayacaq müsbət inam quruculuğu tədbirlərini qəbul etmək 

idi. 2015-ci ildə Prezident Obama saziĢi daha ümidli dünyaya doğru irəliləyiĢ kimi 

qiymətləndirdi [9, s.18]. Bu, Ġran kimi düĢmənlərə güzəĢtə getmək vədini yerinə 

yetirdi. Hkimiyyətin Ġran rəhbərliyinin sərt xətt tərəfdarı Mahmud Əhmədinejaddan 

praqmatist Həsən Ruhaniyə keçdiyini nəzərə alsaq, Obama və P5+1-in qalan hissəsi 

tarixi düĢmənə bir daha inam yaratmaq fürsəti verdi. RazılaĢmanın ratifikasiyasından 

əvvəl Obama saziĢin potensialına daha optimist Ģəkildə baxdığı üçün Konqresdə razı-

laĢma ilə bağlı hər hansı fikir ayrılığına veto qoymağa söz vermiĢdi [9, s.9-12]. Oba-

ma administrasiya daxilində BHFP VaĢinqton və Tehran arasındakı tarixi düĢmənçili-

yi dayandırmaq üçün ilk dəfə fürsət idi və bu Ģansdan istifadə etməməyin ABġ və Ġra-

nın diplomatik gələcəyinə zərər verəcəyini ifadə etmiĢdi. Bu addım qismən Obamanı 

rəqibləri ilə barıĢdırmaq və ölkəni məhv edən amansız sanksiyalardan baĢqa Ġranı 

beynəlxalq iqtisadiyyata daxil etmək istəyindən irəli gəlirdi. Bir çox amerikalılar bu-

nun iranlılara danıĢıqlarda üstünlük verəcəyinə Ģübhə ilə yanaĢırdılar 

D.Tramp administrasiyası və İsrailin İran siyasəti

Trampın Ġran və nüvə saziĢi ilə bağlı düĢmənçilik fikirlərinin Netanyahu üçün

müsbət xəbər idi. Ġsrail rəsmiləri və analitikləri ilə müzakirələrə, eləcə də həmin döv-

rə aid hesabatlara əsasən, Netanyahu ABġ-ın BHFP-dən çıxması üçün fəal lobbiçilik 

etsə də, onun sadəcə ABġ-ı açıq qapıya itələdiyi görünürdü. Netanyahu və Ġsrailin 

ABġ-dakı səfiri Ron Dermer Trampın seçilməsini razılaĢmanı pozmaq və ABġ-ın 

Ġran siyasətinə düzəliĢ etmək üçün gözlənilməz fürsət kimi dəyərləndirmiĢlər. KeçmiĢ 
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Ġsrail kəĢfiyyat rəsmisinin fikrincə, Trampın Ağ Evə yüksəliĢi dramatik dəyiĢikliyə 

zəmin yaratdı, çünki Ġsrailin siyasi sistemi razılaĢmanın əleyhinə fəal Ģəkildə iĢləmə-

yə baĢlamıĢdı. Ekspertlər Netanyahunun ehtiyatlı olsa da, Tramp vəzifəyə gələndə 

Ġrana qarĢı daha sərt mövqe nümayiĢ etdirməyə çalıĢdığını ifadə edirdilər. O, artıq 

məhdudlaĢdırılmaq üçün heç bir səbəb görmürdü, Tramp və müĢavirlərinin Ġranla 

bağlı öz baxıĢları ilə tam uyğunluq tapırdı. Digər keçmiĢ kəĢfiyyat rəsmiləri də eyni 

Ģəkildə müĢahidə edirdilər ki, Netanyahu Trampın saziĢdən çıxmasını istəsə də, 

Trampın özü seçkiqabağı kampaniyası zamanı ondan imtina edəcəyinə söz verib və 

bu niyyətlə vəzifəyə baĢlamıĢdı. Beləliklə, iki lider artıq eyni mövqedə idilər. Ġsrailin 

Ġrandan ələ keçirdiyi nüvə arxivini ifĢa etməsi və Netanyahunun 2018-ci ilin yazında 

Trampın saziĢdən çıxmaq qərarından bir neçə gün əvvəl materialı dramatik Ģəkildə 

təqdim etməsi gözlənirdi. Bu, ABġ administrasiyası ilə razılaĢdırılmıĢdı. Həmin mər-

hələdə Ġsrailin gözləntisi ABġ-ın saziĢdən çıxarması idi. Buna baxmayaraq, Ġsrail rəs-

miləri arxiv kəĢfini və ictimaiyyətə təqdim olunmasını Avropada və qlobal miqyasda 

təsəvvürlərin formalaĢdırılması üçün vacib hesab etdilər. Arxiv Ġranın keçmiĢdə nüvə 

proqramı ilə bağlı yalan söyləməsi ilə bağlı iddialara əlavə dəstək versə də, Ġranın 

BHFP-ni pozduğuna dair yeni sübutlar təqdim etmədi. Beynəlxalq Atom Enerjisi 

Agentliyi də ABġ-ı saziĢdən çıxmaqla hədələdiyi halda, Ġranın öhdəliklərini yerinə 

yetirdiyini təsdiqləyən çoxsaylı hesabatlar yaydı [8, s.10-12]. Bu səbəbdən və Netan-

yahu, eləcə də onun yaxın müĢavirlərinin BHFP əleyhinə mövqelərinə baxmayaraq, 

Ġsraildəki bəzi mühüm simalar hələ də ABġ-ın saziĢdə qalması lehinə mübahisə edib 

Netanyahunun razılaĢmanı pozmaq istəyinə qarĢı çıxırdılar 

Netanyahudan fərqli olaraq, Ġsrailin peĢəkar təhlükəsizlik qurumunda bir 

çoxları Ġranı rasional hesab edirdilər. Onlar BHFP-ni bu məqsədə nail olmaq üçün 

faydalı mexanizm kimi gördülər. KeçmiĢ baĢ nazir və Ġsrail Silahlı Qüvvələrinin BaĢ 

Qərargah rəisi Ehud Barak kimi liderlər də vaxtilə hərbi variantları müdafiə etdilər: 

―Amerika çıxmaq qərarına gəlsə belə, heç kim – nə çinlilər, nə ruslar, nə də avro-

palılar qoĢulmayacaq‖ [8, s. 11]. 

Tramp 2018-ci ilin mayında ABġ-ı BHFP-dən rəsmən çıxardıqdan sonra, bu-

nunla belə, daxili müzakirələr davam etdi. Hətta BHFP-nin alternativlərdən daha yax-

Ģı olduğuna inanan peĢəkar karyera rəsmiləri də onun problemli tərəflərini yenidən 

nəzərdən keçirməyə baĢladılar. Hələ də yeni razılaĢmanın əldə olunmasının irəliyə 

doğru ən yaxĢı yol olduğuna inananlar öz fikirlərini söyləməkdən çəkindilər. Maksi-

mum təzyiq Ġsrailin Ġranın regional təxribatları ilə bağlı davam edən narahatlıqları 

Tramp administrasiyasının nüvə saziĢinin onları həll edə bilməməsi ilə bağlı mərkəzi 

Ģikayəti ilə üst-üstə düĢdü. Dövlət katibi Mayk Pompeonun Ġrana qarĢı 12 bəndlik 

sanksiyalar siyahısında Tramp administrasiyası üçün nüvə və regional məsələlərin 

daha bir-birindən ayrıla bilməyəcəkləri vurğulanırdı. Tramp administrasiyasının Ġrana 

qarĢı maksimum təzyiq yanaĢması ABġ-ın BHFP-dən çıxmasından sonrakı iki il 

ərzində daha aydın oldu [12, s.16-19]. 

Həqiqətən də 2018-ci ilin ortalarına qədər Ġsrail Suriyadakı Ġran hədəflərinə bir-

baĢa hücum etmədi və bunun əvəzində əsasən Ġranın Hizbullaha silah çatdırmasına 
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qarĢı yönəlmiĢ hücumlar təĢkil etdi. Lakin Ġsrailin Ġranın Suriyadakı əməliyyat rejimin-

də dəyiĢiklik kimi gördüyü və ABġ-ın nüvə saziĢindən çıxması və maksimum təzyiq 

pərdəsi altında Ġsrailin kampaniyası Ġran rəsmilərini və Suriyadakı aktivlərini birbaĢa 

hədəf aldı. Ġsrailin Suriyadakı hücumlara aidiyyatı olmayan ənənəvi mövqeyi də öz ye-

rini orada Ġrana qarĢı yönəlmiĢ hərbi əməliyyatların daha açıq etirafına gətirib çıxardı. 

2018-ci ildə Ġsrailin təhsil naziri Naftali Bennett belə bir dəyiĢikliyin olacağı 

barədə xəbərdarlıq etdi. O, Ġsrailin Suriyanın Ġranın Ġsrailə qarĢı hücumları təĢkil et-

məsi üçün baĢqa bir cəbhəyə çevrilməsinə imkan verməyəcəyini bildirdi. O, həmçinin 

regional elementləri nüvə problemi ilə əlaqələndirdi. 2019-cu ilə qədər Ġsrail öz hədəf 

siyahısını Suriyadan kənarda Ġraqdakı Ġran hədəflərinə qədər geniĢləndirdi. Əsəd və 

Hizbullahın Ġsraillə gərginlikdən qaçmaq istəyi səbəbindən Tehran Suriya səhnəsində 

daha böyük məhdudiyyətlərlə üzləĢdiyi üçün Ġsrail Ġranın Ġraqda geniĢlənməsindən 

narahat idi. [5, s.77-78]. 

KeçmiĢ Ġsrail rəsmisinin sözlərinə görə, ABġ ilkin olaraq Ġsrailin Ġraqa zərbələ-

rinin geniĢləndirilməsini alqıĢlamadı, lakin Tramp administrasiyası Ġsrailin Ġranla 

qarĢıdurmada paralel iĢləməyə dəyər verdiyini gördükcə Ağ Evdə fikirlər dəyiĢdi. 

ABġ-ın keçmiĢ yüksək səviyyəli rəsmiləri, Pentaqon Ġsrailin Suriyadakı hərəkətlərini 

Ġranın təsirini geri qaytarmaq yükünü öz üzərinə götürmək kimi görsə də, ABġ Mər-

kəzi Komandanlığı Amerikanın həyatını riskə atacağından qorxaraq, ilkin olaraq 

Ġsrailin Ġraqdakı hərəkətlərinə qarĢı çıxdı [5, s.79]. 

Ġsrail və ABġ-ın Suriya və Ġraqda Ġran hədəflərinə qarĢı hücumlarını nə dərəcə-

də əlaqələndirməsi bəlli olmasa da, Ġsrail və Amerikanın Ġrana qarĢı hərbi əməliyyat-

ları arasında əlaqələr haqqında daha çox qarĢılıqlı məlumatlılıq oldu. Bu təzyiqin bə-

yan edilmiĢ Amerika siyasət məqsədlərindən biri Ġranla yeni razılaĢma olsa da – 

Netanyahunun dərindən etiraz etdiyi perspektiv – bir çox israilli Amerikanın əsas 

məqsədini Tehranda rejim dəyiĢikliyi kimi qəbul edir və bunda Trampın baĢ məslə-

hətçiləri arasında sıx əlaqə gördülər. 

KeçmiĢ rəsmilər Netanyahunun da rejim dəyiĢikliyinə ümid etdiyini və hər dəfə 

küçələrdə etiraz aksiyaları olanda o, rejimin dağılacağına inandığını, VaĢinqtonda da 

bir çoxlarının inandığını düĢünürdü. Siyasət məqsədləri və siyasətlə bağlı qarıĢıqlığa 

baxmayaraq maksimum təzyiqin artan xərcləri və ABġ-Ġran qarĢıdurması bütün siyasi 

sahədə israilliləri Tramp administrasiyasının Ġrana yanaĢmasını dəstəkləməyə təĢviq 

edirdi. Bir çox israilli ABġ-ın Süleymanini öldürmək qərarına təəccüblənmiĢ və bunu 

gözlənilməz hədiyyəyə bənzətmiĢdi [8,s. 13]. 

Ġsrailin nəzərində, 2019-cu ilin sentyabrında ABġ dövlətə məxsus Saudi Aram-

co neft emalı obyektlərinə edilən hücumlara cavab vermədikdə bu zərbə Ġsrailin ciddi 

məyusluğunu kompensasiya etdi. Ġsrail rəsmiləri və analitikləri Amerikanın dözümlü-

lüyünün bölgədən geri çəkilməyə meyl göstərməsindən qorxdular və Süleymaninin 

zərbəsini ABġ-ın çəkindirmə gücünü bərpa etməsi kimi qiymətləndirdilər. Onun ölü-

münün Ġrandakı praqmatiklərin vəziyyətini pisləĢdirə biləcəyi və ABġ-ı qovmaq üçün 

Ġraqa təzyiqi artıracağı ilə bağlı bəzi narahatlıqlara baxmayaraq, əksər israilli ana-
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litiklər qətlin və daha geniĢ təzyiq kampaniyasının ən azı Ġranın imkanlarını daha qısa 

müddət ərzində azaldacaq dərəcədə iĢə yarayacağına inanırdılar. [11] 

Ġsrail hesablamalarına görə, Süleymaninin ölümü Ġranın həddən artıq inamını 

sarsıtdı. Çünki onlar artıq Amerikanın cavabını təxmin edə bilmirdilər. Ġsrailin 

strategiyası ―iĢləri alovlandırmaq‖ və Ġranı nüvə proqramını bərpa etmək kimi addım-

lar atmağa məcbur etmək idi ki, bu da Amerikanın ölkəyə qarĢı daha sərt addımlar 

atmasına səbəb ola bilərdi. Amerikanın passivliyindən qorxan bəzi israillilər hətta 

ABġ-ın növbəti məntiqli addımının Ġranın nüvə obyektlərinə zərbə endirmək olaca-

ğına inanırdılar. 

Ġsrailin Yaxın ġərqdə Qərb dəyərlərinin geniĢlənməsini simvolizə etdiyi üçün 

BaĢ nazir Netanyahu diplomatik səylərinin əksəriyyətini ABġ-da Tramp Administra-

siyası ilə cəmləĢdirdi. Prezident Donald Trampın Yerusəlimi Ġsrailin paytaxtı elan 

etməsi və Amerika səfirliyinin Təl-Əvivdən köçürülməsi israillilər üçün böyük diplo-

matik uğur idi. Netanyahunun Trampla ittifaqı zaman keçdikcə gücləndikcə, onların 

diplomatik prioritetləri də eynilik təĢkil etməyə baĢladı. Bunun bir səbəbi də Trampın 

Ġsrailin milli təhlükəsizliyini fələstinlilərlə potensial sülh razılaĢmalarından üstün tut-

mağa baĢlaması idi. Ġsrail və Amerika dəyərlərinin bir-biri ilə üst-üstə düĢməsinin 

baĢqa bir nümunəsi Prezident Trampın Obama administrasiyası dövründə hazırlanmıĢ 

2015-ci il Ġranın nüvə razılaĢmasından qəfil çıxması idi. Bu hallar BirləĢmiĢ ġtatlar və 

Ġsrail arasında tarixən sıx müttəfiqliyin möhkəmlənməsini təmin etsə də, Ġranı təklən-

məkdən uzaqlaĢdırdı. Ġsrail və BirləĢmiĢ ġtatlar ardıcıl olaraq siyasi və Ģəxsi prioritet-

lər baxımından eyni dəyərlərin bir çoxuna sahib olsalar da, BirləĢmiĢ ġtatlar Ġsraildən 

daha çox ideoloji müstəqilliyini qoruyub saxlamalı idi. Netanyahunun Ġsrail xalqı 

üçün dəstəklədiyi standartlar tez-tez Trampın Amerika cəmiyyəti üçün dəyərlərinə və 

Qərbin inkiĢaf modelinə təsir edirdi. Trampın Ģəxsi və Ġsrailin təsiri səbəbindən nüvə 

saziĢindən çıxması nəticəsində Xamneyi və Ruhani P5+1-də qalanlar Ġranın nüvə 

proqramına inamını saxlamağa inandırmağa məcbur idi. Əgər bu uğursuz olardısa, 

nəinki Ġranın qanuni nüvə ərəfəsində dövlət olmaq səyləri yox olacaq, həm də Tehra-

nın ABġ-la sabit əlaqələr vasitəsilə regional miqyasda tanınmaq imkanı da azalacaq-

dı. Ġsrail yalnız 70 il ərzində BirləĢmiĢ ġtatlarla faydalı müttəfiqliyi sayəsində Ģokedi-

ci regional aktuallığa yüksəldiyindən, Ġranın da bunu etməsinin ən ağılsız üsulların-

dan biri ABġ ilə oxĢar münasibətləri yekunlaĢdırmaq olardı. Bununla belə, Tramp 

Administrasiyası Ġran hökumətinin hərəkətlərinə və qeyri-sabitliklərinə göz yumdu-

ğundan, Tehranın Yaxın ġərqdə regional təsir imkanları sürətlə tükəndi. ABġ-ın qlo-

bal supergüc kimi uzunmüddətli nüfuzu, mahiyyətcə, ABġ-la sabit, xeyirxah müna-

sibətə malik olan dövlətlərin çoxlu maliyyə, diplomatik və təhlükəsizlik faydaları əldə 

etməsinə səbəb oldu. Əksinə ABġ-ın Avropa və ġimali Amerikanın digər inkiĢaf 

etmiĢ dövlətləri ilə münasibətlərini nəzərə alaraq, özlərini döyüĢçü kimi sübut etmiĢ 

düĢmən ölkələr sabitlik və kifayət qədər beynəlxalq dəstək imicini nümayiĢ etdirməyi 

demək olar ki, qeyri-mümkün idi. Əslində, hegemonların açdığı yolla gedənlər heç 

vaxt beynəlxalq diqqət mərkəzindən uzaqlaĢmayacaqlar, lakin ABġ-a və inkiĢaf etmiĢ 

dünyanın əksər ölkələrinə qarĢı çıxan ölkələr son nəticədə qlobal nüfuz qazanması 
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mümkün deyildi [6]. Ġranın ABġ-ın və P5+1 komitəsindəki əksər ölkələrin köməyi 

olmadan Ģiə fövqəldövlətinə çevrilməsi hələ də mümkün olsa da, bu, son nəticədə 

daha çətin və daha az faydalı olacaqdı. 

İsrail siyasətində hərbi seçim 

Ġsrailin Ġrana qarĢı hərbi variantı ilə bağlı müzakirələr 2012-ci ilin sonlarına 

qədər geniĢ yayıldı, o vaxta qədər Ġsrail ordusu hərəkətə keçməyə hazır idi, çünki 

Netanyahu və o zamankı müdafiə naziri Ehud Barak hətta Ġrana qarĢı hərbi hücumu 

dəstəkləmiĢdilər. Ġsrail ordusu faktiki istifadə üçün və ya sadəcə siyasi təsir üçün 

hərbi planlar hazırlayıb-hazırlamamasından asılı olmayaraq, Ġranla diplomatik yolun 

ciddi olduğu aydınlaĢdıqda, hərbi seçim düĢüncəsi aradan qalxdı. 2015-ci ildə yekun-

laĢan israilli analitiklər arasında üstünlük təĢkil edən fikir bu idi ki, Ġran BHFP saziĢi-

nə sadiq qaldığı müddətdə hərbi variant masadan kənarda qalır. 

Lakin Tramp administrasiyasının BHFP-dən çıxması ilə Ġsrailin Amerikanın 

təzyiqinə dair nikbinliyi və Ġranın zəifliklərinin yalnız artdığını qiymətləndirməsi 

kontekstində, Ġranın nüvə proqramı məsələsinin hərbi yolla həlli yenidən gündəmə 

gəldi. 2019-cu ilin yayında Ġsrail Milli Təhlükəsizlik ġurasının keçmiĢ rəhbəri Yaa-

kov Amidror açıq konfransda bəyan etdi ki, Ġsrail beynəlxalq ictimaiyyətə arxalana və 

etibar edə bilməz, odur ki, Ġrana zərbə endirməyi hələ də planlaĢdırmalıdır. 2019-cu 

ilin dekabrında xarici iĢlər naziri Yisrael Katz Ġsrailin Ġrana zərbə endirdiyini bildirdi. 

ABġ-ın təzyiqi təsirli olsa da, Ġran tərəfindən Səudiyyə Aramco-ya tutarlı hücumun 

baĢ tutması Ġranın güclü olduğunu və yalnız hərbi təhdidlərlə qarĢısının alına bilə-

cəyini göstərirdi. Sınaq Ġranın Raket Texnologiyalarına Nəzarət Rejimini pozaraq Ġraq 

və Yəməndə raketlər yerləĢdirdiyinə dair xəbərlərin ortaya çıxmasından bir neçə gün 

sonra baĢ verir və bu, Tehrana birbaĢa xəbərdarlıq kimi Ģərh edildi [10, s.13] 

Həmin ay Ġsrail Müdafiə Qüvvələri (ĠMQ) BaĢ Qərargah rəisi Aviv Koçaviyə 

görə Ġsrail və Ġran arasında qarĢıdurma qaçılmaz idi və hətta müharibə ilə nəticələnə 

bilərdi. 2020-ci ilin əvvəlində ĠMQ-nin Hərbi KəĢfiyyat Ġdarəsi Süleymaninin ölü-

mündən istifadə etmək üçün bir qiymətləndirmə dərc etdi ki, Ġsrail ordusu Suriyadakı 

Ġran qüvvələrini ölkədən çıxarmaq üçün onlara qarĢı zərbələri artırmalıdır. Bəziləri 

hesab edirdi ki, Netanyahunun strategiyası ABġ-Ġran hərbi qarĢıdurmasına səbəb 

olmaq üçün qarĢıdurmanı dəstəkləyir, çünki o, son nəticədə BirləĢmiĢ ġtatların nüvə 

hədəflərinə zərbə endirmək də daxil olmaqla Ġranla məĢğul olmasını istəyirdi. 

VaĢinqtonun Ġsrailin siyasətini dəstəkləməsi, Ġranın regional fəaliyyətləri və 

nüvə proqramını bərpa etməsi ilə bağlı artan narahatlıqlar, Ġsrail təhlükəsizlik orqan-

larının Netanyahu ilə eyni mövqedə olması səbəbindən müdafiə və kəĢfiyyat sahəsin-

də 2012-ci ildən əvvəlki ilə müqayisədə inkiĢaf hiss olunurdu. 

Ġsraildə Ġran siyasəti ilə bağlı ictimai müzakirələr böyük ölçüdə aradan qalxdı. 

Tramp administrasiyası BHFP-dən çıxmaq və maksimum təzyiq göstərmək qərarına 

gəldikdən sonra israillilər bütün siyasi və təhlükəsizlik qurumlarında Amerika siyasə-

tini qəbul etdilər. Ġsrailin Suriyada və onun hüdudlarından kənarda apardığı hərbi 

kampaniyalar Amerikanın Ġrana qarĢı təzyiqini gücləndirdi və hər iki ölkənin siyasi 
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rəhbərliyi arasında fikirlər həmiĢəkindən daha sıx uyğunlaĢdırdı. Ġsraillilər Trampın 

Ġranla yeni saziĢ üzrə danıĢıqlar aparmaq qərarını alqıĢlamasalar da, belə bir ssenari-

nin mümkün olduğuna inanmır və bir çoxları hələ də maksimum təzyiqin son nəticə-

sini Tehranda rejim dəyiĢikliyi kimi görürdülər. Lakin Ġsrailin nöqteyi-nəzərindən 

maksimum təzyiqin nəticəsi onun tətbiqi prosesini davam etdirməkdən daha az əhə-

miyyət kəsb edirdi. Həqiqətən də Ġsrailin o dövrki Ġran siyasəti qısamüddətli maraqla-

ra üstünlük verir və uzunmüddətli perspektivə az diqqət yetirdi. Bir çox israilli təhlil-

çilər qısamüddətli planlaĢdırmanın üstünlüklərini və status-kvonu dəyiĢdirən pozucu 

hərəkətlərin faydalarını görürdülər. Bundan əlavə, Netanyahu daha yaxĢı bir Ģeyin 

ortaya çıxacağı ümidi ilə iĢləri sarsıtmaq üçün Trampın vəzifədə olduğu vaxtdan isti-

fadə etmək istəyə bilərdi, çünki o əmin idi ki, Ġranla məĢğul olmaq vaxtıdır və bu, 

onun tarixi missiyasıdır. Ən azı rəsmi olaraq israillilər də əmin görünürdülər ki, hazır-

kı təzyiq Ġranı zəiflədir və təsirini azaldır. Fakt bundan ibarət idi ki, Ġranın arzuolun-

maz hərəkətləri davam edirdi. Beləliklə, Ġsrailin sakit dayanması təhlükəli ola bilərdi. 

O dövrkü rəsmi Ġsrail düĢüncəsi, Ġsraildə və ya ABġ-da geri çəkilmə variantlarını 

təmin etmək üçün heç bir əhəmiyyətli əvəzedici səs olmadan, yalnız hərbi qarĢıdur-

manı təĢviq edə və ABġ-ın Ġrana qarĢı daha aqressiv hərbi əməliyyatlarını dəstəkləyə 

bilərdi. Güclü amil, əlbəttə ki, ABġ-da yaxınlaĢan seçki idi. VaĢinqtonda Respublika-

çı Ağ Evin Ġrana qarĢı sərt mövqeyindən BHFP-ni baĢlatan və yekunlaĢdıran admi-

nistrasiyada xidmət edənlərin rəhbərlik etdiyi və əsaslı Ģəkildə çalıĢdığı demokratiya-

ya keçid, Ġsrailin seçimlərini məhdudlaĢdıracaq və onun hesablamalarına təsir göstə-

rəcəkdi [8, s.14-17]. Buna görə də Netanyahu hökuməti ABġ seçkilərindən əvvəl çox 

çalıĢır, Ġrana qarĢı BHFP-nə qayıdıĢ və Ġranla əlaqəni daha çətin, hətta qeyri-mümkün 

edə biləcək siyasətləri dəstəkləyirdi 

2020-ci ilin yazında Ġsrail Netanyahu ilə ilk 18 ay ərzində baĢ nazir olaraq birlik 

hökuməti qurdu. VaĢinqtonla əlaqəli olmadan Ġsrailin Ġrandakı hərbi əməliyyatlarına 

qarĢı çıxmıĢ Ġsrail ordusunun keçmiĢ qərargah rəisləri Gantz və AĢkenazi müvafiq 

olaraq müdafiə naziri və xarici iĢlər naziri oldular. Netanyahunun rəhbərliyi altında 

Ġsrailin Ġran siyasətinin yaxın və orta müddətli perspektivi onun korrupsiya ittihamı 

ilə mühakimə olunacağı üçün öz hüquqi vəziyyətindən və ABġ seçkilərinin necə for-

malaĢmasından asılı olacaqdı. Netanyahu əgər onun hüquqi problemləri ağır görünsə 

və o, növbəti ABġ administrasiyasının Ġrana üstünlük vermədiyini anlasa, təhlükəni 

artıra bilərdi. [2] 

Netanyahu əvvəlcə Obamanın Ġran siyasətinə Ģiddətlə qarĢı çıxdığı kimi, 

VaĢinqtonda belə bir dəyiĢikliyə qeyri Ģüuru Ģəkildə müqavimət göstərməli idi. 

Netanyahu əvvəllər də etdiyi kimi, sanksiyaların yüngülləĢdirilməsini və ya Tehrana 

güzəĢt kimi qiymətləndirdiyi hər hansı digər tədbirləri yavaĢlatmaq üçün birbaĢa 

ABġ-dakı yəhudi qrupları və Konqresin dost üzvləri ilə əlaqə saxlayacaqdı. Siyasi 

gərginlikdən asılı olaraq Gantz və AĢkenazi bu cür addımlara qarĢı geri çəkilməməyi 

seçə bilərdi. Eyni zamanda Ġsrail Suriyada Ġrana qarĢı hərbi kampaniyasını davam 

etdirəcəkdi ki, bu da VaĢinqton tərəfindən mübahisəsizdir, baxmayaraq ki, ĠMQ Ġraq-

dakı zərbələrini azaltmalı ola bilərdi. Əgər bu addımlar heç bir nəticə verməsəydi, 
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Netanyahu hökuməti Ġranı təxribata çəkməyə cəhd edə bilərdi. Əsas olan isə Ġranın 

qarĢıdurmasına ABġ-ın reaksiyasına səbəb ola biləcək təhlükə səviyyəsini və hədəf 

siyahısını saxlamaq olardı. [1, p.11] Bu, ABġ-ın aktivləri üçün birbaĢa risk yaratmır-

dı. Lakin Ġranın özündə Ġsrailin gizli fəaliyyətinə, o cümlədən həssas obyektlərdə 

partlayıĢlara səbəb ola bilərdi ki, bu da Ġranın kəskin reaksiyası ilə nəticələnərdi. Yal-

nız ABġ siyasətində böyük dəyiĢiklik, məsələn, Ġsrailə qarĢı ictimai qınaqlar, ikitərəf-

li münasibətlərə uzunmüddətli ziyan vurduğunu göstərən nüvə saziĢini canlandırmaq 

cəhdlərinin pozulması, çox güman ki, Ġsraildə onun Ġrana yanaĢması ilə bağlı müzaki-

rələri yenidən qızıĢdıracaqdı. 

Nəticə 

Bölgədəki yeni tarazlığı və Ġranın davamlı güc toplanması ehtimalını nəzərə 

alsaq, Ġsrailin təhlükəsizliyi təhlükəsizlik mühitinin əhəmiyyətli dərəcədə yenidən 

qurulması ilə daha yaxĢı təmin edilə bilər və bu, Ġranı yəhudi dövlətinə qarĢı aqressiv 

mövqeyini davam etdirmək üçün hər hansı stimuldan məhrum edə bilər. Belə bir stra-

teji yenidən dizayna nail ola biləcək yeganə siyasət yeni təhlükəsizlik nizamı məqsədi 

ilə ABġ və Ġran arasında hərtərəfli danıĢıqlardır. Bu cür danıĢıqlara etiraz etmək və 

döyüĢ vasitələrindən istifadə etməklə onları çətinləĢdirmək əvəzinə, Ġran danıĢıqlarına 

dəstək vermək və Ġsrailin təhlükəsizliyinə təkan verməklə Ġsrailin təhlükəsizliyinə 

daha yaxĢı xidmət edə bilər. Ġranla danıĢıqlar nə qədər problemli olsa da, əgər məqsəd 

təkcə müharibə deyil, sülhdürsə, regional inteqrasiya siyasətinə alternativ yol olmadı-

ğını söyləmək üçün çox əsaslar vardır. ABġ, Ġran və Ġsrail üçlü formatda münaqiĢələ-

rin aradan qaldırılmasında maraqlı olmalı və danıĢıqlar prosesinin artırılması, region-

da sülh və təhlükəsizliyin təmin olumasında yaxından iĢtirak etməlidirlər. 

Vəziyyətə gəldikdə, qarĢıdurma siyasəti bütün tərəflərin bəyəndiyi taktika kimi 

görünür. Əgər Ġsrail ABġ-ın Ġranla razılığa gəlməkdə qərarlı olduğu qənaətinə gəlsə, 

çox güman ki, diqqətini belə bir razılaĢmanı pozmaq cəhdindən onu formalaĢdırmağa 

yönəldəcək. Ġsrail bundan sonra VaĢinqtona sanksiyaların aradan qaldırılması və nüvə 

məsələləri üzrə razılaĢmanı Ġranın ballistik raketlər və regional fəaliyyətlər üzrə gü-

zəĢtləri ilə əlaqələndirməsi üçün Körfəz ölkələri ilə iĢləyə bilər. ABġ və Ġsrailin Ġrana 

dair siyasətinin BHFP-dən sonrakı təkamülünü nəzərə alsaq, Bayden, xüsusilə Avro-

panın dəstəyini cəlb edərsə, bu, Obamanın belə bir əlaqəni nəzərdən keçirmə ehtima-

lından daha çox, Ġran rəhbərliyinin bunu nəzərə alma ehtimalı az ola bilər. 
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Nargiz Jarchiyeva 

US IMPACT ON ISRAEL-IRAN RELATIONS 

 

Summary 

The article examines the US influence on Israeli-Iranian relations, as well as the 

formation of Israeli-US relations with Iran, differences over Iran's nuclear program, 

especially the nuclear deal, and the change in relations between Iran, Israel and the United 

States from time to time. 

An important aspect of the Iran-Israel problem is that both countries act as regional 

rivals competing for international prestige as minority countries. Although Iran and Israel 

have a number of fundamental differences in political structure, history, and diplomatic 

priorities, the similarities between Tehran and Tel Aviv are roughly the same. The concept of 

competition within Israel and Iran is a mysterious, multifaceted concept that includes 

historical, political, and US outcomes that must be discussed in advance. When analyzing the 

competition policy between Iran and Israel, it is important to note some historical and 

political events. 

As Israel's largest ally in the Western Hemisphere, the United States has been heavily 

involved in Iran-Israel affairs, especially given Washington's historic reservations against 

Tehran. Therefore, it would not be right to exclude the United States from the analysis of the 

https://stars.library.ucf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1640&context=honorstheses
https://is.muni.cz/th/w0fkj/Viktor_Fudala_-_Master_s_thesis_463831_FINAL.pdf
http://www.csmonitor.com/World/2018/0220/Israel-and-Iran-A-long-runningrivalry-moves-to-center-stage
http://www.csmonitor.com/World/2018/0220/Israel-and-Iran-A-long-runningrivalry-moves-to-center-stage
http://www.jstor.org/stable/40210043
https://www.britannica.com/place/Israel/The-Oslo-Accords
https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL33476.pdf
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competition between Iran and Israel and how it forms the trio of foreign policy relations for 

all three countries. The regional rivalry between Iran and Israel is inherent in other Middle 

Eastern conflicts, in the sense that revolutionary history is the biggest factor in analyzing the 

origins of such a deep relationship. 

It should be noted that the events after the 1979 Revolution and the overthrow of Shah 

Pahlavi played an important role in the formation of the current open hostility between Iran 

and Israel. Differences in Obama's and Trump's policies on Iran were also one of the main 

factors driving Israel's policy toward Iran. 

The Israeli-Iranian conflict, in which the nuclear program is the main topic of 

discussion, has become more acute with the advent of the nuclear deal, and Israel has 

become increasingly concerned. However, opinions within the Israeli government were 

different. 

Keywords: USA, Israel, Iran, nuclear program, security 

Наргиз Джарчиева 

ВЛИЯНИЕ США НА ИЗРАИЛЬСКО-ИРАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

Резюме 

В статье исследуется влияние США на израильско-иранские отношения, а 

также формирование израильско-американских отношений с Ираном, разногласия по 

поводу ядерной программы Ирана, особенно ядерной сделки, и изменение отношений 

между Ираном, Израилем и США от время от времени. 

Важным аспектом ирано-израильской проблемы является то, что обе страны 

действуют как региональные соперники, борясь за международный престиж как 

страны меньшинства. Хотя Иран и Израиль имеют ряд фундаментальных различий в 

политической структуре, истории и дипломатических приоритетах, сходства между 

Тегераном и Тель-Авивом примерно одинаковы. Концепция конкуренции внутри 

Израиля и Ирана – загадочная, многогранная концепция, которая включает в себя 

исторические, политические и американские результаты, которые необходимо 

обсудить заранее. Анализируя политику конкуренции между Ираном и Израилем, 

важно отметить некоторые исторические и политические события. 

Как крупнейший союзник Израиля в Западном полушарии, Соединенные Штаты 

активно участвовали в ирано-израильских делах, особенно с учетом исторических ого-

ворок Вашингтона в отношении Тегерана. Поэтому было бы неправильно исключать 

США из анализа конкуренции между Ираном и Израилем и того, как она формирует 

трио внешнеполитических отношений для всех трех стран. Региональное сопер-

ничество между Ираном и Израилем присуще другим ближневосточным конфликтам 

в том смысле, что революционная история является важнейшим фактором в анализе 

истоков таких глубоких отношений. 

Следует отметить, что события после революции 1979 года и свержения шаха 

Пехлеви сыграли важную роль в формировании нынешней открытой вражды между 

Ираном и Израилем. Различия в политике Обамы и Трампа в отношении Ирана также 

были одним из основных факторов, определяющих политику Израиля в отношении 

Ирана. 
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Израильско-иранский конфликт, в котором ядерная программа является 

основной темой обсуждения, обострился с появлением ядерной сделки, и Израиль стал 

все больше беспокоиться. Однако в правительстве Израиля мнения разделились. 

Ключевые слова: США, Израиль, Иран, ядерная программа, безопасность 
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Резюме 

После восстановления государственной независимости две страны Южного 

Кавказа – Азербайджан и Грузия проявляли устойчивые инициативы по модернизации 

и развитию политической, экономической и социальной системы. На современном 

этапе значительную часть населения обеих стран занимает молодежь. Обе страны 

заинтересованы в привлечении молодежи к управлению страной, а также к процессу 

экономического и социального развития и приняли определенные документы в этом 

направлении. Изучение реализуемой молодежной политики и эффективности реали-

зации принятых документов актуально как в теоретическом, так и в практическом 

плане. 

В статье анализируются стратегические документы, определяющие концеп-

туальные основы молодежной политики двух стран Южного Кавказа, и анали-

зируется степень реализации намеченных мер. 

Основной вывод статьи заключается в том, что принятие шагов в области 

молодежной политики, отвечающих требованиям современности, напрямую связано 

не только со степенью стабильности стран, но и с их экономическими возможнос-

тями, политической и экономической независимостью. 

Ключевые слова: Азербайджан, Грузия, молодежь, политика, политическая 

система, Южный Кавказ. 

Введение 

После распада СССР и восстановления государственной независимости 

Грузии и Азербайджана столкнулись со множеством проблем, связанных с 

внутренней и внешней политикой. Одним из важных направлений была моло-

дежная политика. Было ясно, что укрепление государственной независимости, 

обеспечение устойчивости стран к внешним воздействиям, перспективы даль-

нейшего развития соединяются со стратегическим развитием молодежной поли-

тики. Не случайно анализ шагов, предпринятых в сфере молодежной политики 

на Южном Кавказе в 90-е годы ХХ века – первое десятилетие XXI века, показы-

вает, что этому направлению уделяется особое внимание. Молодежная поли-

тика также является областью, требующей постоянного совершенствования. 
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Потому что в быстро меняющемся мире неправильная разработка политики 

развития молодежи, не основанная на стратегических взглядах, может привести 

к серьезным последствиям. С этой точки зрения очень важна оценка стратеги-

ческих направлений молодежной политики в контексте современных реалий и 

перспективы развития. 

 

Концептуальные документы по молодежной политике в 

Азербайджанской Республике и оценка молодежной политики 

Безусловно, говоря о молодежной политике важно изучить процессы, 

проводимые в этом направлении в Азербайджанской Республике. Азер-

байджанская Республика является крупнейшей страной Южного Кавказа как по 

территории, так и по численности населения. За период с момента восстанов-

ления государственной независимости был принят ряд документов и предпри-

няты меры в области молодежной политики. На современном этапе стратеги-

ческие направления развития молодежной политики в Азербайджанской 

Республике определены в нескольких документах. Среди таких документов 

особое место занимает «Стратегия развития азербайджанской молодежи на 

2015-2025 годы». Основной целью документа, утвержденного указом 

Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 26 января 2015 

года, является обеспечение интеллектуального, физического и духовного разви-

тия молодежи страны, повышение уровня ее активного участия в обществен-

ной, политической, экономической, социальной и культурной жизни. Самым 

большим показателем значения, придаваемого государством в этом направ-

лении, является тот факт, что Министерство Молодежи и Спорта страны еже-

годно информирует Президента о проводимой работе в рамках документа [1]. 

Следует отметить, что на принятие стратегии повлияло несколько фак-

торов. В частности, существенное укрепление политического и экономического 

потенциала страны, переход Азербайджанской Республики из группы «стран со 

средним уровнем человеческого развития» в категорию «стран с высоким 

уровнем человеческого развития» по показателям человеческого развития 

сделали необходимым разработать стратегический документ по молодежной 

политике. Новый стратегический документ также предусматривал исполь-

зование в будущем результатов, полученных в результате реализации доку-

ментов, принятых в годы, предшествовавшие его принятию. Тысячи молодых 

людей успешно представляли нашу страну на мероприятиях международного 

масштаба, добились больших успехов в спортивных и культурных соревно-

ваниях, проводимых за рубежом, а молодые люди были вовлечены в процесс 

межкультурного диалога, что является одним из важных направлений госу-

дарственной политики Азербайджана. Сделаны значительные шаги по уси-

лению участия молодежи не только в различных государственных органах, но и 

в ряде международных организаций. Приняты многочисленные государствен-

ные программы и документы, направленные на решение образовательных задач 
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молодежи, на обучение за рубежом, для подготовки специалистов высокого 

уровня. В течение 2007-2014 годов более 3000 молодых людей были направ-

лены в ведущие высшие учебные заведения мира. 

В целях успешной реализации документов, принятых в сфере молодежной 

политики, и усиления механизмов контроля за их реализацией были дивер-

сифицированы органы, реализующие государственную политику в этой сфере. 

Например, в этом контексте можно оценить создание Молодежного фонда при 

Министерстве Молодежи и Спорта в феврале 2011 года и его последующее 

преобразование в отдельное публичное юридическое лицо [5, c. 12]. Общест-

венный контроль в этом направлении осуществляли более 250 молодежных 

организаций, действующих в столице и различных регионах страны. 

Важные вопросы касались проектов, реализуемых молодежными органи-

зациями. Таким образом, в первые годы после восстановления государственной 

независимости у доноров возникали трудности с финансированием проектов. 

Во многих случаях проекты молодежных организаций финансировались за счет 

грантов иностранных доноров. Это требовало от организаций удовлетворения 

интересов донорских организаций, а также национальных интересов для раз-

вития молодежи. Во многих случаях интересы донорских организаций пере-

весили все остальные факторы. Некоторые организации ставили своей целью не 

развитие молодежи, а ее реорганизацию с какой-то целью. Для предотвращения 

такой деятельности требовались серезные финансовые ресурсы, после чего 

государство постепенно стало наращивать свою роль в данном направлении. 

На момент принятия «Стратегии развития азербайджанской молодежи на 

2015-2025 годы» 28,9% населения Азербайджанской Республики составляли 

молодые люди. Показатели экономической активности молодежи были 

достаточно высокими. Меры, предусмотренные новой стратегией, охватили не 

только отдельные лица, но и определенные социальные группы (молодые уче-

ные, предприниматели, фермеры, малообеспеченные, беженцы и вынужденные 

переселенцы, люди с инвалидностью, творческая и талантливая молодежь, 

молодые семьи и др.) [2]. 

Основной целью данной стратегии было решение новых задач в развитии 

молодежи. Здесь были определены внутренние и общечеловеческие цели для 

молодых. Конечно, в эпоху глобализации нельзя было говорить о страте-

гическом развитии без определения универсальных целей. Среди таких целей 

первой было усвоение общечеловеческих, универсальных ценностей. Это те 

ценности, которые служат развитию всего человечества и ценятся в цивилизо-

ванном сообществе. Однако усвоения этих ценностей не означали исчезновения 

национальной самобытности и ценностей. Уделяя особое внимание этому 

моменту в своих речах и выступлениях, Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев сказал: ―Конечно, процессы глобализации в мире не обходят нас 

стороной. Мы разделяем общечеловеческие ценности, но главными ценностями 

для нас являются национальные ценности Азербайджана‖ [6, c. 9-10]. 
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Одной из других универсальных целей было повышение способности 

жить в информационном обществе. Актуальность этого вопроса тесно связано с 

рядом событий на Ближнем Востоке с 2010 года. Во многих странах манипу-

лирование молодежью внешних сил через информационное пространство и 

технологии с целью нарушения внутренней стабильности, для достижения 

своих целей заставило государства задуматься в этом направлении. С этой 

точки зрения не случайно этот момент нашел свое отражение в молодежной 

стратегии. Помимо вышеперечисленного, стратегия также определила установ-

ление отношений дружбы и сотрудничества с молодежью из разных стран, 

расширение участия в международном молодежном движении. 

Среди целей, связанных с внутренними вызовами, были следующие: 

- использование полученных социально-экономических возможностей для 

повышения потенциала молодежи; 

- усиление работы по патриотическому воспитанию подростков и 

молодежи; 

- организация военной подготовки в соответствии с современными 

стандартами; 

- принятие действенных мер по популяризации реалий Азербайджана в 

мире. 

В стратегическом документе также определены задачи, которые необхо-

димо решить для достижения поставленных целей. Первой задачей было 

использование возможностей и навыков молодежи страны в интересах госу-

дарства, для укрепления позиций гражданства. С этой целью планировалось 

проведение молодежных форумов, дискуссий и консультаций, регулярный 

анализ текущей ситуации в данной сфере, оценка полученного опыта. В то же 

время реализация этой задачи потребовала развития знаний и навыков специа-

листов в области молодежной политики. Стратегический документ предусмат-

ривал стимулирование инициатив в области науки, техники, культуры и 

искусства. Просветительская деятельность рассматривается как основная линия 

выполнения задач и достижения целей, для этой работы предусматривалось 

использование средств массовой информации, интернет-журналистики, эффек-

тивная оценка возможностей ведения блога. В целом анализ сути документа 

показал, что интеграция молодежи всех категорий в информационное общество 

является приоритетной задачей. 

При этом для достижения параллельных целей планировалось повысить 

уровень информированности молодежи о выборе профессии и рода занятий, 

рынке труда и трудоустройстве. Основным механизмом стало развитие службы 

профориентации через профильных специалистов в домах (центрах) молодежи. 

Это, безусловно, был одним из шагов, предпринятых для дальнейшего сни-

жения безработицы в стране в будущем. Таким образом, на протяжении многих 

лет выбор специальностей и профессий молодежи был односторонним, а по 

некоторым необходимым направлениям трудно было найти квалифицирован-
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ные кадры. Это привело к неспособности молодежи, получившей образование в 

определенных областях, найти работу в соответствии со своей специальностью, 

с другой стороны, возникла нехватка специалистов в отдельных отраслях 

экономики. Подтверждением тому является то, что в документе в качестве 

отдельного пункта упоминаются регулярные социологические исследования 

молодежной безработицы. 

Анализ поставленных в документе задач показывает, что одной из 

основных целей Азербайджанского государства было формирование молодежи, 

которая мыслит более инновационно, не ждет работы, а создает рабочие места. 

Наглядным тому подтверждением стала поддержка малообеспеченных молодых 

семьей в вопросе создания собственной бизнес-деятельностьи. 

Одной из основных задач было стимулирование деятельности молодежи в 

сфере науки. С этой целью предполагалось оснащение молодых ученых, рабо-

тающих в научно-исследовательских институтах современными, лицензион-

ными, специализированными пакетными программами ИКТ, обеспечение 

свободного доступа к мировым электронным библиотекам, создание уголков 

«Наука» в общеобразовательных школах для формирования интереса к науке с 

раннего возраста, а также организовать интеллектуальные интерактивные 

конкурсы. 

Документ также предусматривает создание электронной сети молодежных 

НПО в целях развития связей между уже достаточно распространенными в 

стране неправительственными организациями молодежи, а также системный 

характер работы с ними. 

В стратегическом документе была поставлена задача использовать не 

только потенциал азербайджанской молодежи, но и силы молодежи, прожи-

вающей в разных странах, в донесении до мира реалий Азербайджана. Для 

этого необходимо было расширить ряды юных друзей Азербайджана. 

Одним из важнейших пунктов Стратегии развития молодежи азербай-

джана на 2015-2025 годы было то, что она охватывала молодых людей из всех 

слоев общества. Так, стратегия предусматривает реализацию последовательных 

мер по решению социальных проблем молодежи с инвалидностью, беженцев и 

вынужденных переселенцев, нуждающихся в особом уходе, лишенных 

родительской опеки, обеспечение взаимодействия и координации деятельности 

различных ведомств в этой сфере. 

Следует также принять меры по интеграции некоторых групп молодежи в 

общество. Документ определяет формирование системы консультирования и 

направления в целях оказания социально-психологической и правовой помощи 

молодежи из групп риска. Одним из важных направлений было принятие 

комплексных мер по социальной реабилитации молодежи, освобожденной из 

мест лишения свободы. 

На момент написания статьи происходящие в мире процессы показали, 

что экстремизм и радикальные религиозные течения являются эффективным 
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инструментом дестабилизации обществ в различных странах, в том числе и на 

Ближнем Востоке. С этой точки зрения, этот вопрос не мог остаться без вни-

мания в стратегическом документе. В документе в качестве одной из задач 

определена защита молодежи от экстремистских и дискриминационных при-

зывов различных религиозных конфессий с использованием современных 

методов пропаганды и просвещения [2]. 

Как видно из анализа документа, стратегия была достаточно детализиро-

вана. Отдельные проблемы, связанные с молодежью, нашли конкретное отра-

жение в документе. Также были определены механизмы реализации стратегии. 

Анализ работы, проделанной с момента принятия документа, показывает, 

что многие из ожидаемых результатов были достигнуты. Таким образом, за 

первые семь лет с момента принятия документа (2015-2022 годы) в Азербай-

джане произошли резкие изменения в уровне образования и профессионального 

образования молодежи, были предприняты целенаправленные меры по сокра-

щению безработицы и продолжению этой тенденции даже во время кризиса. 

В целях стимулирования выезда молодежи в регионы с дефицитом рабочей 

силы приняты меры на самом высоком уровне по созданию необходимой 

инфраструктуры для жизни и занятости. Это подтверждают сданные в эксплуата-

цию за период с момента принятия стратегии объекты инфраструктуры в ходе его 

многочисленных визитов в различные регионы Азербайджанской Республики. 

Показателями явились высокий уровень патриотизма, продемонстриро-

ванный молодежью в период 44-дневной Отечественной войны в сентябре-

ноябре 2020 г., боевые навыки молодых людей в армии, а также молодых 

добровольцев, зачисленных в армию после объявления частичной мобилизации. 

Обращая внимание на этот момент, Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам Алиев сказал: «Велась целенаправленная политика в политической, 

экономической, военной, нравственной сферах, в направлении воспитания 

молодого поколения, и выросло такое молодое поколение, которое пожерт-

вовало свою жизнь за землю. Выросло молодое поколение, ценой своей жизни 

отнявшее у врага нашу землю. В войне приняли участие и проявили героизм 

представители всех поколений. Но все должны знать, что основную миссию 

выполнили молодые люди, выросшие за время моего президентства» [7, c. 39]. 

Одним из важных ожиданий в документе стала реализация новаторских 

идей и творческих инициатив молодежи, создание основы для их применения на 

практике [2]. К 2018 году в Азербайджане было уже 6 инкубационных центров, 

которые курировали стартапы, организовывали встречи с инвесторами и хотели 

их поддержать. Это Бакинская Бизнес Фабрика, Центр Инноваций и Предпри-

нимательства Барама, Инновационный Центр Next Step, AppLab, Youth Inc., Парк 

Высоких Технологий Национальной Академии Наук Азербайджана [4]. 

Таким образом, как видно из анализа, на современном этапе приняты 

многочисленные документы, определяющие стратегические направления моло-

дежной политики в Азербайджане. Среди этих документов особое место зани-
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мает «Стратегия развития молодежи азербайджана на 2015-2025 годы», и для 

обеспечения задач, вытекающих из документа, проводится большая работа. 

Концептуальные документы по молодежной политике в Грузии и 

оценка молодежной политики 

За три десятилетия с момента обретения страной независимости законо-

дательство о молодежной политике Грузии претерпело значительные измене-

ния. В 1994 году был создан Департамент по делам молодежи – первая государ-

ственная структура, ответственная за разработку молодежной политики, после 

чего началась работа по созданию комплекса нормативных документов в этой 

сфере. Хотя Управление смогло функционировать в течение относительно 

короткого периода времени, именно по его инициативе были приняты первые 

два закона в области молодежной политики (Закон о государственной под-

держке молодежных и детских общественных объединений – 1999 г.; Закон о 

защите несовершеннолетних от вредного воздействия – 2001). 

Несмотря на создание новых государственных институтов, работа с моло-

дежью не была приоритетом для руководства страны в первые два десятилетия 

независимости Грузии. Дальнейшие попытки развития нормативно-правовой 

базы в этой сфере не увенчались успехом, скорее всего, из-за отсутствия госу-

дарственной поддержки или очень быстрых реформ. 

После «революции роз» 2003 года в этом направлении были предприняты 

определенные шаги. Ситуация изменилась после создания в 2010 году нового 

Министерства Спорта и Молодежи. В 2011 году министерство приступило к 

разработке первой комплексной молодежной политики Грузии, которая была 

утверждена в 2012 году. Приняты Национальные программы молодежной поли-

тики на 2012 и 2014 годы [10, c. 57-58]. В настоящее время стратегическим 

документом молодежной политики Грузии является Концепция национальной 

молодежной политики Грузии на 2020-2030 годы. Основной целью данной кон-

цепции является создание среды, обеспечивающей участие молодежи в ка-

честве полноправных членов общества, достойную занятость, здоровье и благо-

получие, равный доступ к информации, ресурсам и возможностям развития. 

Документ предусматривает ряд стратегических приоритетов и ожидаемых 

результатов. Среди них активное участие молодежи в общественной жизни и 

демократических процессах, расширение участия молодежи в процессах при-

нятия решений, вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность, государст-

венная поддержка молодежных организаций и инициативных групп по всей 

стране, содействие развитию молодежи и реализации своего потенциала. Он 

также направлен на дальнейшее развитие возможностей качественного нефор-

мального образования по всей стране, привлечение молодежи к мобильным 

мероприятиям, улучшение их здоровья и благополучия, снижение наркотичес-

кой и поведенческой зависимости (зависимости от азартных игр и современных 

технологий) среди молодежи, укрепление репродуктивного здоровья. Информи-
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рованность, такие вопросы, как снижение количества браков и подростковой 

беременности, улучшение психического здоровья молодых людей, сокращение 

всех форм насилия и дискриминации в отношении подростков и молодежи [8]. 

Следует отметить, что высокий уровень преступности в стране после вос-

становления независимости является фактором, обуславливающим необходи-

мость уделять особое внимание этим направлениям. Этот вопрос активно 

обсуждался еще со времен правления Саакашвили. В то время в Грузии усили-

лась борьба с преступностью. Не случайно некоторые аналитики подчеркивают, 

что основная борьба Саакашвили велась с преступностью, преступными эле-

ментами и коррупцией в Грузии. Сам Саакашвили как-то сказал, что Грузия 

экспортирует в Россию не вино, а воров и преступников [3]. 

«Концепция национальной молодежной политики Грузии на 2020-2030 

годы» также предусматривает сокращение безработицы среди молодежи, ее 

экономическое укрепление, значительное сокращение доли молодых людей, не 

обучающихся и не работающих. Одной из задач, предусмотренных в документе, 

является усиление предпринимательской активности молодежи. Иными 

словами, в Грузии, как и в Азербайджане, молодежь рассматривается не только 

как соискатели работы, но и как сторонники их деятельности в качестве новых 

рабочих мест и хозяйствующих субъектов. На момент принятия документа 

реализация обозначенных в концепции стратегических приоритетов будет воз-

ложена на центральное правительство Грузии. При этом вовлечение органов 

местного самоуправления в процесс считалось одним из основных механизмов. 

Достижение целей концепции было направлено на обеспечение тесной коор-

динации и сотрудничества между правительством Грузии и другими заинтере-

сованными сторонами в сфере молодежной политики. 

Анализ принятых мер с момента утверждения концепции позволяет 

оценить многие моменты. Понятно, что в рамках концепции в стране наблю-

дались различные программы и инициативы, направленные на развитие моло-

дежи, поддержанные донорскими организациями, гражданским обществом и в 

ряде случаев частным бизнесом. Однако, несмотря на то, что по всей стране 

существуют небольшие группы активной молодежи, занимающиеся различной 

деятельностью или инициирующие самостоятельно, большинство молодых 

граждан все же исключены из этих процессов. Об этом свидетельствует высо-

кий процент (30%) безработной молодежи в Грузии, не имеющей образования 

или профессиональной подготовки. Несмотря на достигнутый прогресс, моло-

дые люди по-прежнему сталкиваются со многими проблемами, связанными с их 

физическим и психическим здоровьем, образованием, трудоустройством, 

доступом к ресурсам и возможностям, а также участием в общественной жизни 

и процессах принятия решений [9]. 

Усилия по решению проблем устойчивого развития молодежи в Грузии 

должны быть сосредоточены на конкретных областях политики. Признание 

неформального образования и возможностей обучения на протяжении всей 
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жизни должно стать здесь одним из приоритетов. В то время как качественное 

дошкольное, высшее или профессиональное образование является ключом к 

успеху страны, быстро меняющийся мир требует комплексного подхода к обу-

чению на протяжении всей жизни, что является ключом к занятости, эконо-

мическому успеху и активному участию в жизни общества. 

Еще одной проблемой является слабое участие активных молодых 

граждан в процессах принятия решений или гражданской деятельности, как на 

общенациональном, так и на местном уровне. Проблема ограниченного граж-

данского образования и информированности молодежи сохраняется по всей 

стране. Эксперты считают недостаточным вовлечение молодежи в программы и 

проекты, которые будут способствовать повышению осведомленности и 

чувствительности в вопросах прав и свобод человека, гендерного равенства, 

интеграции меньшинств, вовлечения лиц с инвалидностью в жизнь общества, 

борьбы с дезинформацией, ксенефобией, дискриминацией и т.д [9]. 

 

Заключение 

Таким образом, анализ деятельности, проводимой в сфере молодежной 

политики в Азербайджанской Республике и Грузии, позволяет сделать ряд выво-

дов. Понятно, что обе страны Южного Кавказа считают молодежную политику 

одним из приоритетов государственной политики. Обе страны имеют стра-

тегическое видение в этом направлении. Принятые концептуальные документы 

четко определяют существующие проблемы в сфере молодежной работы в стра-

не и задачи на будущее. Однако существуют различия в механизмах, с помощью 

которых страны выполняют свои обязательства. Таким образом, Азербайджан 

использует мировой опыт реализации молодежной политики, но опирается боль-

ше на свои экономические возможности и силу в области поддержки и финан-

сирования деятельности в данной сфере. Этот подход обеспечивает устойчивость 

и независимость государства в молодежной политике. Политика правительства 

Грузии основана на международном опыте, но экономические возможности 

страны ограничены, поэтому приоритетом является привлечение большего коли-

чества иностранных партнеров и доноров. В ряде случаев это не позволяет 

комплексно подходить к реализации молодежной политики. 
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Rəhimə Talıblı 

CƏNUBĠ QAFQAZ ÖLKƏLƏRĠNDƏ GƏNCLƏR SĠYASƏTĠNĠN STRATEJĠ 

ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ (GÜRCÜSTAN VƏ AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSĠ) 

 

Xülasə 

Dövlət müsətiqlliklərini bərpa etdikdən sonra Cənubi Qafqaz respublikaları – Azərbay-

can və Gürcüstan ilk illərdən başlayaraq siyasi, iqtisadi və sosial sistemin müasirləşdirilməsi 

və inkişafı ilə bağlı davamlı təşəbbüslər göstərmişlər. Müasir mərhələdə hər iki ölkənin əha-

lisinin tərkibində gənclər xüsusi yer tuturlar. Hər iki dövlət gənclərin ölkənin həm idarə-

çiliyinə, eləcə də iqtisadi və sosial inkişaf prosesinə cəlb etməkdə maraqlıdır və bu istiqamət-

də müəyyən sənədlər qəbul etmişlər. Həyata keçirilən gənclər siyasəti, qəbul olunan sənədlə-

rin icrası effektivliyinin öyrənilməsi həm nəzəri, həm də praktiki baxımından aktuallıq kəsb 

edir. 

Məqalədə iki Cənubi Qafqaz ölkəsində gənclər siyasətinin konseptual əsaslarını müəy-

yənləşdirən strateji sənədlər təhlilə cəlb edilmiş, nəzərdə tutulan tədbirlərin reallaşdırılma 

dərəcəsi təhlil edilmişdir. 

Məqalədə gəlinən başlıca qənaət ondan ibarətdir ki, gənclər siyasəti sahəsində müasir 

dövrün tələblərinə cavab verən addımların atılması təkcə ölkələrin qərarlılığı dərəcəsi ilə 

deyil, həm də iqtisadi imkanları, siyasi və iqtisadi müstəqillikləri ilə birbaşa olaraq bağlıdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Gürcüstan, gənclər, siyasət, siyasi sistem, Cənubi Qafqaz 
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STRATEGIC DIRECTIONS OF YOUTH POLICY IN THE SOUTH CAUCASUS 

(EXAMPLE OF GEORGIA AND AZERBAIJAN) 

Summary 

In the period after restoration state independence, the republics of the South Caucasus 

- Azerbaijan and Georgia - have shown sustainable initiatives to modernize and develop the

political, economic and social system. At the present stage, young people have a special

place in the population of both countries. Both countries are interested in involving young

people in the governance of the country, as well as in the process of economic and social

development, and have adopted certain documents in this direction. The study of the

implemented youth policy and the effectiveness of the implementation of the adopted

documents is relevant both theoretically and practically.

The article analyzes the strategic documents defining the conceptual framework of 

youth policy in the two South Caucasus countries, and analyzes the degree of implementation 

of the planned measures. 

The main conclusion of the article is that taking steps in the field of youth policy that 

meet the requirements of modern times is directly related not only to the degree of stability of 

countries, but also to their economic opportunities, political and economic independence. 
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MÜNAQĠġƏLƏRĠN NĠZAMLANMASI PROSESĠNDƏ BEYNƏLXALQ 

TƏġKĠLATLARIN ROLU: TARĠXĠ ƏNƏNƏLƏR, HÜQUQĠ ƏSASLAR, 

GEOSĠYASĠ REALLIQLAR 

 
Xülasə 

Münaqişə dünya siyasətinin mühüm və daim mövcud olan komponentidir. Beynəlxalq 

münasibətlər sisteminin iştirakçısı olan aktorların hər biri yarandığı dövrdən bəri münaqişə-

lərin nizamlanması prosesində bu və ya digər formada iştirak etmişdir. XX əsrin əvvəllərin-

dən etibarən dünyada münaqişələrin nizamlanması prosesində dövlətlərlə yanaşı, beynəlxalq 

təşkilatların rolu da ön plana çıxmışdır. Nizamlanma prosesində beynəlxalq təşkilatların rolu 

tarixi şəraitdən, münaqişələrin xarakteri və miqyasından asılı olaraq dəyişmişdir. Məqalədə 

qarşıya qoyulan başlıca məqsəd münaqişələrin nizamlanması prosesində beynəlxalq təşki-

latların tarixən oynadıqları rolun təhlil edilməsi, tənzimləmədə beynəlxalq təşkilatların işti-

rakının hüquqi əsaslarının müəyyənləşdirilməsi və bunun geosiyasi gerçəkliklər kontekstində 

qiymətləndirilməsidir. 

Mövzunun tədqiqi zamanı tarixi dövrlərdən asılı olaraq idealizm və realizm nəzəriy-

yələrinə istinad edilmişdir. Müqayisəli təhlil, sistemli yanaşma, analitik təhkiyyə tədqiqatın 

aparılması zamanı istifadə olunan başlıca metodlardır. Bunlarla yanaşı beynəlxalq təşki-

latlarının tənzimlənmə proseslərində iştirakçının hüquqi əsaslarının müəyyənləşdirilməsi 

üçün beynəlxalq təşkilatların sənədlərinin kontent analizi aparılmışdır. 

Təhlillər nəticəsində gəlinən qənaət ondan ibarətdir ki, XIX əsrin başlanğıcında yara-

nan ilk beynəlxalq təşkilatların qarşısında siyasi münaqişələrin həlli məsələsi dayanmamış-

dır. Lakin XX əsrin əvvəllərindən etibarən dünyada meydana çıxan beynəlxalq təşkilatların 

demək olar ki, əksəriyyətinin başlıca fəaliyyət istiqamətləri sırasında münaqişələrin həlli 

məsələsi ön planda olmuşdur. Münaqişələrin nizamlanması prosesində iştirakın hüquqi 

əsasları bir sıra təşkilatların quruluş müqavilələrində və nizamnamələrində əksini tapmışdır. 

Bəzi təşkilatlar isə fəaliyyətlərinin genişlənməsi kontekstində birbaşa münaqişələrin 

nizamlanması ilə bağlı sənədlər qəbul etmək və ya qəbul edilən sənədlərdə bununla bağlı 

müddəaları müəyyənləşdirmək məcburiyyətində qalmışlar. Hazırki geosiyasi gerçəkliklər 

fonunda təşkilatların nizamlanmada iştirakının səmərəliliyi xeyli dərəcədə aşağı düşmüşdür. 

Bu baxımdan bir çox beynəlxalq təşkilatlarla bağlı islahat çağırışları meydana çıxmışdır. 

Açar sözlər: münaqişə, beynəlxalq təşkilat, nizamlanma, BMT, ATƏT, Avropa İttifaqı, 

NATO 
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Giriş 

Məlum olduğu kimi, 1648-ci ildə imzalanan Vestfal sülhü və 1815-ci ildə keçi-

rilən Vyana konqresi beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin müstəqil dövlətlərin suveren-

lik hüquqlarına sarsılmaz hörmət və aparıcı dövlətlər arasında qüvvələr tarazlığı sayə-

sində təmin edilməsi qaydasını müəyyənləĢdirmiĢdir. Heç də təsadüfi deyildir ki, 

Vestfal sistemi hələ də bütün dünyada beynəlxalq siyasət üçün model olaraq qalır və 

sülhlə möhkəmlənmiĢ dövlət suverenliyi konsepsiyası hələ də müasir beynəlxalq mü-

qavilə və konvensiyalar üçün əsasdır [13, s.91]. Bu prinsiplər və qüvvələr tarazlığı 

uzun müddət beynəlxalq siyasətdə həlledici rol oynadı. Ayrı-ayrılıqda hər bir dövlət 

isə təhlükəsizliyin və tərəqqinin təminatçısı idi. Hər hansı bir dövlətin ərazisində baĢ 

verən bütün hadisələr və siyasi proseslər onun daxili iĢi hesab edilirdi və onun qanun-

vericilik normaları ilə tənzimlənməli idi. XIX əsrdən etibarən isə beynəlxalq siyasət-

də təĢkilatların rolu artmağa baĢladı. 

Tarixdən günümüzə beynəlxalq münaqişələrin nizamlanması prosesində 

təşkilatlar 

Yaradıldıqları ilk dövrlərdə beynəlxalq təĢkilatlar sülhün və təhlükəsizliyin tə-

min edilməsi, siyasi münaqiĢələrin həlli prosesində elə də ciddi rola malik olmamıĢdı-

lar. 1815-ci ildə yaradılan Reyn çayında Naviqasiya nəzarəti üzrə Mərkəzi Komissi-

yası, 1865-ci ildə yaradılann Beynəlxalq Telekommunikasiya Ġttifaqı, 1874-cü ildə 

təsis edilən Ümumdünya Poçt Ġttifaqı, 1890-cı ildə Beynəlxalq Dəmiryol Xətləri Üzrə 

Yük DaĢımaları Ġttifaqı ilk beynəlxalq təĢkilatlar olaraq siyasi xarakterə malik deyil-

dilər. Onların qarĢısında baĢlıca olaraq inzibati əməkdaĢlığın təmini vəzifəsi qoyulur-

du. O dövrdəki dünyada baĢqa cür ola da bilməzdi, belə ki, qüdrətli dövlətlərin öz 

məqsədlərinə nail olması üçün müharibə yolu qanuni üsul hesab edilirdi. Müharibə-

lərdən dövlətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsi üsulu kimi istifadənin məhdudlaĢ-

dırılmasının vacibliyi siyasi Ģüurda tədricən dərk edilirdi [35, s. 145-149]. Bu məq-

sədlə 1899 və 1907-ci illərdə Haaqada keçirilən sülh konfranslarında bir sıra beynəl-

xalq aktlar qəbul edildi. Bu aktlar baĢlıca olaraq müharibə qanunlarına və ənənələrinə 

aid idi. 

I Dünya müharibəsindən sonra isə beynəlxalq aləmdə sülhün və təhlükəsizliyin 

təmin olunmasında dövlətlərlə yanaĢı, beynəlxalq təĢkilatların rolu artmağa baĢladı. 

1918-ci ildə ABġ prezidenti Vudro Vilson özünün məĢhur ―On dörd bənd‖ nitqində 

“Böyük və kiçik dövlətlərə siyasi müstəqillik və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı təminat 

vermək məqsədi ilə xüsusi müqavilələr əsasında xalqların ümumi birliyini” yaratmaq-

la bağlı çağırıĢ etdi [24, s. 536]. Bu ideya əsasında və 1919-cu il Versal Sülh Konf-

ransı nəticəsində Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı Millətlər Liqası yaradıldı [8, p. 35]. Bu 

təĢkilat sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün xalqlar arasında əməkdaĢlığın 

inkiĢaf etdirilməsi məqsədini güdürdü. 1920-ci il yanvarın 10-da qüvvəyə minən Mil-

lətlər Cəmiyyətinin nizamnaməsində əsas diqqət müharibələrin qarĢısının alınması 

məsələlərinə və yaranan ziddiyyətlərin münsiflərin təhqiqatı yolu ilə sülhlə həll olun-

ması məsələlərinə yönəldilmiĢdi. Nizamnamənin 11-ci maddəsində qeyd edilirdi ki, 
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“hər hansı bir müharibənin və ya müharibə təhlükəsinin Liqanın hər hansı bir üzvünə 

birbaşa və ya dolayısı ilə aidiyyəti varsa, bu, bütövlükdə Liqanı maraqlandırır və 

Liqa millətlər dünyasını real şəkildə qoruya biləcək tədbirlər görməlidir‖ [31, s.42]. 

Lakin Millətlər Liqası Ġkinci Dünya müharibəsinin baĢ verməsinin qarĢısını ala 

bilmədi. Bu təĢkilatın fəaliyyəti formal olaraq 1946-cı ildə dayanmıĢ oldu və onun 

əvəzinə yeni beynəlxalq hökumətlərarası təĢkilat – BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı təsis 

edildi. 1945-ci il iyunun 26-da ABġ-ın San-Fransisko Ģəhərində BMT-nin nizamna-

məsi qəbul edildi və 1945-ci il oktyabrın 24-də qüvvəyə mindi. II Dünya müharibə-

sindən sonra dünyada sülühn qorunması prosesində beynəlxalq təĢkilatların rolu sü-

rətlə yüksəlməyə baĢladı. BMT kimi universal qurumlarla yanaĢı, bu sahədə fəaliyyət 

göstərən xüsusi dövlətlərarası və dövlətlərüstü təĢkilatlar da yaradıldı. Bundan son-

rakı dövrdə dünyada beynəlxalq təĢkilatların sayı sürətlə artmağa baĢladı, onların 

böyük bir qismi münaqiĢələrin nizamlanmasını, onların qarĢısını alınmasını qarĢıya 

məqsəd olaraq qoymuĢdu. 

 

Münaqişələrin nizamlanması prosesində beynəlxalq təşkilatların iştirakı və 

hüquqi əsaslar 
BMT nizamnaməsinin ilk maddəsinə görə təĢkilatın baĢlıca hədəfləri və məq-

sədləri beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması, millətlər arasında dostluq 

münasibətlərinin inkiĢafı, humanitar xarakterli beynəlxalq problemlərin həlli ilə bağlı 

beynəlxalq əməkdaĢlığın həyata keçirilməsi, insan haqlarına və əsas azadlıqlara hör-

mətin təĢviqi və inkiĢaf etdirilməsi, bu ümumi məqsədlərə nail olmaqdan ötrü millət-

lərin fəaliyyətlərinin uzlaĢdırılması üçün mərkəz olmaq zərurətindən ibarətdir. 

Faktiki olaraq, yaradıldığı dövrdən etibarən BMT-nin əsas vəzifəsi münaqiĢələ-

rə yol verməməkdən ibarət olmuĢdur. Belə ki, BMT-nin sabiq baĢ katibi Kofi Annan 

təĢkilatın bununla bağlı qarĢısında duran vəzifələrdən bəhs edərkən yazırdı: “Bizim 

məqsədimiz – əgər bacararıqsa, münaqişəyə yol verməmək üçün, baş verdiyi zaman 

onu dayandırmaq üçün müdaxilə etməkdir, və ya bu məqsədlərin heç birinə nail ol-

maq mümkün olmazsa, onda ən azı onu saxlamaq və genişlənməyə yol verməməkdir” 

[27, s. 4]. 

BMT-nin nizamnaməsində daxili münaqiĢələri tənzimləmək üçün bu təĢkilata 

birbaĢa müdaxilə etmə hüququ verilməsi haqqında normaların olmaması [30, s. 130-

131], heç də onu özünün baĢlıca vəzifəsi olan – beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin 

qorunması missiyasını yerinə yetirmək məsuliyyətindən azad etmir. Nə dövlətlərin 

məsul nümayəndələri arasında, nə də tədqiqatçılar arasında elə birisi yoxdur ki, döv-

lətin daxilində baĢ verən münaqiĢənin dayandırılmasına yönəldilən tədbirlərin qəbul 

edilməsi üçün nizamnamənin 2-ci maddəsinin 7-ci bəndindəki müddəalardan istifadə-

yə etiraz etsin. Qeyd etmək lazımdır ki, bu bənd sülhə təhlükə törədə bilən, sülhün 

pozulması və təcavüz aktları halları istisna olmaqla dövlətin daxili iĢlərinə müdaxilə 

edilməsinin qadağan olunması haqqındadır. Dövlətdaxili hərbi münaqiĢənin tənzim-

lənməsində BMT-nin iĢtirakı o hallarda məqbul hesab edilir ki, bu münaqiĢələr bey-

nəlxalq ictimaiyyətdə ciddi narahatlıq doğurur və beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi 
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təhdid edir. BMT-nin məqsədlərinin reallaĢdırılmasına maneçilik törədilməsilə bey-

nəlxalq hüququn və BMT-nin əsas prinsiplərinin pozulması hallarında təĢkilatın BaĢ 

Məclisi, Təhlükəsizlik ġurası və BMT-nin baĢ katibinin rəhbərliyi ilə Katiblik nizam-

naməyə uyğun olaraq dövlətin daxili iĢinə müdaxilə edilməsini həyata keçirmək 

hüququna malikdir. 

BMT-nin əsas orqanlarının müxtəlif funksiyaları yerinə yetirmələrinə baxmaya-

raq, onların fəaliyyəti təĢkilatın əsas məqsədlərinə nail olmağa yönəlmiĢdir. Ona görə 

də münaqiĢənin tənzimlənməsində BMT-nin müdaxiləsindən bəhs edərkən təĢkilatın 

sülhün qorunması funksiyasını yerinə yetirən bütün əsas orqanlarının fəaliyyətlərinə 

diqqət yetirmək zəruridir. MünaqiĢələrin tənzimlənməsində baĢlıca olaraq BMT BaĢ 

Məclisi, Təhlükəsizlik ġurası və Katiblik iĢtirak edir. 

BMT-nin BaĢ Məclisi təĢkilatın nizamnaməsi çərçivəsində hər hansı bir məsələ-

ni və ya problemi müzakirə etmək üçün geniĢ səlahiyyətlərə malikdir. BaĢ Məclis 

dünyada sülhün və təhlükəsizliyin qorunması iĢində əməkdaĢlığın ümumi prinsipləri-

ni nəzərdən keçirməyə və bu prinsiplərlə bağlı üzv dövlətlərə və ya Təhlükəsizlik ġu-

rasına tövsiyələr verməyə, Təhlükəsizlik ġurasının diqqətini beynəlxalq sülhü və təh-

lükəsizliyi təhdid edə bilən vəziyyətlərə yönəltməyə, təĢkilatın hər hansı bir orqanının 

səlahiyyətlərinə və funksiyalarına aid olan hər bir məsələ üzrə müzakirələr aparmağa 

və tövsiyələr verməyə səlahiyyətlidir [20]. 

BMT-nin tarixində müdaxilə səlahiyyətlərinin BaĢ Məclisə verilməsi cəhdləri 

olmuĢdur. 1950-ci il noyabrın 3-də BMT-nin BaĢ Məclis ―Sülh naminə birlik‖ adlı 

377 (V) saylı qətnamə qəbul etdi. ABġ-ın o zamanı dövlət katibi Din AĢesonun layi-

həsi əsasında qəbul edilmiĢ qətnamə Koreya münaqiĢəsinin həllində Sovet Ġttifaqının 

Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvü kimi pozucu rolunu bloklamaq məqsədi daĢıyırdı 

[2, s.219]. Burada qeyd edilirdi ki, Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvü olan dövlətlər 

arasında yaranan fikir ayrılıqları beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üzrə 

vəzifələri yerinə yetirməyə imkan vermədikdə qlobal təhdidləri nəzərə alaraq BaĢ 

Məclis təĢkilatın üzvlərinə kollektiv tədbirlərin görülməsi üçün lazımi tövsiyələr təq-

dim etmək məqsədilə bu məsələyə baxa bilər. BaĢ Məclisin bu məqsədlə həyata keçi-

rə biləcəyi tədbirlər sırasında sülhün pozulması və ya təcavüz aktı hallarında beynəl-

xalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması və ya bərpası üçün lazım gələrsə, silahlı 

qüvvələrin tətbiq edilməsi də yer alır [23, s. 10-12]. Belə hallarda xüsusi fövqəladə 

sessiyanın çağrılması nəzərdə tutulur. Əslində bu qətnamə ―soyuq müharibənin‖ təza-

hürü idi və onun davamı kimi 1956-cı ildə NATO ilə VarĢava müqaviləsinə üzv olan 

ölkələr arasındakı qarĢıdurma nəticəsində baĢ verən SüveyĢ böhranına BaĢ Məclisin 

müdaxilə etmək cəhdini göstərmək olar. 

Bununla belə bütün hallarda dünyadakı münaqiĢələrin həllində fəal rol alan və 

əslində onların praktiki olaraq tənzimlənməsini həyata keçirən əsas BMT orqanı Təh-

lükəsizlik ġurasıdır. BMT nizamnaməsinin 41-ci maddəsinə əsasən hər hansı bir Ģə-

kildə sülh pozulduqda və təhlükə altında olduqda Təhlükəsizlik ġurası ilk növbədə 

silahlı qüvvələrdən istifadə ilə bağlı olmayan tədbirlər qəbul etmək hüququna malik-

dir [21]. 
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Aparılan təhlillər gələcəkdə Təhlükəsizlik ġurasının səlahiyyətlərinin daha da 

geniĢlənməsinin proqnozlaĢdırılmasına imkan verir. BMT-də bu istiqamətdə islahat-

ların aparılmaması əks halda təĢkilatın tədricən nüfuzunun daha da azalmasına gətirib 

çıxara bilər. 

BMT-nin münaqiĢələrin tənzimlənməsində görünən siması faktiki olaraq bir 

çox hallarda təĢkilatın baĢ katibidir. O, xüsusi siyasi səlahiyyətlərə malikdir. TəĢkila-

tın nizamnaməsinin 99-cu maddəsinə görə baĢ katibin sülh və təhlükəsizlik üçün təh-

lükə törədə biləcək hər hansı bir məsələ haqqında Təhlükəsizlik ġurasını məlumatlan-

dırmaq hüququ vardır [22]. BMT baĢ katibi ona həvalə edilmiĢ siyasi funksiyalarla 

yanaĢı bir çox hallarda daxili silahlı münaqiĢələrin tənzimlənməsi üçün vasitəçilik 

funksiyasını da yerinə yetirir. 

XX əsrin ikinci yarısının xarakterik cəhətlərindən biri BMT kimi universal təĢ-

kilatla yanaĢı, regional təĢkilatların yaradılması olmuĢdur. Bu təĢkilatların fəaliyyəti 

ayrıca bir coğrafi bölgənin məhdud iĢtirakçıları çərçivəsində ümumi hədəf və məq-

sədləri olmaqla müharibə və sülh məsələlərinin həllinə yönəlmiĢdir. 

Regional səviyyədə münaqiĢələrin nizamlanmasında iĢtirak edən ən mühüm təĢ-

kilatlardan biri Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatıdır. Amerika, Avropa 

və Asiyadan 57 ölkənin iĢtirak etdiyi bu qurumun formalaĢdırılmasında baĢlıca məq-

səd Avropada dövlətlər arasında fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması, etimad mühi-

tinin formalaĢdırılması, böhranların idarə edilməsi, münaqiĢələrdən sonrakı mərhələ-

də münasibətlərin bərpası proseslərinə kömək etməklə sabitlik, sülh və demokratiya-

ya nail olmaqdır. ATƏT-in sələfi olan Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlıq MüĢa-

virəsi (ATƏM) XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində meydana çıxmıĢ, 1975-ci ildə 

Helsinkidə 33 Avropa ölkəsinin, həmçinin ABġ və Kanadanın dövlət baĢçıları tərə-

findən Avropada Təhlükəsizlik və ƏməkdaĢlığa dair MüĢavirənin Yekun Aktı qəbul 

edilmiĢdir [5, s.72]. 1990-cı ilə qədər ATƏM bir sıra görüĢlər və konfranslar kimi 

fəaliyyət göstərmiĢdir. 1990-cı ildə Paris Sammiti ATƏM-in strukturunu iclas və kon-

franslardan daimi qurumlara çevirdi. Sammit zamanı ATƏM ġərqlə Qərb arasında 

dialoq və danıĢıqlardan uzaqlaĢaraq yeni yol tutdu. TəĢkilatın yeni məqsədi Avropada 

baĢ verən tarixi dəyiĢiklikləri idarə etmək və soyuq müharibədən sonrakı dövrün yeni 

çağırıĢlarına cavab vermək idi. Bu inkiĢaf daimi institutlara və əməliyyat imkanlarına 

ehtiyac yaratdı. Bundan əlavə, ad 1994-cü ildə BudapeĢt sammiti 4 zamanı ATƏM-

dən ATƏT-ə dəyiĢdirildi. 

Hazırda ATƏT-in fəaliyyəti çoxĢaxəlidir. Buraya silahlara nəzarət, sərhədlərin 

idarə olunması, terrorizmlə mübarizə, münaqiĢələrin qarĢısının alınması və həlli, gen-

der bərabərliyi, azlıqların müdafiəsi, qanunun aliliyinin və insan hüquqlarının təĢviqi, 

seçkilər, ətraf mühitin mühafizəsi fəaliyyətləri və s. daxildir [19]. 

Helsinki sənədində ATƏT-in münaqiĢələrin nizamlanmasında missiyası əksini 

tapmıĢdır. TəĢkilatın nizamlama üçün müəyyənləĢdirdiyi alət və mexanizmlər klassik 

dövlətlərarası və dövlətdaxili münaqiĢələr üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Adətən ATƏT 

iĢtirakçı dövlətlər arasında üçüncü tərəf vasitəçi rolunu oynayır. TəĢkilatın bir sıra 

struktur və institutlar münaqiĢələrin idarə olunmasıında iĢtirak səlahiyyətinə malikdir. 



Aynur Əlişanova. MÜNAQİŞƏLƏRİN NİZAMLANMASI PROSESİNDƏ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN ROLU: 
TARİXİ ƏNƏNƏLƏR, HÜQUQİ ƏSASLAR, GEOSİYASİ REALLIQLAR  səh. 97-112 

102 

Qurumun sədrlik institutu böhran və ya münaqiĢə vəziyyətləri ilə məĢğul olmaq üçün 

birbaĢa səlahiyyətlidir. ATƏT sədri münaqiĢənin həlli üçün Ģəxsi nümayəndələr təyin 

edə bilər. TəĢkilatın katibliyinin tərkibində münaqiĢələrin qarĢısının alınması mərkəzi 

vardır. Demokratik Təsisatlar və Ġnsan Hüquqları Bürosu və Milli Azlıqlar üzrə Ali 

Komissarlıq erkən xəbərdarlıq və münaqiĢələrin qarĢısının alınması məsələlərinə diq-

qət yetirir [12]. 

Müasir dünyada dövlətlərüstü təĢkilat olan Avropa Ġttifaqının (AĠ) da münaqi-

Ģələri özünəməxsus nizamlama vasitələri vardır. Mübahisə və münaqiĢələrin qarĢısı-

nın alınması, aradan qaldırılması, dinc yolla tənzimlənməsi, eləcə də əsas insan haqla-

rının və azadlıqlarının qorunması haqqında müddəalar bir qayda olaraq təĢkilatın 

ümumi siyasi xarakterli təsis sənədlərinə daxil edilir. Məlum olduğu kimi, AĠ 1992-ci 

ildə imzalanmıĢ Maastrixdə imzalanmıĢ Avropa Ġttifaqı haqqında saziĢə əsasən üç 

iqtisadi inteqrasiya birliyinin – Avropa Kömür və Polad Birliyi, Atom Enerjisi üzrə 

Avropa Birliyi və Avropa Ġqtisadi Birliyinin bazasında yaranmıĢdır. Maastrix saziĢin-

də təsbit edilmiĢ ümumi xarici siyasət və təhlükəsizlik siyasəti çərçivəsində Avropa 

Ġttifaqı daxili silahlı münaqiĢələrə müdaxiləni həyata keçirir. Bu müqavilədə hələ 

1948-ci ildə yaradılmıĢ Qərbi Avropa Birliyinin humanitar, xilasedici və sülhməramlı 

xarakterli məqsədlərini, həmçinin böhranların və sülhün bərpası məqsədilə fəaliyyət 

göstərən zərbə qüvvələrinin məqsədlərini yerinə yetirmək üçün əməkdaĢlıq və yardım 

edilməsi nəzərdə tutulurdu. 1997-ci ilin Amsterdam müqaviləsi Qərbi Avropa Birliyi-

nə müdafiə sahəsində operativ səlahiyyətlər verməklə onu Avropa Ġttifaqının ayrılmaz 

hissəsinə çevirdi. Qərbi Avropa Birliyi Balkan ölkələrində humanitar, xilasedici, 

sülhməramlı əməliyyatlar, böhranların tənzimlənməsi üzrə, o cümlədən sülhə məcbur 

edilməsi üzrə silahlı qüvvələrin fəaliyyətinin yerinə yetirilməsində aparıcı rol oynadı. 

Buna baxmayaraq, o, getdikcə öz funksiyalarını daha çox təhlükəsizlik üzrə birgə 

xarici siyasət çərçivəsində inkiĢaf edən AB-nin bölmələrinə təhvil verirdi. 

1999-cu il iyunun 3-4-ü tarixlərində Avropa Ġttifaqının Köln sammitində təhlü-

kəsizlik və müdafiə sahəsində müĢtərək Avropa siyasətinin iĢlənib hazırlanması və 

reallaĢdırılması haqqında qərar qəbul edilmiĢdir [18, s. 90]. Sənəddə silahlı böhran-

ların baĢ verdiyi Ģəraitlərdə sülhün təmin edilməsi üzrə NATO infrastrukturuna arxa-

lanaraq müstəqil hərbi əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün səlahiyyətlərin veril-

məsi, eləcə də bunun üçün lazım olan AĠ orqanlarının (o cümlədən təhlükəsizlik siya-

səti üzrə komitə, hərbi komitə, qərargah və s.) yaradılması nəzərdə tutulurdu. Bu, ma-

hiyyətcə Qərbi Avropa Birliyinin tamamilə Avropa Ġttifaqının strukturuna inteqrasiya 

olması demək idi. 

Avropa Ġttifaqı ġurasının 1999-cu il dekabrın 10-11-də Helsinkidə keçirilən 

zirvə toplantısında ―Avropa Ġttifaqının mülki potensialının inkiĢafı üzrə baĢlıca hədə-

fi‖ adlı sənəd qəbul edildi. Bu sənəddə ―qaynar nöqtələr‖də təĢkilatın xarici siyasəti-

nin həyata keçirilməsi üçün ümumi sayı 50-60 min nəfər olan çevik hərbi qüvvəsinin 

yaradılması nəzərdə tutulmuĢdu [33, s. 33]. Bir il sonra Avropa Ġttifaqının mülki po-

tensialının və böhranın tənzimlənməsi komponentlərinin daha da inkiĢaf etdirilməsi 

haqqında qərar qəbul edildi. Həmçinin ittifaq çərçivəsində böhranın tənzimlənməsinin 
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mülki aspektləri üzrə Komitə (CivCom) yaradıldı. Bu komitə strategiyanın və mülki 

əməliyyatlar üzərində nəzarətin iĢlənib hazırlanmasını həyata keçirir [6]. 

2001-ci il fevralın 26-da Fransanın Nitsa Ģəhərində AĠ-nin üzv dövlətləri Maast-

rixt müqaviləsinə düzəliĢlər qəbul etdilər. DüzəliĢlərə əsasən AĠ-nin tapĢırığı ilə 

Qərbi Avropa Birliyinin humanitar aksiyalar və ya sülhün qorunması və möhkəmlən-

dirilməsi üzrə əməliyyatlar aparması nəzərdə tutulmamıĢdır. Təkcə o qeyd olunmuĢ-

dur ki, bu maddə Qərbi Avropa Birliyi və NATO çərçivəsində iki və ya daha çox üzv-

dövlətlər arasında ümumi əməkdaĢlığa zidd olmayan səviyyədə ikitərəfli qaydada 

daha sıx əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsinə qarĢı maneə deyil [7]. Beləliklə, Nitsa 

müqaviləsinin qəbul edilməsilə AĠ öz imkanları hesabına müstəqil Ģəkildə humanitar 

aksiyaları, sülhün qorunması və möhkəmləndirilməsi üzrə əməliyyatları həyata keçir-

məyə baĢladı. Halbuki, sözügedən sənədin qəbul edilməsinə qədər bu tədbirlərin gö-

rülməsi Qərbi Avropa birliyinə həvalə edilmiĢdi. 

Adı çəkilən müqavilə və qərarların məzmun təhlili əsasında belə nəticəyə gəl-

mək olur ki, bu sənədlər AĠ üçün münaqiĢələrin tənzimlənməsi istiqamətində yeni 

fəaliyyət istiqaməti açır. Böhranların tənzimlənməsinə dair tələbatla bağlı olaraq 

Avropa Ġttifaqının bu fəaliyyəti də geniĢlənməkdədir. Böhran və münaqiĢələrin tən-

zimlənməsi Avropanın təhlükəsizlik və müdafiə siyasətinin mərkəzi elementinə çev-

rilmiĢdir və AĠ dünya miqyasında fəaliyyətinin coğrafiyasını geniĢləndirməkdədir. 

1999-cu ildə qəbul edilmiĢ Köln sənədinə əsasən AĠ-nin daxili silahlı münaqiĢələrin 

tənzimlənməsi üçün NATO-nun hərbi qüvvələrindən istifadə etmək hüququ vardır. 

1948-ci ildə Boqotoda keçirilən Amerika qitəsi dövətlərinin IX konfransında 

yaradılmıĢ Amerika Dövlətləri TəĢkilatının da fəaliyyətinin baĢlıca istiqamətlərindən 

birini münaqiĢələrin nizamlanması məsələsi təĢkil edir. TəĢkilatın qurulmasında məq-

səd sülh və təhlükəsizliyin gücləndirilməsi, üzv dövlətlər arasında mübahisə doğuran 

məsələlərin sülh yolu ilə həlli üçün səylərin göstərilməsi olmuĢdur [3, s.92]. TəĢkila-

tın Demokratik və Siyasi Məsələlər Departamentinin tərkibində Dialoqun TəĢviqi və 

MünaqiĢələrin Həlli üzrə Xüsusi Bölmə fəaliyyət göstərməkdədir. 

55 Afrika ölkəsini birləĢdirən Afrika Ġttifaqı qitədə sülh və təhlükəsizliyin təĢviqi, 

münaqiĢələrin qarĢısının alınması, idarə edilməsi və həllini qarĢıya məqsəd qoymuĢdur. 

2013-cü ildə qəbul edilmiĢ Afrika Ġttifaqının ―Gündəm 2063‖ proqramında mü-

naqiĢələrin tənzimlənməsi ilə bağlı mühüm vəzifələr nəzərdə tutulmuĢdur [1, s. 1-20]. 

1945-ci il martın 22-də təsis edilmiĢ Ərəb Dövlətləri Liqası da regional münaqi-

Ģələrin nizamlanması prosesində müəyyən rola malik olan regional təĢkilatlardan biri-

dir. Ərəb Liqasının Xartiyasında ərəb ölkələri arasında mübahisələrin sülh yolu ilə həlli 

prinsipi əksini tapmıĢ və güc tətbiqinin yolverilməzliyi vurğulanmıĢdır [4]. Xartiya mü-

naqiĢələrin nizamlanması ilə bağlı hər hansı xüsusi vasitəçilik mexanizmlərini müəyyən 

etmir. Bununla belə bu məqam Ərəb Liqasının bir sıra münaqiĢələrdə fəal və bəzi hal-

larda qəti Ģəkildə iĢtirakına mane olmamıĢdır [26, s. 300-301]. Xüsusən, 1961-ci ildə 

Ġraq və Küveyt arasındakı böhran zamanı sülhməramlı qüvvələrdən istifadə edilməsi, 

1976-cı ildə Livandakı proseslərdə, Ġraqın Küveytə təcavüzü ilə bağlı əsas qərarın qəbul 

edilməsi zamanı Ərəb Dövlətləri Liqası aktiv Ģəkildə prosesə daxil olmuĢdur. 
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Müstəqil Dövlətlər Birliyi, Demokratiya və Ġqtisadi ĠnkiĢaf naminə TəĢkilat 

(GUAM) kimi regional və subregional təĢkilatlar da zaman-zaman müəyyən bölgələr-

də, xüsusən keçmiĢ Sovet Ġttifaqı respublikalarında münaqiĢələrin həlli ilə bağlı 

müəyyən mexanizmlər formalaĢdırmağa cəhdlər göstərsələr də bu ya üzv-dövlətlər 

arasında məsələyə münasibətdə ikili standartların mövcudluğu, ya da geosiyasi Ģərait 

səbəbindən səmərəli olmamıĢdır. Məsələn GUAM çərçivəsində münaqiĢələrin tən-

zimlənməsi iləm bağlı məcburi hüquqi qüvvəsi olmayan çoxlu sayda sənədlərin qəbu-

lunu nəzərdə tuturdu [37, s. 10-13]. BaĢlanğıcda GUAM-ın xarakterik cəhəti onun 

Avropa və beynəlxalq strukturlara istiqamətlənməsi olmuĢdur. Birliyin təĢəbbüskarla-

rı MDB çərçivəsindən kənarda fəaliyyət göstərirdilər. Bununla yanaĢı, təĢkilatın məq-

sədləri haqqında da müxtəlif fikirlər söylənilirdi. Qeyd edilirdi ki, birliyin birbaĢa 

əsas məqsədi ona daxil olan dövlətlərin iqtisadi, xüsusilə də energetika sahəsində 

azadlığını təmini, Asiya (Xəzər)-Qafqaz-Avropa marĢrutu üzrə enerji daĢıyıcılarının 

tranzitinin inkiĢaf etdirilməsidir. Bu ölkələri təkcə müstəqilliyi möhkəmləndirən amil-

lər birləĢdirmirdi. Azərbaycan, Gürcüstan və Moldovanın ərazilərində münaqiĢələr 

mövcud idi. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini iĢğalı nəticəsində yaranmıĢ münaqi-

Ģə, gürcü-abxaz və Tsxinvali problemlər, Dnestryanı bölgədəki münaqiĢə ölkələrin 

ərazi bütövlüyünün pozulması, təcavüzkar separatçı niyyətlərin qurbanları olan mil-

yonlarla qaçqın və köçkünü əziyyətlərə, müsibətlərə düçar etmiĢ etnik təmizləmələr-

dən yaranmıĢdı [16, s. 522]. 

Dövlətlər bu cür təĢkilatlarla yanaĢı II Dünya müharibəsindən sonra bir sıra kol-

lektiv təhlükəsizlik təĢkilatları da yaratmıĢlar. Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra bir 

sıra kollektiv təhlükəsizlik təĢkilatları yarandı. Hazırda ġimali Atlantika Müqaviləsi 

TəĢkilatı (NATO) və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi TəĢkilatı (KTMT) bu kate-

qoriyadan olan təĢkilatların ən bariz örnəkləridir. 

NATO-nun 1949-1991-ci illər tarixi faktiki olaraq VarĢava Müqaviləsi TəĢkila-

tında birləĢmiĢ olan sosialist dövlətlərinin hərbi bloku ilə qarĢıdurmadan ibarət ol-

muĢdur. VarĢava Müqaviləsi TəĢkilatı ləğv olunduqdan sonra NATO-nun təsirinin 

bütün dünyaya yayılması üçün yeni imkanlar yarandı. Bu bir sıra amillərlə bağlı ol-

muĢdur. Həmin amillər sırasında 80-ci illərin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində dünya-

da, xüsusən Balkan yarımadasındakı münaqiĢələri, təhlükəsizliyin yeni sisteminə 

yaranan ehtiyac olmuĢdur. Belə bir Ģəraitdə dünyada baĢ verən mürəkkəb proseslərin 

qarĢısını almaq üçün fəal müdaxilələr tələb olunurdu. Onları siyasi bəyanatlarla tən-

zimləmək çətin idi [16, s. 439]. 

Amerikalı tədqiqatçı Kristiana Mateyi də yazır ki, yeni təhlükəsizlik mühitində 

bu məqsədlərə siyasi vasitələrlə yanaĢı, təhlükəsizlik və sabitliyin iqtisadi, sosial və 

ekoloji ölçülərini nəzərə almaqla nail olmaq olardı [11, s. 26]. Aparılan təhlillərdən 

aydın olur ki, NATO XX əsrin son onilliyində öz səylərinin böyük hissəsini fəaliyyə-

tinin davam etdirilməsinə haqq qazandırmaq yollarını axtarmağa və yeni strateji kon-

sepsiyaların və missiyaların müəyyənləĢdirilməsinə sərf etmiĢdir. Sülhü müdafiə 

etmək üçün yaradılmıĢ NATO soyuq müharibədən sonra özünü sülhü təĢviq edən bir 

təĢkilata çevirməyə cəhd etdi. 1991-ci ildə Romada qəbul edilmiĢ NATO-nun Strateji 
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Konsepsiyası təhlükəsizliyə geniĢ yanaĢmanı təsvir edir və Alyansın təhlükəsizlik 

siyasətinin siyasi və hərbi elementlərini birləĢdirir. NATO-nun yeni gündəliyi Mərkə-

zi və ġərqi Avropada münaqiĢələrin qarĢısının alınması, təhlükəsizliyini və sülhün 

təmin edilməsini əhatə edirdi. 

2010-cu il noyabrın 19-20-də Lissabonda NATO ölkələrinin dövlət və hökumət 

baĢçılarının yüksək səviyyədə keçirdikləri toplantısında qəbul edilən ―ġimali Atlan-

tika Müqaviləsi TəĢkilatının üzvlərinin müdafiəsi və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi-

nə dair Strateji Konsepsiya‖ haqqında yeni sənəd münaqiĢələrin nizamlanması ilə 

bağlı məsələləri də əks etdirirdi [32]. ―Fəal iĢtirak, müasir müdafiə‖ adlandırılan bu 

Strateji Konsepsiya NATO-nun növbəti 10 il üçün strateji hədəflərini müəyyənləĢdi-

rirdi. NATO bu konsepsiyada Ģəxsiyyətin azadlığı, demokratiya, insan haqları və qa-

nunun aliliyi dəyərlərinə və prinsiplərinə sadiqlik əsasında qurulan unikal birlik kimi 

təsvir edilirdi [32]. Burada NATO-nun üç ən baĢlıca məqsədi təqdim edilmiĢdir: 

- kollektiv müdafiə; 

- böhranın tənzimlənməsi; 

- əməkdaĢlıq əsasında təhlükəsizliyin təmini. 

Sənəddə həmçinin NATO-da həmrəyliyin təmin edilməsi, sıx transatlantik məs-

ləhətləĢmələrin aparılması, daimi islahatlar prosesinin həyata keçirilməsinin zəruriliyi 

vurğulanırdı. 

Konsepsiyada yeni dünyada təhlükəsizliyin Ģərtləri təsvir edilmiĢdi. Sənəddə 

qeyd olunurdu ki, NATO-nun təhlükələrin qarĢısını almaq üçün tələb olunan müdafiə 

qabiliyyəti yeni səviyyəyə yüksəldilməlidir. Bu məqsədlə münaqiĢələrin nəzarət altı-

na alınması və böhranların tənzimlənməsindən ötrü yeni siyasi kurs həyata keçirilmə-

yə baĢladı. Strateji konsepsiyada həmçinin NATO-nun əməkdaĢlıq yolu ilə beynəl-

xalq təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsini necə reallaĢdırmağa çalıĢacaqları da təsbit 

olunmuĢdur. Bunun üçün NATO silahlanma üzərində nəzarət sahəsində, silahsızlan-

ma və silahların yayılmaması istiqamətində daha ciddi səylər göstərəcəkdi. Bu səylə-

rin reallaĢması üçün NATO bütün Avropa ölkələrinə münasibətdə açıq qapı siyasəti-

nə üstünlük verir və beləliklə də sözün geniĢ mənasında özünün tərəfdaĢlıq münasi-

bətlərini yetərincə dərinləĢdirmiĢ olur. Strateji konsepsiyada NATO-nun həmiĢəki 

təyinatı, baĢlıca vəzifələri və prinsipləri vurğulanmıĢdır, daha sonra isə təĢkilatın apa-

rıcı məqsəd və vəzifələrinə xüsusi yer ayrılmıĢdır. Bütövlükdə NATO böhran tənzim-

ləməsində hərtərəfli yanaĢmaya üstünlük verir və böhranın bütün mərhələlərində təĢ-

kilatın iĢtirak etməsini nəzərdə tutur. 

Hazırda dünyada fəaliyyət göstərən digər kollektiv təhlükəsizliyin təmin olun-

masını qarĢıya məqsəd qoyan təĢkilat isə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi TəĢki-

latıdı (KTMT). Bu təĢkilat MDB çərçivəsində 1992-ci ilin mayında imzalanmıĢ Kol-

lektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilə əsasında qurulmuĢ hərbi-siyasi birlikdir. Belə 

ki, 1992-ci il mayın 15-də DaĢkənddə altı ölkənin (Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya, 

Tacikistan, Özbəkistan və Ermənistan) nümayəndələri ―Kollektiv təhlükəsizlik haq-

qında‖ müqavilə imzalamıĢdılar [28, s. 12]. 1993-cü ildə Gürcüstan, Azərbaycan və 

Belarus da bu müqaviləyə qoĢuldular. Müqavilə 1994-cü il aprelin 20-də qüvvəyə 
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minmiĢ və beĢ il müddətinə nəzərdə tutulmuĢdu. BeĢ illik müddət bitdikdən sonra, 

1999-cu il aprelin 2-də prezidentləri ilə təmsil olunmuĢ altı ölkə – Ermənistan, Bela-

rus, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Rusiya və Tacikistan növbəti beĢ illik müddət üçün mü-

qavilənin etibarlığının uzadılması haqqında protokol imzaladılar. Azərbaycan, Gür-

cüstan və Özbəkistan müqavilənin etibarlığının uzadılmasından imtina etdilər. 

2002-ci ilin mayında ―Kollektiv təhlükəsizlik haqqında‖ müqavilənin iĢtirakçı-

ları Moskvada keçirilən sessiyada tam hüquqlu bir beynəlxalq təĢkilatın – ―Kollektiv 

Təhlükəsizlik Müqaviləsi TəĢkilatının yaradılması haqqında‖ qərar qəbul etdilər [34]. 

Həmin ilin oktyabr ayının 7-də KiĢniyov sammitində təĢkilatın Nizamnaməsi təsdiq 

olundu [28, s. 28]. Nizamnamənin 3-cü maddəsinə uyğun olaraq təĢkilatın məqsədləri 

sülhün, beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin və sabitliyin möhkəmləndirilməsindən, 

kollektiv əsasda üzv dövlətlərin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin 

qorunmasından ibarətdir [36]. 

Münaqişələrin tənzimlənməsində beynəlxalq təşkilatların iştirakı müasir 

geosiyasi reallıqlar şəraitində 

Hazırda dünya siyasətĢünaslığında ―beynəlxalq təĢkilat‖ anlayıĢı dövlətlərin və 

ya qeyri-hökumət xarakterli milli cəmiyyətlərin siyasi, iqtisadi, sosial, elmi-texniki, 

mədəni və digər sahələrdə ümumi məqsədlərə nail olmaq üçün qurduqları birlikləri 

ifadə edir. Beynəlxalq hüquq baxımından isə bu anlayıĢın dəqiq tərifinin verilməsi bir 

sıra çətinliklər doğurur. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin nizamnaməsinin 67-ci 

maddəsində bu anlayıĢdan Millətlər Cəmiyyəti və ya Beynəlxalq Əmək TəĢkilatı kimi 

beynəlxalq qurumları təsvir etmək üçün istifadə etmiĢdir [10]. 2003-cü ildə BMT-nin 

Beynəlxalq Hüquq Komissiyası bu anlayıĢın hüquqi izahını verməyə cəhd göstərmiĢ-

dir. Komissiyanın 55-ci sessiyasının hesabatında yazılırdı: “Beynəlxalq təşkilat termi-

ni müqavilə və ya beynəlxalq hüquqla idarə olunan digər sənəd əsasında yaradılmış, 

beynəlxalq hüquq normalarına əsasən hüquqi şəxs olan təşkilata aiddir. Beynəlxalq 

təşkilatlara dövlətlərlə yanaşı, digər qurumlar da üzv ola bilər”[25, s. 18]. 

SiyasətĢünaslıqda və beynəlxalq hüquqda anlayıĢın necə izah edilməsindən asılı 

olmayaraq, beynəlxalq təĢkilatların dövlətlər arasında çoxtərəfli əməkdaĢlığın ən mü-

hüm formalarından biri olması faktı dəyiĢməz olaraq qalır. Aparılan təhlillərdən də 

aydın olduğu kimi beynəlxalq təĢkilatlar beynəlxalq hüququn xüsusi növ subyektləri-

dir. Lakin onların hüquqi statusu dövlətlərlə eyni deyildir. Çünki beynəlxalq təĢkilat-

ların hüquqi statusu suverenlik hüquqlarından irəli gəlmir. Beynəlxalq təĢkilatın öz 

səlahiyyətlərinin reallaĢdırılması sahəsindəki hüquq və vəzifələrinin mənbəyini döv-

lətlərin maraqlarına uyğun olaraq bağlanmıĢ beynəlxalq müqavilələrdən götürür. Bey-

nəlxalq Ədalət Məhkəməsinin rəylərində beynəlxalq hüquqda siyasi sistemin oyunçu-

larının hüquqlarının həcmi bir qurumdan digərinə dəyiĢə biləcəyi qeyd edilmiĢdir. 

Çex tədqiqatçısı Martin Faix yazır ki, beynəlxalq siyasi sistemin iĢtirakçılarından yal-

nız dövlətlərə beynəlxalq hüquq üzrə bütün hüquq və öhdəliklər verilmiĢdir. Onlar 

beynəlxalq hüququn ilkin, əsas və universal subyektləridir. Beynəlxalq hüququn digər 

subyektlərinin Ģəxsiyyəti məhduddur. Beynəlxalq təĢkilatlar üçün onların ya təĢkilatın 
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təsis sənədində açıq Ģəkildə təsbit olunmuĢ, ya da təĢkilatın məqsəd və funksiyaların-

dan irəli gələn hüquq və vəzifələri olduğu qəbul edilir [8, s. 50-51]. 

II Dünya müharibəsindən sonra dünya siyasi sistemində rolu sürətlə artan bey-

nəlxal təĢkilatlar XX yüzilliyin son onilliyində yeni çağırıĢlarla üz-üzə qalmıĢdır. 

Məlum olduğu kimi, 90-cı illərinin əvvəllərində dünyada vəziyyətin dəyiĢməsi, iki-

qütblü sistemin iflasa uğraması ilə SSRĠ-nin keçmiĢdə üstün olduğu geosiyasi məka-

nı, Avropa qitəsini, xüsusən onun Ģərq hissəsini daxili, lokal, regional münaqiĢələr 

dalğası bürümüĢ oldu. SSRĠ-nin süqutu ərəfəsində müttəfiq respublikalarda azadlıq 

hərəkatlarının güclənməsi ilə yanaĢı, bütün dünyada həm də qatı milliyyətçiliyin və 

irqçiliyin yüksəlməsi müĢahidə edilirdi. Hətta bəzi təhlilçilər dünyada azadlıq hərə-

katlarının deyil, milliyətçilik və irqçiliyin daha güclü hərəkat olmasına xüsusi diqqət 

yetirirdilər. Tədqiqatçılardan biri haqlı olaraq yazır ki, baĢ verən proseslər nəticəsində 

azadlıq özündən sonra nifrət azadlığını gətirmiĢdi. Ksenofobiya, Ģovinizm, antisemi-

tizm və etnik düĢmənçilik yüksəlirdi [9, s.13]. Gerçəkdən də, qatı milliyətçilik, irqçilik, 

ksenofobiya zəminində meydana çıxan münaqiĢələr beynəlxalq siyasətin ən çox məĢğul 

olduğu məsələlərdən birinə çevrildilər. Bu prosesdə beynəlxalq təĢkilatların rolunun 

önə çıxacağı gözlənilirdi. Bu bir tərəfdən dünyada münaqiĢələrin nizamlanmasında 

beynəlxalq təĢkilatların iĢtirakının tarixi ənənələrindən irəli gəlirdi. Digər tərəfdən isə II 

Dünya müharibəsindən sonra münaqiĢələrdə beynəlxalq təĢkilatların iĢtirakçılığını 

təmin etməkdən ötrü kifayət qədər hüquqi-siyasi əsaslar formalaĢdırılmıĢdı. 

Bütün bunlar dövlətlərin daxili iĢlərinə beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq müdaxi-

lə təcrübəsinin inkiĢafı üçün baĢlıca təkan rolunu oynadı. XX yüzilliyin 90-cı illərinin 

əvvəllərindən etnik münaqiĢələrin yayılması ilə bağlı olaraq proses gücləndi. Mülki 

əhali arasında çoxlu sayda qurbanlarla müĢahidə olunan bu cür beynəlxalq xarakter 

daĢımayan münaqiĢələrin sayının durmadan artması ilə bağlı olaraq beynəlxalq huma-

nitar hüquq normalarına riayət edilməsi haqqında məsələlər mərkəzi yer tutmağa baĢ-

lamıĢdı. Lakin bir daha qeyd etmək lazımdır ki, digər məsələlərdə olduğu kimi bu 

məsələlərdə də beynəlxalq hüququn prinsiplərinin tətbiqinə ikili standartlardan yana-

ĢılmıĢdır. Məsələn, XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından etibarən Ermənistanda bu 

ölkənin vətəndaĢı və bölgənin aborigen sakinləri olan azərbaycanlılara qarĢı ayrı-seç-

kilik siyasətinin yürüdülməsinə, 1988-1989-cu illərdə Ermənistan ərazisindən yarım 

milyona qədər azərbaycanlının deportasiya edilməsinə [15, s. 396] baxmayaraq, bey-

nəlxalq təĢkilatların və dövlətlərin proseslərə reaksiyası demək olar ki, müĢahidə edil-

məmiĢdi. Statistik rəqəmlərin təhlili göstərir ki, təkcə 1990-cı ilin sentyabrında Azər-

baycanda Ermənistandan qovulan 201 min azərbaycanlı, 2,5 min kürd, 1,5 minə qədər 

rus, var idi [17, s. 448]. Deməli, Ermənistanda təkcə aborigen azərbaycanlıların deyil, 

etnik azlıq statusu daĢıyan digər qrupların da hüquqları pozulurdu. Halbuki 1949-cu 

ildə qəbul edilmiĢ dörd Cenevrə konvensiyası üçün ümumi olan 3-cü maddəyə əsasən 

dövlətlər hər hansı bir Ģəraitdə beynəlxalq humanitar hüquqa yalnız riayət etməyə 

deyil, həm də birlikdə və fərdi qaydada bu hüquqa riayət olunmasına məcbur etməyə 

borcludurlar. Bu maddə hətta müharibə dövründə belə hərbi əməliyyatlarda iĢtirak 

etməyən Ģəxsləri, əsir düĢənləri, xəstələri, yaralıları və mülki əhalinin bütün digər 
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kateqoriyalarının qorunmasını nəzərdə tuturdu. Bu Ģəxslərə qarĢı münasibətdə insan 

həyatına və ləyaqətinə qəsdi, qəddar rəftarı, iĢgəncə, əzab vermə, girov götürmə, ilkin 

məhkəmə qərarı olmadan ittiham etmə və cəzalandırma qadağan edilirdi [29]. 

Nəticə 

Təhlillər nəticəsində gəlinən qənaət ondan ibarətdir ki, XIX əsrin baĢlanğıcında 

yaranan ilk beynəlxalq təĢkilatların qarĢısında siyasi münaqiĢələrin həlli məsələsi da-

yanmamıĢdır. Lakin XX əsrin əvvəllərindən etibarən dünyada meydana çıxan beynəl-

xalq təĢkilatların demək olar ki, əksəriyyətinin baĢlıca fəaliyyət istiqamətləri sırasında 

münaqiĢələrin həlli məsələsi ön planda olmuĢdur. MünaqiĢələrin nizamlanması prose-

sində iĢtirakın hüquqi əsasları bir sıra təĢkilatların quruluĢ müqavilələrində və nizam-

namələrində əksini tapmıĢdır. Bəzi təĢkilatın bu cür sənədlərində oxĢar müddəalara 

rast gəlinməsə də, fəaliyyətlərinin geniĢlənməsi kontekstində birbaĢa münaqiĢələrin 

nizamlanması ilə bağlı sənədlər qəbul etmək və ya qəbul edilən sənədlərdə bununla 

bağlı müddəaları müəyyənləĢdirmək məcburiyyətində qalmıĢlar. Hazırki geosiyasi 

gerçəkliklər fonunda təĢkilatların nizamlanmada iĢtirakının effektivliyi xeyli dərəcədə 

aĢağı düĢmüĢdür. Bu baxımdan bir çox beynəlxalq təĢkilatlarla bağlı islahat çağırıĢla-

rı meydana çıxmıĢdır. MünaqiĢələrin, xüsusilə də daxili münaqiĢələrin tənzimlənməsi 

üzrə regional təĢkilatların müvafiq tədbirlər görə bilməsi üçün hazırlıqlı olmaları mü-

hüm Ģərtlərdən biridir. Çünki belə təĢkilatlar əsas məqsədi kimi üzv dövlətlərin iqtisa-

di əməkdaĢlığının və sabitliyinin təmin edilməsini müəyyənləĢdirirlər. Bu isə yalnız 

münaqiĢələrin olmadığı sülh Ģəraitində mümkündür. 
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Aynur Alishanova 
THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN THE PROCESS OF 

RESOLUTION OF CONFLICTS: HISTORICAL TRADITIONS, LEGAL 

FUNDAMENTALS AND GEOPOLITICAL REALITIES 

Summary 
Conflicts are an essential and ever present aspect of global policy. Every actor in 

international relations has, in one way or another, been involved in the conflict settlement 

processes since its inception. From the dawn of the 20
th
 century, the role of international 

organisations, along with states, has come to the fore in the process of conflict resolution 

worldwide; their role in the settlement process has changed depending on the historical 

scenarios, as well as the nature and scale of conflicts. 

The main purpose of this article is to analyse the historical role of international 

organisations in the conflict settlement process and to determine the legal basis for the 

participation of international organisations in conflict settlement, while assessing it against 

the background of geopolitical realities. 

The current research refers to the theories of both idealism and realism depending on 

the historical timespan. Comparative analysis, a systematic approach, and analytical entry 

are the main methods used in this research. Moreover, content analysis of documents of 

international organisations was conducted to determine the legal framework for the 

participation of international organisations in the regulatory processes. 
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According to the analysis, the first international organisations that emerged at the 

beginning of the 19
th
 century were not tasked with the issue of resolving political conflicts. 

However, since the beginning of the 20
th
 century, the issue of conflict resolution has been at 

the forefront of the activities of almost all international organisations worldwide. 

The legal basis for participation in the conflict settlement process is reflected in the 

founding agreements and charters of a number of organisations. Some organisations, in the 

context of expanding their activities, have been forced to adopt documents that directly relate 

to the settlement of conflicts or to define the relevant provisions in the adopted documents. 

Amidst the current geopolitical realities, the effectiveness of organisations’ participation in 

the settlement processes has significantly decreased. In this regard, there have been calls for 

reform in many international organisations. 

Keywords: conflict, international organisation, settlement, UN, OSCE, European 

Union, NATO 
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РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ, ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

 
Резюме 

С начала ХХ века роль международных организаций, наряду с государствами, 

вышла на первый план в процессе разрешения конфликтов в мире, так как конфликты 

являются важным и постоянно присутствующим компонентом мировой политики. 

Каждый из акторов системы международных отношений был вовлечен в процесс 

урегулирования конфликта в той или иной форме с момента его зарождения. Роль 

международных организаций в процессе урегулирования менялась в зависимости от 

исторических обстоятельств, характера и масштабов конфликтов. 

Основная цель статьи – проанализировать историческую роль международных 

организаций в процессе урегулирования конфликта, определить правовую основу 

участия международных организаций в урегулировании и дать ее оценку в контексте 

геополитических реалий. 

Данное исследование ссылается на теории идеализма и реализма в зависимости 

от исторического отрезка времени. Сравнительный анализ, системный подход, 

аналитический анализ – это основные методы, которые применялись при проведении 

исследования. Кроме того, в данной статье был проведен контент-анализ документов 

международных организаций для определения правовых основ участия в регуляторных 

процессах международных организаций. 

В результате анализа делается вывод о том, что перед первыми между-

народными организациями, возникшими в начале XIX века, не стояла задача разре-

шения политических конфликтов. Однако с начала ХХ века проблема разрешения 

конфликтов является приоритетом в основной деятельности практически боль-

шинства международных организаций в мире. 

Правовая основа участия в процессе урегулирования конфликта отражена в 

учредительных договорах и уставах ряда организаций. Некоторые организации в связи 

с расширением своей деятельности были вынуждены принять документы, непосред-



Aynur Əlişanova. MÜNAQİŞƏLƏRİN NİZAMLANMASI PROSESİNDƏ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN ROLU: 
TARİXİ ƏNƏNƏLƏR, HÜQUQİ ƏSASLAR, GEOSİYASİ REALLIQLAR  səh. 97-112 

112 

ственно связанные с урегулированием конфликтов, или определить соответствующие 

положения в уже принятых документах. На фоне современных геополитических 

реалий эффективность участия организаций в урегулировании конфликтов сущест-

венно снизилась. В связи с этим прозвучали призывы к проведению реформ во многих 

международных организациях. 

Ключевые слова: конфликт, международная организация, урегулирование, ООН, 

ОБСЕ, Европейский союз, НАТО 

Daxilolma tarixi: 17.04.2022 

Çapa qəbul edilmiĢdir: 10.05.2022 



 

113 

“QAFQAZġÜNASLIQ” ELMĠ-NƏZƏRĠ JURNALINA TƏQDĠM OLUNAN 

MƏQALƏLƏRƏ DAĠR TƏLƏBLƏR 

 

"QafqazĢünaslıq" jurnalında orijinal elmi tədqiqatların nəticələrini özündə ehtiva edən, 

elmi yeniliyi, mühüm elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyəti olan məqalələr çap edilir. 

Materiallar (məqalə, rəy və s.) Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap Ģəkildə, elek-

tron daĢıyıcıda və ya e-mail (caucasusstudiesjournal@mail.ru) vasitəsi ilə təqdim edilə bilər. 

Məqalə elmi (ali təhsil) müəssisənin müvafiq Ģöbəsində (kafedrasında) müzakirə edilərək 

müsbət rəy aldıqdan sonra Elmi Ģurada çapa məsləhət görülməlidir. Müəllif Elmi Ģuranın icl-

asının protokolundan çıxarıĢını redaksiyaya təqdim etməlidir. 

Redaksiyaya təqdim olunmuĢ məqalə müəllifin ixtisasına uyğun anonim ekspertə rəyə 

göndərilir. Müsbət rəy almıĢ məqalələr çap edilir. 

Məqalənin həcmi 7-12 səhifə (xülasələr, Ģəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr, ədəbiy-

yat siyahısı daxil olmaqla) olmalıdır. Məqalələrin mətnləri Times New Roman –12 Ģrifti ilə, 1 

sətirarası intervalla tərtib edilməlidir. 

Hər bir məqalədə UOT indekslər göstərilməlidir. Müəllifin inisiallarından sonra məqa-

lənin adı - ortadan böyük hərflərlə qalın Ģriftlə verilməlidir. Xülasə üç dildə (Azərbaycan, 

ingilis və rus) yazılmalıdır. Hər bir xülasədən sonra eyni dildə ən azı 6 sözdən ibarət açar 

sözlər verilməlidir. Məqalədə istifadə edilmiĢ mənbə və ədəbiyyat çap olunduqları dillərdə 

(əvvəlcə Azərbaycan, sonra türk, rus, ingilis, fransız, ərəb və s.) Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat 

baĢlığı altında verilməli, əlifba sırası ilə ardıcıl nömrələnərək siyahıda göstərilməlidir. Ġstinad 

olunan mənbənin biblioqrafik təsviri verilərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

yanında Ali Attestasiya Komissiyasının "Dissertasiyaların tərtibi qaydaları barədə" qüvvədə 

olan təlimatının "Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat" bölməsinin tələbləri əsas götürülməlidir (bax: 

http://aak.gov.az). 

Məqalənin strukturu aĢağıdakı ardıcıllıqla qurulmalıdır: 

– Məqalənin UOT indeksi 

– Müəllifın adı və soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı, iĢlədiyi müəssisə və vəzifəsi, 

elektron poçtu 

– Məqalənin adı 

– Məqalənin yazıldığı dildə xülasə və açar sözlər 

– GiriĢ, yarımbaĢlıqlar, nəticə 

– Ġstifadə edilmiĢ ədəbiyyat 

–Əlavə dildə olan xülasələr və açar sözlər 

Qoyulan tələblərə cavab verməyən, elmi və qrammatik səhvləri olan məqalələr dərc 

edilməyəcək.Redaksiyaya təqdim olunan əlyazmalar geri qaytarılmır. Redaksiya heyəti mə-

qalələri redaktə etmək, dəyiĢikliklər və ixtisarlar aparmaq hüququnu saxlayır. 

 

 

http://aak.gov.az/


114 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ  

В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ «КАВКАЗОВЕДЕНИЕ» 

В журнале «Кавказоведение» издаются статьи, содержащие результаты ориги-

нальных научных исследований, представляющие научную новизну, важное научно-

теоретическое и практическое значение. 

Материалы (статья, рецензия и др.) могут быть представлены на азербайджан-

ском, русском и английском языках в печатном виде, на электронном носителе или по-
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кафедре). Автор должен предоставить редакции выписку из протокола заседания 

Ученого совета. 

Представленная редакции статья в соответствии со специальностью автора нап-

равляется анонимным экспертам на рецензирование. При получении положительных 

отзывов в результате процесса рецензирования статья направляется в печать. 

Объем статьи должен составлять 7-12 страниц (включая резюме, изображения, 

таблицы, графики, приложения, список литературы). Статья должна быть напечатана 

шрифтом Times New Roman – 12, с межстрочным интервалом 1. В каждой статье дол-

жен быть указан индекс УДК. После инициалов автора, в середине жирным шрифтом и 

прописными буквами должно быть указано название статьи. Резюме должно быть 

представлено на трех языках (Азербайджанский, английский и русский). После 

каждого резюме следует написать ключевые слова (не менее 6). 

В статье использованные источники и литература приводятся после текста 

статьи под заголовком Список литературы и пронумерованы в алфавитном порядке 

(сперва на азербайджанском, затем турецком, русском, английском, французском, 
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– Инициалы автора: имя и фамилия, научная степень, научное звание, место ра-

боты и должность, электронный адрес 
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Articles of scientific and practical significance, which cover the results of original 

scientific studies and scientific innovations are published in the scientific-theoretical journal 

―Caucasus Studies‖. 

The documents (articles, reviews, etc) can be submitted in Azerbaijani, Russian and 

English in a hard copy form, on electronic media or via e-mail 

(caucasusstudiesjournal@mail.ru). The article is recommended for publication once it has 
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extract from the minutes of the meeting of the Scientific Council. 

The article submitted to the editorial office will be sent to anonymous reviewers 

according to the author's area of specialty. The articles of authors who received positive 
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The length of the article is 7-12 pages (including summaries, pictures, tables, charts, 

appendices, list of reference). Texts should be typed on A4 format page at 1 line spacing 

using 12- point Times New Roman. Each article should include UDC indexes. After the 

author’s initials, the title of the article is written in bold, centered. Summary should be given 

in three language. After each summary is written at least 6 keywords. 

The sources and bibliography used in the article should be listed in sequentially 
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– Summary and keywords 

– Text: introduction, subtitles, conclusion 

– Bibliography 
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Articles that do not meet the requirements, have serious scientific or grammatical 

errors will not be published. Manuscripts submitted to the editorial office will not be 
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articles. 
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