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...biz son 17 il ərzində doğrudan da tarixi uğurlara imza atdıq. Bu dövrü 

xarakterizə etmək üçün çox vaxt lazımdır. Hər şey göz qabağındadır. Əminəm 

ki, bizim tarixçilərimiz, politoloqlarımız, alimlərimiz bu dövrü də məqalələrdə, 

kitablarda, dərsliklərdə düzgün əks etdirəcəklər. 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

ĠLHAM ƏLĠYEVĠN TARĠXĠ ZƏFƏRĠ: 

REGĠON VƏ DÜNYA ÜÇÜN ƏHƏMĠYYƏTĠ 

Annotasiya 

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yol-

larla həllindən uzun illər ərzində boyun qaçıran işğalçı ölkənin törətdiyi təxribatlara cavab ola-

raq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi altında əməliyyatlara başlayan Azərbaycan Ordusu 44 günlük İkinci Qara-

bağ müharibəsində düşmən üzərində parlaq qələbə qazandı. İşğal altında olan torpaqlar azad 

edildi. Qazanılan qələbə Azərbaycanın coğrafi-siyasi sərhədlərini aşır, regional və beynəlxalq 

əhəmiyyət kəsb edir. Məqalədə qazanılan qələbənin Azərbaycan, region və dünya üçün əhə-

miyyəti araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, Şuşa bəyannaməsi, Cənubi Qafqaz 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОБЕДА ИЛЬХАМА АЛИЕВА: 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНА И МИРА 

Аннотация 

Азербайджанская Армия под руководством Верховного Главнокомандующего Воору-

женными Силами Азербайджанской Республики Президента Ильхама Алиева начала опе-

рации в ответ на провокации, совершенные страной-оккупантом, долгие годы несклоняю-

щаяся к мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта, созданного в результате 

военной агрессии Армении. Азербайджанская Армия одержала блестящую победу над 

врагом в 44-дневной Второй Карабахской войне. Были освобождены земли находившиеся 

под оккупацией. Победа выходит за географические и политические границы Азербай-

джана, имеет региональное и международное значение. В статье изучено значение побе-

ды для Азербайджана, региона и мира. 

Ключевые слова: Азербайджан, Армения, Россия, Шушинская декларация, Южный 

Кавказ 



QAFQAZŞÜNASLIQ  №1 (2), 2021  

7 

THE HISTORICAL VICTORY OF ILHAM ALIYEV:  

IMPORTANCE FOR THE REGION AND THE WORLD 

Annotation 

In response to the provocations of the occupying country, which for many years refused to 

resolve the Nagorno-Karabakh conflict peacefully, which was created as a result of Armenia's 

military aggression, the Azerbaijani Army launched operations under the leadership of the 

Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan, President 

Ilham Aliyev and won a resounding victory over the enemy in the 44-day Second Karabakh 

War. Occupied lands were liberated. The victory transcends the geographical and political 

borders of Azerbaijan and is of regional and international significance. The article examines the 

significance of the victory for Azerbaijan, the region and the world. 

Keywords: Azerbaijan, Armenia, Russia, Shusha Declaration, South Caucasus 

Giriş 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış Dağlıq Qa-

rabağ münaqişəsinin dinc yolla həllindən boyun qaçıran işğalçı ölkə 44 günlük mühari-

bədə rüsvaylıqla məğlub oldu. Hərbi əməliyyatlar 2020-ci il noyabrın 10-da Rusiya 

Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev və Ermənistan Respublikasının Baş naziri Nikol Paşinyanın birgə bəyanat 

imzalaması ilə başa çatdı [7]. Bu sənəd müharibədə işğlaçı ölkənin rüsvayçı hərbi təslim 

aktı idi. Çünki hərbi əməliyyatların davam etdiyi dövrdə Prezident İlham Əliyev 

Ermənistan qarşısında tək bir şərt irəli sürmüşdü. Bildirmişdi ki, Ermənistanın xarici 

işlər naziri, müdafiə naziri və ya başqa kimsə deyil, şəxsən Baş nazir Nikol Paşinyan 

işğalçı qoşunların nə zaman çıxarılacağına dair qəti fikrini söylədikdən və konkret 

cədvəl verdikdən sonra hərbi əməliyyatlar dayandırılacaqdır [7]. Nəticə ondan ibarət 

oldu ki, Azərbaycan qarşısında 7 şərt irəli sürən Nikol Paşinyan Prezident İlham 

Əliyevin tək şərtini qəbul etməyə və onun müzəffər komandan çəkmələrinin qarşısında 

ikiqat diz çökərək hərbi təslim aktını imzalamağa məcbur oldu. Qazanılan qələbənin 

həm Azərbaycan, həm də region və bütün dünya üçün böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. 

Qələbənin Azərbaycan və region üçün əhəmiyyəti 

Müharibə xarakterinə görə Azərbaycan tərəfindən ədalətli müharibə idi. Prezident 

İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan dövləti qarşısına qoyduğu başlıca məqsə-

də – işğal altında qalan torpaqları azad etməyə nail oldu. Qəhrəman Azərbaycan əsgər, 

gizir və zabitlərinin şücaəti sayəsində düşmən darmadağın edildi. Vətən torpağı heç bir 

zaman ölməyəcək, Azərbaycan milləti və dövləti əbədi mövcud olduqca yaşayacaq şə-

hid qanları ilə suvarıldı. Azərbaycan Respublikası, ordusu və xalqı bu müharibədən qa-

lib çıxdı, Ermənistan isə hərb, diplomatik-siyasi, iqtisadi, mənəvi-psixoloji və b. baxım-

dan rüsvayçı şəkildə məğlub edildi [13]. Dünyanın 50 qabaqcıl ölkəsinin orduları cərgə-

sində yer tutan Azərbaycan Ordusu uzun illər boyu uydurulmuş “yenilməz Ermənistan 

ordusu” mifini darmadağın etdi. İşğalçı Ermənistan ordusunun 10 mindən yuxarı əsgər 

və zabiti fərarilik edərək döyüş meydanından qaçdı. Azərbaycan Ordusu düşmənin 
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işğalçı qüvvələri əzdi, külli miqdarda döyüş texnikası və sursatını qənimət olaraq ələ ke-

çirməklə təkcə Ermənistanın deyil, onu silahlandıran və havadarlıq edən dövlətlərin də 

ümidlərini puça çıxardı. Bununla əlaqədar olaraq Prezident İlham Əliyev deyirdi:  

“Otuz il ərzində Ermənistan rəhbərliyi “güclü ordusu” haqqında uydurmalar 

ortalığa atırdı, “yenilməz Ermənistan ordusu” barədə miflər yaradırdı. Haradadır bu 

“yenilməz Ermənistan ordusu?”. Görün, necə qaçır bizim qabağımızdan. Bu, mif idi, 

bu, yalan idi. Bunu biz yerə vurduq. Otuz il bizi təhqir edirdi. Otuz il idi ki, işğal edilmiş 

torpaqlarda abidələrimizi dağıdırdı, tarixi-mədəni irsimizi silmək istəyirdi. Otuz il 

ərzində beynəlxalq aləm nə üçün sanksiya tətbiq etmədi təcavüzkar dövlətə qarşı? Mən 

dəfələrlə demişəm ki, sanksiyalar tətbiq edilməlidir. Bu ölkə, bu ölkənin rəhbərliyi öz 

xoşu ilə bu torpaqlardan çıxmaq istəmir. O, bizi aldadır, danışıqları imitasiya üçün 

aparır. Onlara inam yoxdur və mən haqlı çıxdım. İndi baxın orada qurulmuş istehkam-

lara. Belə istehkam quran ölkə, bu qədər oraya vəsait xərcləyən ölkə oradan çıxarmı? 

Çıxmaq istəsəydilər, bunu etməzdilər. Yəni, onların hər bir sözü yalandır ”[8]. 

Hər bir azərbaycanlının qəlbində xüsusi milli-mənəvi yeri olan Şuşa şəhərinin 

azad edilməsi əslində bütün Qarabağın Azərbaycana qaytarılması deməkdir. Şuşa Qara-

bağın tacı, açarıdır. Hələ Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev deyirdi 

ki, Şuşasız Azərbaycan yoxdur. Şuşanın işğaldan azad edilməsi Azərbaycanın inkişafı 

və daha güclü dövlət olması deməkdir. 

Hərbi əməliyyatların əvvəllərində Azərbaycanın bədxahları yazırdılar ki, guya dö-

yüşü pualar, dronlar udur. Bütün bunlar cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildi. Döyüş mey-

danında düşməni əzərək dastan yazan Azərbaycan hərbçiləri idi. Şuşa şəhərində küçə 

vuruşmalarında, əlbəyaxa döyüşlərdə Azərbaycan əsgəri dünya hərb tarixində parlaq 

səhifə yaratdı. Dövlət başçısı Azərbaycan hərbçilərinin qəhrəmanlığı haqqında deyirdi: 

“Bu gün də onların dövlətinin rəhbərləri gecə-gündüz yalan, uydurma yayırlar 

Azərbaycan haqqında, döyüş meydanında baş verən hadisələr haqqında. Sanki kimsə 

gəlib bizim əvəzimizə vuruşur. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan 

əsgəri onlara dərs verir. Təkbaşına vuruşuruq, hər kəs bunu bilir. Amma özlərinə sığış-

dıra bilmirlər, çünki miflər dağılır, miflər onların ideologiyasının əsasdır. ...Bu yalançı-

ları biz bundan sonra da qovacağıq. Onlar gördülər ki, kim kimdir. Gördülər ki, biz on-

lara elə dərs veririk ki, bu dərsi heç vaxt unutmayacaqlar. İndi isə imdad diləyirlər. 

Ona-buna zəng edirlər, kömək edin, kömək edin! Bəs, hanı sənin “müzəffər ordun”, 

hanı sənin “yenilməz ordun?! [8]” 

Qazanılan qələbə Azərbaycan xalqını qalib xalqa, qalib dövlətə çevirdi, millətin 

başını uca etdi, üstündəki ləkəni sildi, əyilmiş qamətini, belini düzəltdi, başını dik etdi, 

özünə inam və güvən hissi yaratdı. Hələ ötən əsrin 80-ci illərində xarici ölkə tarixçiləri 

yazırdılar ki, Azərbaycanın şimal torpaqları çarizm tərəfindən işğal edilib işğal olunduq-

dan sonra azərbaycanlılar daim sındırılmış və özlərinə inamsız halda Bakı küçələrində 

gəzirdilər. Onların fikrincə, XX əsrdə azərbaycanlılar yalnız iki dəfə Bakı küçələrində 

başlarını dik tutaraq gəzmişdilər: birinci dəfə 1918-ci ildə Azərbaycan və Osmanlı hərbi 

hissələrindən ibarət qurulmuş Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən Bakı şəhəri yadelli qüv-

vələrdən azad edildikdən sonra, ikinci dəfə isə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mər-
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kəzi Komitəsinin Birinci katibi Heydər Əliyev 1976-cı ildə Sovet İttifaqı Kommunist 

Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 1982-ci ildə isə Siyasi 

Büro üzvü seçildikdən və SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini təyin edildik-

dən sonra. 

Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin müdrik dövlət rəhbərliyi, planetar tə-

fəkkürü, strateqliyi, diplomatik-siyasi ustalığı və sərkərdəlik məharəti sayəsində son 200 

ildə üçüncü, XXI əsrdə isə birinci dəfə təkcə Bakı küçələrində və ölkədə deyil, dünya-

nın hər bir yerində başını dik tutaraq, özünə güvənərək qalib millət kimi qürur hissi ilə 

addımlamağa başladı. Azərbaycan milləti və dövləti mövcud olduqca qalacaq bu böyük 

əsərin memarı Prezident İlham Əliyevdir. 

Azərbaycan təkcə hərb meydanında qələbə qazanmadı. Qazanılan qələbə Azər-

baycan iqtisadiyyatının Ermənistan iqtisadiyyatı üzərində əzici qələbəsi oldu. Qələbə 

belə bir fikrin nəinki mövcud şəraitdə düzgün olduğunu təsdiq etdi, eyni zamanda gələ-

cək nəsillər üçün də örnək oldu ki, iqtisadi cəhətdən müstəqil, güclü dövlət hər şeyə qa-

dirdir. Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatının təqribən 75%-ni təşkil edən Azərbaycan iqtisa-

diyyatı qarşısında Ermənistan tab gətirə bilmədi. Qələbənin dünya bazarlarında neftin 

qiymətinin aşağı düşdüyü, koronavirus pandemiyasının tüğyan etdiyi ağır bir şəraitdə 

qazanılması Prezident İlham Əliyevin uzun illərdən bəri yürütdüyü iqtisadi strategiyanın 

düzgünlüyünü bir daha təsdiq etdi. Ordunun bütün təchizatı uğurla təmin olundu. İşğal 

altında olan torpaqlarının azad edilməsindən ötrü Azərbaycanın apardığı uğurlu hazırlıq 

işləri öz nəticəsini verdi. Prezident İlham Əliyev deyirdi: 

“Biz bu günü yaxınlaşdırmaq üçün hazırlaşırdıq. Mən öz çıxışlarımda dəfələrlə 

demişdim ki, hər gün biz bu günü yaxınlaşdırmalıyıq və yaxınlaşdırırdıq. Görəndə ki, 

dünyada beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri kobudcasına pozulur, aparıcı bey-

nəlxalq təşkilatların qərar və qətnamələrinə məhəl qoyulmur, işğalçı Ermənistan daha 

da azğınlaşır, bizim torpağımızdan çıxmaq istəmir, əlbəttə, biz daha ciddi hazırlaşmalı 

idik. Bu hazırlıq hərtərəfli olmalı idi. Bu hazırlıq işlərinə biz vahid konsepsiya çərçivə-

sində yaxınlaşırdıq və bunu müəyyən edirdik”[17]
 
. 

“Könüllü” adı altında küçələrdən erməniləri cəbhəyə zorla yığarkən “varınızdırsa, 

özünüzlə hərbi geyim, çəkmə gətirin” xahişləri edən, əsgərini yeməklə təmin edə bilmə-

yən bir qurama dövlətin qüdrətli Azərbaycan iqtisadiyyatı qarşısında diz çökməsi təbii 

idi. Ermənistan resurs müharibəsinə hazır deyildi və bundan ötrü potensialı da mövcud 

deyildi. Ona görə də məğlubiyyət qaçılmaz idi. 

Müharibədə Azərbaycan hərbi-sənaye kompleksi və müasir texnologiyası Ermə-

nistan üzərində qələbə qazandı. Dövlət büdcəsində hərbi xərclərin daim artırılması, ordu 

quruculuğuna xüsusi diqqətin yetirilməsi, yeni texnologiyaların işlənilməsi, tətbiqi və 

səmərəli beynəlxalq əməkdaşlıq nəticəsində Azərbaycanda inkişaf etmiş hərbi-sənaye 

kompleksi quruldu. Müasir hərbi-sənaye kompleksinin məhsulları döyüş meydanında 

düşmən üzərində hakim oldu. Bununla əlaqədar olaraq Prezident İlham Əliyev deyirdi: 

“Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Mən bunu 

dəfələrlə deyirdim, hərbçilərlə görüşlər əsnasında, digər tədbirlərdə deyirdim, bu gün 

biz elə bir güclü ordu yaratmışıq ki, istənilən vəzifəni icra edə bilərik. Ona görə ordu-
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muzun müasir texnika ilə təchizatı, müntəzəm olaraq keçirilmiş təlimlər, ordumuzun 

döyüş potensialının gücləndirilməsi, hərbi sənayenin yaradılması və idxaldan müəyyən 

dərəcədə asılılığın azaldılması – bütün bunlar məqsədyönlü şəkildə apardığımız siyasə-

tin tərkib hissəsi idi. Bütün başqa sahələrdə hazırlıq gedirdi. Bizim texniki imkanlarımız 

böyük dərəcədə artmışdır və İkinci Qarabağ müharibəsində biz bunu bir daha nümayiş 

etdirdik”[17]. 

Qələbə Azərbaycan hərb mütəxəssislərinin və azərbaycanlı zəkasının Ermənistan 

hərbi mütəxəssisləri və “intellekti” üzərində parlaq qələbəsi oldu. Müasir silahları idarə 

edən Azərbaycan mütəxəssislərinın biliyi, bacarığı və zəkası üstünlüyünü təsdiq etdi. 

Həmin azərbaycanlı mütəxəssislər özü-özündən deyil, bilavasitə Prezident İlham 

Əliyevin liderliyində yürüdülən dövlət siyasəti nəticəsində yetişmişdilər. 

Qazanılan qələbə Azərbaycanda dövlət və millətin, milli-mənəvi birliyin təcəssü-

mü oldu. Əgər millət Prezident İlham Əliyevə güvənməsəydi, yürütdüyü siyasət nəticə-

sində dövlət hakimiyyəti və millət arasında sıx birlik və yekdillik yaradıla və deməli, 

qələbə də qazanıla bilməzdi. Qələbə indiki və gələcək nəsillərə belə bir dərs verdi ki, 

yalnız güclü dövlət, qüdrətli millət və lider hər şeyə qadirdir. Prezident İlham Əliyev 

ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qurulan güclü Azərbaycan Respublikası döv-

lətini yeni şəraitə uyğun olaraq müasirləşdirərək qələbəni təmin etdi. Ən çətin və mü-

rəkkəb şəraitdə Azərbaycan dövlətini qələbəyə gətirən millət və dövlət birliyinin baş 

memarı məhz Prezident İlham Əliyevin sarsılmaz iradəsi, qətiyyəti və mahir diplomati-

yası oldu. 

Bu qələbə həm də Azərbaycanın səmərəli və çevik dövlət idarəçilik sisteminin qə-

ləbəsi idi. Xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, koronovirus pandemiyasının yaratdığı dünya 

böhranı, neft qiymətlərinin aşağı düşməsi, ölkə daxilində pandemiya ilə əlaqədar olaraq 

işləməyən milyonlarla insana sosial yardımların edilməsi, ali məktəblərə dövlət sifarişli 

yerlərin sayının artırılması, şəhid ailələri və müharibə əlilləri üçün evlərin və mənzillə-

rin tikilməsi, hər günü böyük məsrəflər tələb edən müharibənin aparılması ilə paralel 

olaraq dövlət həyatının bütün sahələrində aparılan islahatların uğurla başa çatdırılması 

dünya ölkələrinin dövlətçilik tarixində nadir hadisə idi. İslahatların uğurla nəticələnməsi 

müharibədə zəfəri şərtləndirən amillərdən biri oldu. Bir daha təsdiq edildi ki, yalnız 

çevik və səmərəli idarəçilik dövlət və millətin qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail olmağın 

başlıca şərtlərindən biridir. 

Qazanılan qələbə yaradıcı, dinamik, enerjili, yüksək milli ruhlu Azərbaycan cə-

miyyətinin kin, küdurət, nifrət, qısqanclıq hissləri içərisində boğulan və yaradıcılığın nə 

olduğunu bilməyən erməni cəmiyyəti üzərində əzici qələbəsi oldu. Müharibənin yekunu 

göstərdi ki, əgər erməni cəmiyyəti başına gələndən düzgün nəticə çıxarmasa, qonşuları 

ilə normal keçinməsə düşdüyü bataqlıqdan ya tamamilə çıxa bilməyib məhv olacaq, ya 

da hələ çoxlu onilliklər bundan sonra da onun içərisində çabalamalı olacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev təkcə hərb meydanında qazanılan qələbənin baş memarı 

deyil, eyni zamanda Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində yaradılmış münaqişənin 

gedişində blokadaya salınmış Naxçıvana gedən dəmiryolu və avtomobil yolunun tikinti-

sinə dair maddənin üçtərəfli bəyanata daxil edilməsinə nail olmaqla həm bu regionun 
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problemini həll edən, həm də bütövlükdə daha geniş miqyaslı geoiqtisadi layihənin icra-

sına imkan yaratmış görkəmli strateq, dövlət və siyasi xadim olduğunu təsdiq etdi. 

Həmin maddədə nəzərdə tutulanların yerinə yetirilməsi nəticəsində Naxçıvanın blokada-

sına son qoyulacaq, İqdır-Naxçıvan dəmiryolunun tikintisi ilə Azərbaycan Türkiyə əra-

zisindən keçərək Avropaya çıxa, eyni zamanda Fars körfəzinə enə biləcək, Naxçıvan 

dünyanın mühüm nəqliyyat-kommunikasiya mərkəzinə çevriləcəkdir. Beləliklə, Bakı-

Tbilisi-Qars dəmiryolu ilə yanaşı Naxçıvandan keçməklə işə düşəcək ikinci yol böyük 

faydalar gətirəcəkdir. Bu yolun işə düşməsi nəticəsində Türkiyənin türk dünyası ilə quru 

əlaqəsi qurulacaqdır. Rusiya, İran və Ermənistan isə Azərbaycan və Türkiyə ərazisindən 

keçməklə Avropaya çıxmaq imkanı əldə edəcəklər. Gürcüstan da bu yoldan faydala 

bilər. Beləliklə, regionda iqtisadi əməkdaşlıq canlanacaqdır. 

Prezident İlham Əliyev təkcə hərb meydanında deyil, diplomatik-siyasi sahədə də 

ustalıqla və böyük məharətlə qələbə qazanaraq zəmanənin görkəmli, mahir diplomatı 

olduğunu təsdiq etdi. Məlum olduğu kimi, müharibənin aparılması üçün ya əlverişli 

beynəlxalq şərait yaradılmalıdır, ya da ondan istifadə edilməlidir. Azərbaycan dövləti 

uzun illər boyu yürütdüyü uğurlu siyasətin nəticəsində münaqişənin həllindən ötrü 

əlverişli beynəlxalq şərait yaratmağa nail oldu. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-

daimi üzvlüyü, Qoşulmama Hərəkatına sədrlik, Azərbaycan-Rusiya-İran, Azərbaycan-

Türkiyə-Gürcüstan üçtərəfli formatda əməkdaşlığının səmərəliliyi müharibə zamanı 

bəhrəsini verdi. Bununla bağlı olaraq Prezident İlham Əliyev bildirirdi: 

“Biz regionda qonşu ölkələrlə sıx münasibətlər qurduq. Çünki əvvəllər nədənsə 

hesab olunurdu ki, regionda Azərbaycanın ənənəvi müttəfiqləri var və Ermənistanın 

ənənəvi müttəfiqləri var. Biz bu konsepsiyanı darmadağın etdik. Bu gün qonşularımızın 

hamısı bizim yaxın dostlarımızdır. Bizim bütün qonşularımızla həm ikitərəfli, həm üçtə-

rəfli formatda çox gözəl əməkdaşlığımız var. Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli 

formatı var, Azərbaycan-İran-Türkiyə üçtərəfli formatı var, Azərbaycan-İran-Rusiya 

üçtərəfli formatı var. Ermənistanın hər hansı ölkələrlə bu formatı varmı? Yoxdur. Bu, 

bizim siyasətimizin düzgün olmasının bariz nümunəsidir. Biz Ermənistanı onların uzun 

illər saydıqları dayaq nöqtələrindən məhrum etdik. Çünki siyasətimizi düzgün qurmu-

şuq. Hər zaman öz siyasətimizi açıq aparmışıq. Heç bir ölkəyə qarşı heç bir avantürada 

yer almamışıq. Demişdim ki, Azərbaycan ərazisindən heç bir ölkəyə qarşı, o cümlədən, 

ilk növbədə, qonşulara qarşı heç bir təxribat xarakterli addım, təşəbbüs olmayacaq. 

Beləliklə, dünyada, regionda, qonşular arasında hörmət qazanmışıq və ölkəmizi güclən-

dirmişik. Bizimlə hesablaşmağa başlamışlar. Bizim sözümüzə inanırdılar və inanırlar. 

Həmişə demişəm, sözüm imzam qədər qüvvətlidir”[2].
.

Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin “Dağlıq Qarabağ və ətraf rayon-

lar Azərbaycan Respublikasının ərazisidir” [18] deyərək müharibədə haqq-ədalətin ya-

nında oldu. İran İslam Respublikası və Gürcüstan da eyni mövqe tutaraq sərhədlərini 

işğalçı ölkəyə silah daşınması üçün bağladılar. Bu siyasət Prezident İlham Əliyevin 

daim xüsusi diqqət yetirdiyi “bizim üçün qonşularla yaxşı münasibətlər başlıca məqsəd-

dir” fikrinin təkcə mövcud şəraitdə nə qədər əhəmiyyətli olduğunu təsdiq etmədi, eyni 

zamanda gələcək üçün bir model yaratdı. 
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Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətinə və müharibə cinayətləri törədərək vurduğu 

ziyanlara görə işğalçı ölkə Ermənistan təzminat ödəməlidir. 30 il ərzində Azərbaycan 

ərazilərini, şəhər, kənd və qəsəbələri dağıdıb, təbii sərvətləri talayıb satıb gəlirlər əldə 

edən işğlaçı ölkə, hərbi əməliyyatların gedişindən uzaqda yerləşən Gəncə və Bərdədə, 

eyni zamanda Tərtər və b. rayonlarda mülki əhalini qətlə yetirib, soyqırımı törədib və 

mülki infrastruktura ağır ziyan vurub. Azərbaycan hökuməti 30 il ərzində məcburi köçk-

ünlərin saxlanılması və torpaqları azad etməkdən ötrü apardığı müharibədə xərc çəkib. 

Ermənistan yüz minlərlə azərbaycanlıya mənəvi ziyan vurub. Təzminat davasının 

açılması, Ermənistanın boynuna boyunduruğun salınması təkcə haqq-ədalətin bərpası, 

beynəlxalq hüquq tələbi deyil, həm də gələcək baxımından vacibdir. 

Qələbənin dünya üçün əhəmiyyəti 

Azərbaycan dövlətinin işğlaçı ölkə üzərində qazandığı parlaq qələbənin dünya 

üçün böyük əhəmiyyəti vardır. Hər şeydən əvvəl, Prezident İlham Əliyev uzun illər bo-

yun dünya siyasətində həllini gözləyən bir sıra məsələləri uğurla həll edərək BMT Təh-

lükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini yerinə yetirdi. Bununla da 

təşkilatın nüfuzunu və ona olan inamı bərpa etdi. Prezident İlham Əliyev deyirdi: 

“ Azərbaycan özü həmin qətnamələrin icrasını təmin edərək ərazi bütövlüyünü 

bərpa etdi. İşğalçılar qədim Azərbaycan torpağı olan Qarabağdan qovuldu. 44 gün 

ərzində Ermənistan ordusu tam darmadağın edildi. 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbay-

can Ermənistanı kapitulyasiya aktı imzalamağa məcbur etdi” [1]. 

Ermənistan təkcə hərb meydanında məğlub edilmədi. Prezident İlham Əliyev 

dünyanın məşhur KİV-lərinə verdiyi müsahibələri ilə bir neçə yüz il boyunca dünyanı 

aldadan uydurma erməni təbliğatını darmadağın etdi. Dünyada milyonlarla insan erməni 

yalanlarını anladı və erməni faşizminin iç üzünü gördü. Bir daha məlum oldu ki, erməni 

faşizmi nasizmdən daha qəddar və iyrəncdir. 

Ermənistanın müharibənin əvvəlindən xristianların dini hisslərini hiyləgərliklə 

istismar edərək baş verənləri xristianlıq əleyhinə qələmə verməyə çalışması cəhdləri 

puça çıxdı. Artıq uzun illər idi ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti 

Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi altında Bakıda mədəniyyətlərarası, sivilizasiyalararası, 

dinlərarası dialoq, humanitar forumlar keçirilirdi. Dünya ölkələri və xalqları Azərbay-

canda müxtəlif dini inanclı insanların birgə yaşayışının, məscidlərin, kilsələrin və sina-

qoqların yanaşı fəaliyyət göstərməsinin şahidi olurdu. Bakıda erməni kilsəsi dövlət tərə-

findən qorunurdu. Bir neçə il əvvəl erməni qəbiristanlığının yeri dəyişdirilərkən höku-

mətin müraciəti əsasında Bakıya gələn ermənilər ya ölülərinin sümüklərini aparmışdılar, 

aparıla bilməyənlər isə Azərbaycan dövlətinin vəsaiti hesabına digər yerdə dəfn edilmiş-

di. Heydər Əliyev Fondu Vatikanda, Parisdə və b. şəhərlərdə kilsələri, Hun imperatoru 

Atilla ilə Roma Papasının görüşünü əks etdirən freskanı təmir etdirmişdi. Bütün bunlar 

Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasətin əyani təzahürü olmaqla dünya üçün də 

nümunə idi və qələbə qazanılmasında mühüm rol oynadı. 

Azərbaycandan fərqli olaraq dövlət müstəqilliyi elan edildikdən sonra Ermənistan 

bütün beynəlxalq normaları pozaraq ayrı-seçkilik siyasəti yürütmüşdü. Azərbaycanlılar 
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tarixi torpaqları olan Ermənistandan vəhşicəsinə qovulmuş, məscidlər, müsəlman qəbi-

ristanlıqları tamamilə dağıdılmış, işğal edilmiş ərazilərdə məscidlər donuz, mal-qara 

tövləsinə çevrilmişdi. Ayaqqabı ilə girilməyən Allahın evinə belə münasibətin yalnız bir 

adı var idi: vəhşi icma, qəbilə təfəkkürü! İşğal altındakı torpaqlarda qəbiristanlıqlarda qə-

birlər dağıdılmış və ölülərin qızıl dişləri çıxarılmışdı. Əslində Ermənistan bu barbar hərə-

kətləri ilə sülh dini olan xristianlığa və xristianlara daim ləkə gətirdiyini bir daha təsdiq 

etmişdi. 

Müharibənin gedişində Ermənistan təbliğatının guya “ikinci erməni soyqırımı” 

törədiləcək iddialarının da tamamilə əsassız olduğu təsdiq edildi. Azərbaycan dövləti 

əgər “soyqırımı” həyata keçirsəydi, Bakıda bir neçə min nəfər erməni necə yaşaya 

bilərdi? [15] 

Ermənistanın daha bir uydurması da dünyada özünə geniş tərəfdarlar tapa bilmədi. 

Azərbaycanın haqq işinin Türkiyə tərəfindən müdafiə edilməsinin ermənilərin “turançı-

lıq”, “pantürkizm” və “yeni osmançılıq” kimi qələmə vermələrinə dair iyrənc təbliğat da 

puça çıxdı. Ermənistan Baş nazirinin Avropa ölkələrinə müraciətlə “erməniləri Türkiyə-

dən müdafiə etmirsiniz, o zaman az vaxt keçər Türkiyəni yenidən Vyana qapılarında gö-

rərsiniz” kimi cəfəng sözlərinə daha kimsə inanmadı. Türkiyənin Azərbaycan dövlətinin 

yanında olması “turançılıq”, “pantürkizm” və “yeni osmançılıq” deyil, haqq-ədalətin və 

beynəlxalq hüquq prinsiplərinin yanında olması, əslində digər dövlətlərə də örnək idi. 

Azərbaycanın zəfəri eyni zamanda ermənilərin birbaşa və ya gizli şəkildə əsassız 

ərazi iddiaları irəli sürdükləri Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə və İranın da qələbəsi idi. 

Məlum olduğu kimi, Gürcüstanın Samtsxe-Cavaxeti bölgəsini Ermənistana birləşdirmək 

məqsədilə separatçılıq fəaliyyətləri ilə məşğul olan ermənilər belə hesab edirlər ki, onla-

rın təminatçısı Tbilisi deyil, İrəvandır [14]. Azərbaycanın qələbəsi gürcü xalqının qələ-

bəsi, Gürcüstanda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək xəyallarının puç olması, 

onların da böhranının dərinləşməsi deməkdir. Heç əbəs deyildir ki, bir çox gürcü alim-

ləri Azərbaycanın qələbəsini Gürcüstanın qələbəsi kimi qiymətləndirirlər. Əvvəlki illər-

də olduğu kimi, müharibə günlərində də Ermənistanın Azərbaycan – Gürcüstan münasi-

bətlərini pozmaq cəhdləri yenə də iflasa uğradı [5]. Gürcüstan dövləti işğlaçı ölkə ilə 

sərhədlərini bağladı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etdi. 

Azərbaycanın qələbəsi Rusiyada yaşayıb sərvət toplayan, yüksək məqamlara yük-

sələn, lakin Rusiyaya və rus xalqına arxadan zərbə vuran, ayaqlarının altını qazan və 

Qara dəniz sahilləri torpaqlarına əsassız iddialar irəli sürən ermənilərə də ağır zərbə 

oldu. Ermənilərin bundan sonra Rusiya torpaqlarında özlərini istədikləri kimi aparmala-

rı çətin olacaqdır. 

Azərbaycanın qələbəsi Türkiyəyə qarşı əsassız olaraq irəli sürülən, tarixdə olmayan 

qondarma “soyqırımı” tanıma, təzminat, torpaq tələbləri irəli sürən erməniləri təkcə siyasi 

deyil, eyni zamanda mənəvi-psixoloji böhrana saldı. Bu qələbə onlara acı dərc oldu. 

İrandan yardımlar alan Ermənistanın Tehrana xəyanət edərək ona düşmən olan 

ölkələrin əlində vasitəyə çevrildiyi də aydın oldu. Sərhədlərini bağlayan İran xəyanətkar 

Ermənistana silah daşınmasına imkan vermədi. 
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Qələbə xarici ölkələrdə yaşayan ermənilərə və lobbisinə ağır zərbə endirdi. Bun-

dan sonra zəngin ermənilər heç bir gələcəyi olmayan Ermənistana sərmayə qoymaqda 

və pullarını havayı yerə göyə sovurmaqda maraqlı olmayacaqlar. 

Müharibə uzun əsrlər boyu özlərini dünya ölkələrinə və xalqlarına hiyləgərliklə 

“mədəni xalq” kimi sırıyan ermənilərin əsl iç üzünü açdı. Maskası yırtılan erməni qəbi-

ləsinin vəhşi olduğunu dünya ölkələri və xalqları əyani olaraq gördü. Tərtər şəhərində, 

hərbi əməliyyatlar meydanından uzaqda yerləşən Gəncə, Bərdə və Ağcabədidə yaşayış 

binalarının qadağan edilmiş raketlərdən atəşə tutularaq dağıdılması həm ağır müharibə 

cinayəti, həm də erməni qəbiləsinin vəhşiliyinin göstəricisi idi. 

Döyüş meydanında hərbi mundirini, papağını, biletini qoyub qaçan, lakin yaralı 

əsgərlərini və meyitlərini götürüb aparmayan ermənilərin Azərbaycanın işğal altında 

saxladıqları əraziləri boşaltmağa məcbur olub Kəlbəcəri tərk edərkən unitazı qucaqları-

na alıb daşımaları bir daha göstərdi ki, bu qəbilə üçün bir unitaz döyüş meydanında gə-

bərmiş işğalçı erməni əsgərinin cəsədindən daha qiymətlidir. 

Dünyanın məktəbə, maarifə, səhiyyəyə ehtiyac duyduğu bir şəraitdə ermənilərin 

Kəlbəcər, Laçın və digər yerlərdə təkcə yaşayış evlərini deyil, kitabxanaları, məktəbləri, 

klubları və tibb məntəqələrini, dünyanın ağ ciyərləri hesab edilən meşələri yandırmaları 

və doğramaları da erməni vəhşiliyinin göstəricisi idi. Ermənistan Azərbaycana qarşı 

amansız hidroterroru da həyata keçirmişdi [3]. Bir zamanlar Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas 

ixrac neft boru kəmərinin tikintisinin guya ekologiyaya ziyan vuracağını deyən “yaşıl-

lar”ın, qeyri-hökumət təşkilatlarının bu vəhşilik qarşısında susmaları onların da əsl 

simasını göstərdi. 

Ermənistan haqsız və gücsüz olduğu üçün müharibədə məğlub oldu. Həm haqq-

ədalət, həm də beynəlxalq hüquq Azərbaycanın tərəfində idi. 

Tarixi fakt və materiallar göstərir ki, hansısa amillərin təsiri altında çarizm daim 

erməniləri himayə edib, əvəzində isə onlar rus xalqına və Rusiyaya daimi xəyanət 

ediblər [10]. Məlum olduğu kimi, çarizm erməniləri XIX əsrdə və sonralar Cənubi Qaf-

qaza gətirərək azərbaycanlılara məxsus torpaqlara yerləşdirmiş və əlverişli şərait yarat-

mışdı. Əvəzində 1905-1906-cı illərdə erməni terror-siyasi təşkilatları Rusiyanı zəiflət-

məkdən ötrü fəaliyyət göstərmiş və ona düşmən olan xarici ölkələrin agentləri kimi 

çalışmışdılar. Erməni təşkilatları Birinci Dünya müharibəsi illərində çarizmdən silahlar 

alıb bandalar düzəltsələr də, sonradan həmin silahı ruslara və Rusiyaya qarşı yönəltmiş-

dilər [10]. Brest-Litovsk barışığı zamanı Cənubi Qafqazın xəritəsi cızılarkən ermənilər 

üçün də nəzərdə tutulan kiçik bir ərazidə 1918-1920-ci illərdə qurulan Daşnak Ermənis-

tanından digər xalqlarla bərabər, rusları da qovmuşdular. Həmin illərdə Ermənistanda 

rusların sayı 15 min nəfərdən 14 min nəfərə düşmüş və ya 7% azalmışdı [11, s.424]. 

Sovet hakimiyyəti illərində Mərkəz Ermənistana nə qədər qayğı göstərsə, dotasiya ilə 

yaşatsa da, ermənilər daim ruslara nifrət etmiş, rus dili və mədəniyyətinə həqarətlə 

baxmış və rusları geri qalmış hesab etmişdilər. 

1991-ci ildən sonra mövcud olan bütün hakimiyyətlər zamanı Ermənistanda yürü-

dülən siyasət əslində Rusiyanın və rus xalqının əleyhinə olub. Ermənilər Rusiyadan 

hərbi-texniki və digər yardımlar alaraq, Azərbaycan ərazilərini işğal edərək çirkin niy-
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yətlərinə çatıb, arxadan isə Rusiyanın və rusların kürəyinə xəncər sancıb. Ermənistanda 

rus əhalisi demək olar ki, yoxdur. Rus məktəbləri və kütləvi informasiya vasitələri 

bağlanıb [16]. 

Çətin vəziyyətdə olan Ermənistan bir tərəfdən, Rusiyaya yalvarmaqda davam etsə 

də, digər tərəfdən ona arxadan zərbə vurmaq üçün fürsət gözləyir. Erməni təşkilatları 

Rusiyanın Qara dəniz sahili torpaqlarına iddia edirlər [9]. 
Ermənistanda bəzi partiya və qruplar Vladimir Putin, İlham Əliyev və Nikol 

Paşinyanın imzaladıqları bəyanatı təftiş etməyə, qisas almağa və yeni müharibəyə cəhd-
lər edirlər. Müharibə çağırışları birbaşa Rusiyanın nüfuzunu sarsıtmaq, regionda sabitli-
yin qurulmasında maraqlı olmayan dövlətlərin siyasətinə xidmət etməkdir. Bəzi erməni 
siyasətçiləri deyirlər ki, guya Ermənistan Cənubi Qafqazda Rusiyanın yeganə strateji 
müttəfiqidir. Bu fikirlər cəfəngiyyatdan başqa bir şey deyildir. Çünki həmişə olduğu 
kimi, Ermənistan Rusiyanın çiyinlərində bir yükdür, iyrənc siyasəti ilə rus xalqına və 
Rusiya Federasiyasına yalnız hörmətsizlik gətirir. Regionda Rusiya əleyhinə olan ən 
xırda əhval-ruhiyyə varsa, onun da kökü daim əsassız iddiaları və haqsız olan ermənilə-
rin davranışları ilə bağlıdır. 

Ermənistanda digər millətlər üçün yaşamağa təminatlar mövcud deyildir. Yəhudi-
lər də daim sıxışdırılıb və çıxarılıb. Antisemitizmin tüğyan etdiyi ölkələr arasında 
Ermənistan ön yerlərdədir [4]. 

Hərbi əməliyyatlar Ermənistanın rüsvayçı məğlubiyyəti ilə başa çatsa da, İrəvanda 
hələ revanşizm çağırışları eşidilir. Ermənistanın yeni bir müharibə cəhdi ilk növbədə 
özünə intihar etmək deməkdir. Müharibədə qalib gəlmək üçün dövlətin qüdrəti lazımdır. 
Ermənistanın belə bir gücü, insan ehtiyatı və potensialı yoxdur. Müharibənin gedişində 
bir daha aydın oldu ki, Ermənistan ordu sıralarını doldurmağa adam tapa bilmir, uşaq-
ları və qadınları cəbhəyə yollayırdı. Dərin demoqrafik böhranın mövcud olduğu, əhalisi-
nin artmadığı, əksinə yaşayanların da tərk edib getdiyi Ermənistanın bir dövlət kimi gə-
ləcəyi yoxdur. Xarici ölkələrdən uzun on illər boyu olduğu kimi, ermənilərin aldadılıb 
Ermənistana gətirilməsi nağıllarına daha inanan yoxdur. Deməli, yeni müharibə olacağı 
təqdirdə Ermənistanda döyüşə getməyə heç qocalar da qalmayacaqdır. 

Məlum olduğu kimi, müharibə dövlətin həm də maliyyə-iqtisadi qüdrəti, hərbi-
sənaye kompleksinin gücü ilə aparılır. 8 milyard dollar xarici borcu olan Ermənistanda 
belə bir sənayeni qurmağa imkan yoxdur. Erməni xalqının elmi-intellektual potensialı 
da bu işləri görmək iqtidarında deyildir. Deməli, Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, 
Ermənistan əgər müharibə istəyəcəksə, eyni nəticəni alacaqdır [6]. 

Müharibədə Azərbaycan dövlətinin qazandığı qələbə ermənilərin bədbəxtliyinin 
köklərini bir daha üzə çıxardı. Göstərdi ki, erməni ünsürünün bədbəxtliyinin başlıca sə-
bəbi son iki yüz ildə gəlib yerləşdikləri və aborigen olmadıqları regionda yerli xalqlarla 
dil tapıb keçinməməkdə və üçüncü qüvvəni buraya gətirməkdədir. Müstəqil yaşamaq tə-
fəkkürünə və potensialına sahib olmadığından daim qul psixologiyasına malik olan bu ün-
sür Rusiyadan istifadə edib istəklərinə çatır, sonra xəyanət edərək ona arxadan zərbə en-
dirir, çətin vəziyyətə düşən kimi “bizi xilas edin” deyə bağırır. Onlar belə hesab edirlər ki, 
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rus əsgərləri gəlib onların avantürist xəyalları yolunda ölməli, anaları gözüyaşlı qalmalı, 
ermənilər isə yenə də özlərini həyasız aparmalı və Rusiyaya xəyanət etməlidirlər. 

Müharibədə qazanılan qələbə eyni zamanda ermənilərin nicatının nədə olduğunu 
göstərdi. Ermənilərin nicatı qonşu xalqlarla, ilk növbədə Azərbaycan və Türkiyə ilə me-
hriban qonşular kimi yaşamaqdan keçir. Hər bir xalqın inkişafı üçün başlıca amil təkcə 
təbii sərvətlər, ərazinin həcmi deyil, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqdır. Ermənistan isə 
hələ də əməkdaşlığa hazır olmayan ölkədir. Ermənistan əsassız iddialarından əl çəkə-
cəyi və əməkdaşlığa hazır olacağı təqdirdə nəsə qazanc əldə edə bilər. Yoxsa bu qurama 
dövlətin gələcəyi yoxdur [12]. 

Nəticə 

Beləliklə, Vətən müharibəsində qazanılan qələbənin Azərbaycan və dünya üçün 

böyük tarixi əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını azad etməklə 

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirmiş, beynəlxalq hüququ və əda-

ləti bərpa etmişdir. Şəhidlərin müqəddəs qanı, əsgər və zabitlərin qəhrəmanlığı ilə qaza-

nılan və millətə qürur yaşadan qələbənin memarı Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevdir. Tarixi qələbə 

regionda yeni reallıqlar yaradır. Torpaqların işğaldan azad edilməsi Azərbaycan qar-

şısında yeni üfüqlər açır. 
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«КОНТУРНАЯ КАРТА» АРМЯНСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ В ГРУЗИИ 

Аннотация 

«Раб Иисуса Христа… Иаков католикос всех армян, шлет благословение всем… Да 

будет известно, что с давних пор стремились мы приобрести в Грузии какое-либо селение 

и доходы с него присвоить святому Эчмиадзину. Но этого не удалось нам сделать при 

жизни святых отцов моих, святейших католикосов Мойсея (1629-1633 гг.) и Филиппа 

(1633-1655 гг.)»... 

Так писал в 1667 году, не скрывая свою мечту, католикос Армении Яков (1655-1680 

гг.), который в 1658 году выпросил у царя Восточной Грузии Ростома (1634-1658 гг.) 

деревню Нахидури в Квемо (Нижней) Картли. Такая мечта была у армянство и до Якова 

так и после него до сегодняшных дней. Поселение представителей армянского народа в 

пределах грузинского государства было нормой, так как у них не было своей государ-

ственности, поэтому Грузия для них была второй родиной. 

С приходом на Южный Кавказ России, армяне статус армян был изменен, т.е. если до 

этого они считались беженцами и временными жителями, то теперь они утверждали, что 

живут здесь веками и эта земля должна называтся не Грузией, а Арменией. 

В статье на основе исторических документов, а также при поддержке существующих 

исследований освешается вопросы армянского притязания на исторические области 

Грузии. 

Ключевые слова: Армения, Дашнакцутюн, Советская Россия, Шагали, Караклис, 

«Нейтральная зона», Севрский договор. 

"CONTOUR MAP" OF ARMENIAN GEOPOLITICS IN GEORGIA 

Annotation 

“Servant of Jesus Christ ... Jacob Catholicos of all Armenians, sends blessings to everyone ... 

Let it be known that for a long time we have been striving to acquire any village in Georgia and 

appropriate the proceeds from it to Saint Echmiadzin. But we failed to do this during the life of 

my holy fathers, the most holy Catholicos Moses (1629-1633) and Philip (1633-1655) "… 

This is what the Catholicos of Armenia Yakov (1655-1680) wrote in 1667, not hiding his 

dream, who in 1658 begged from the king of Eastern Georgia Rostom (1634-1658) the village 

of Nakhiduri in Kvemo (Lower) Kartli. The Armenians had such a dream both before Yakov 

and after him until today. The settlement of representatives of the Armenian people within the 

Georgian state was the norm, since they did not have their own statehood, therefore Georgia 

was a second homeland for them. 

With the arrival of Russia in the South Caucasus, Armenians changed the status of 

Armenians, i.e. if before that they were considered refugees and temporary residents, now they 
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claimed that they had lived here for centuries and this land should be called not Georgia, but 

Armenia. 

In the article, on the basis of historical documents, as well as with the support of existing 

research, the issues of the Armenian claim to the historical regions of Georgia are covered. 

Keywords: Armenia, Dashnaktsutyun, Soviet Russia, Chagali, Karaklis, "Neutral zone", the 

Sevres treaty. 

Введение 

«Ложь несет душе и телу бесконечные мученья», – писал великий Шота 

Руставели, которого армяне, обозвав «Ашот Рустави», тоже включили в клику 

«хайских мыслителей». На счет лжи у Иисуса тоже были свои соображения. Он 

называл Сатану «лжецом и человекоубийцей» [24]. Спустя много лет апостол 

Павел призывал людей во имя Христа «не говорить лжи друг другу». Выходит, 

если, вопреки христианскому учению, у человека нет души, то телу гораздо 

спокойнее, и он без угрызения совести может свободно посещать бал, который 

организовал сам Сатана. Итак, каждый раз, знакомясь с очередным «шедевром» 

армянской пропаганды, все больше и больше убеждаемся, что блаженные тела 

некоторых научных грамотеев и политических деятелей из солнечного Еревана 

давно находятся в «нирване», куда, к сожалению, не доходят ни набалдашник 

посоха апостола Павла, ни громкие проповеди Григория Просветителя. Аномаль-

ные, а точнее аморальные амбиции, прикрываемые ложью и клеветой, являются 

сегодня архиважнейшим, а также материально выгодным направлением их 

умственно-хозяйственной деятельности. 

«Шедевры» армянской пропаганды 

«Об армянах издревле сложилось нелестное мнение, и это – разумеется, не 

лишено основания, так как иначе оно не могло бы возникнуть у целых народов и 

притом в разные времена», – пишет русский исследователь этнокультуры народов 

Кавказа В.Величко, и добавляет: 

– «Именно армяне склонны кричать по всякому поводу. Не пустят их в

чужой дом, или раскроют какие-либо их козни, или отдадут под суд их воришек, 

они не только сами поднимают крик, но и заставляют кричать глупых или 

продажных людей из иноплеменников» [6]. 

Следуя идеям средневековых конкистадоров и иезуитов, которые позже 

были скопированы армянскими идеологами, Бог един и значит, созданный им «по 

образу своему» армянский народ, в своих деяниях тоже «не грешен, незаменим и 

естественно, неповторим». Он – «вечный победитель», хотя, все войны логически 

завершались их глубоким поражением. Там где существуют армяне, националь-

ная окраска образа «народа мученика» должна быть еще гуще, предельно сочнее и 

эмоциональнее. Пропаганда учения «непогрешимых» иезуитов, которая была 

доведена до армянской кондиции, нашла свое отражение в принятой в 1907 году 

программе партии «Дашнакцутюн». Дух ненависти, шовинизма проявляется с 
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первых же предложений этой программы: высшей целью для них является 

исключительно служение интересам армян. В 9-ом пункте документа эта мысль 

проявляется наиболее ярко. Для приобщения общественного мнения к поставлен-

ной цели, дашнакам необходимо распространить свое влияние на органы печати. 

По свидетельству очевидца, уже в начале века «вся теперь, без исключения, 

кавказская печать во власти или под влиянием армян» [6]. «Дашнакцутюн» создал 

прессу, рассчитанную практически на любого читателя: по национальному 

признаку, социальному положению, политическим и т.п. Для каждого читателя 

проармянские идеи и материалы подавались в соответствующей упаковке. В 

десятках печатных изданий в прямой и завуалированной форме утверждался 

непоколебимый авторитет армян, превозносились их неоцененные «заслуги» 

перед «неблагодарными» народами, высказывались пренебрежительные замеча-

ния о «дикости», «нецивилизованности» представителей других национальностей, 

населяющих Закавказье. Националистические выпады проармянской прессы во 

многом способствовала искусственному разжиганию межнациональной вражды в 

регионе, сеяли зерна национализма, которые позднее обернулись кровавыми 

всходами. Ради достижения своих целей дашнаки не прочь были пойти на 

соглашение со своими противниками. В Армении немногим известно, что в 1909 

году, по инициативе армян, между «младотурками» и «Дашнакцутюном» было 

заключено соглашение о сотрудничестве, первые четыре пункта которых гласили: 

«1. Для осуществления Конституции и незыблемого упрочения обществен-

ного развития необходимо бороться совместно, не жалея для этого никаких сил. 

2. По отношению к реакционным движениям действовать совместно, применяя

методы, обусловленные законом. 3. Считая конечной целью совместной деятель-

ности двух партий сохранение целостности османской Родины, они должны на

деле развеять унаследованные от деспотического режима слухи о том, что

армяне стремятся к независимости. 4. Обе партии заявляют о том, что они

единодушны в «расширении прав вилайетов» и поддерживают развитие и

прогресс общей османской Родины» [5].

Выше приведенный документ еще раз доказывает, как далеко зашли даш-

наки в двойной игре. Они готовы были на словах, даже с оружием в руках, защи-

щать «целостность османской Родины», опровергали слухи о том, что «армяне 

стремятся к независимости». О «расширении же прав вилайетов» и «широкой 

местной автономии» в этих документах упоминается как бы между прочим. 

Сотрудничая с господствующей и мощной османской партией, «Дашнакцутюн» 

снова развернул свою деятельность во всех заселенных армянами областях 

империи. Прав оказался Корнелий Тацит: 

«Этот народ испокон веков был ненадежен и вследствие своего душевного 

склада, и вследствии занимаемого им положения, находясь между могуществен-

нейшими державами, армяне по этой причине часто вступают с ними в раздоры, 

ненавидя римлян и завидуя парфянам. Кроме того тактический маневр армян 

достиг цели и в другом вопросе. Так, дашнакские лидеры Варамьян, Папазян и 
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небезызвестный О.Качазнуни в 1909 году были приглашены в Стамбул в качестве 

армянских депутатов и заняли места в турецком парламенте. Многие армянские 

историки впоследствии осудили столь недальновидную линию дашнаков, кото-

рые, в конце концов «перехитрили сами себя». 

К примеру, «Партия «Дашнакцутюн»... совершили грубую ошибку... Она 

стала цепляться за младотурок, заключила с ними соглашение, надеясь выиграть 

время. Однако время, к сожалению, шло на пользу ни партии «Дашнакцутюн», ни 

армянского народа. Время работало на младотурок. Вот это важное обстоя-

тельство и не учли руководители партии «Дашнакцутюн», не учли, что в корне 

изменились условия и задачи борьбы... Это была недальновидная, беспомощная 

политика, равносильная предательству». [18]. Руководители дашнаков каждый 

раз кормили армянский народ иллюзиями, внушая ему несбыточные надежды об 

образовании в ближайшем будущем «Великой Армении», и, заверяя в том, что 

«Дашнакцутюн» в этом деле поддерживают могучие силы, ссылаясь то на 

Россию, то на Англию и Францию. Интересы этих держав, несомненно, сходились 

на «армянском вопросе», но интерес этот вовсе не означал еще готовность оказать 

реальную всестороннюю и широкомасштабную помощь, без которой планы 

«Дашнакцутюна» были обречены на провал. Все идейные основы государст-

венной политики Армении, планы агрессии и безосновательные территориальные 

претензии к Турции, Азербайджану и Грузии и сегодня открыто поддерживается 

политическими движениями этой страны. А партия «Дашнакцутюн», которая, 

скрываясь националистическими идеями, деликатно говоря, трансформировалась 

в этно-корпоративную Иуду, который, «любя», толкал свой народ к неминуемой 

гибели. Во истину, пути Господни неисповедимы! Запомните цитату из сообще-

ния генерала русской армии Л.Одишелидзе от 1915 года: 

«Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными 

начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских 

пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. 

Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской сре-

ды западали в горячие души подростков, разжигала в них ненависть к презрен-

ному мусульманскому правительству, чувство злобы, целую серию никому не 

известных фантастических иллюзий будущего». [33].  

Возникновение и развитие армянского националистического движения даже 

на эмбриональном уровне было связано с международной ситуацией и во многом 

определялось внешнеполитическими факторами. Русско-Турецкая война 1877-

1878 годов завершилась подписанием Сан-Стефанского мирного договора, 

согласно которому, Турция потеряла большую часть своих владений на Балканах. 

Болгария становилась автономным княжеством, и, кроме того, к России отходили 

Южная Бессарабия, Батуми, Ардаган, Карс и Баязет. [7]. Именно к этому времени 

возникает армянское националистическое движение. В 1878 году, когда русская 

армия двигалась вглубь Анатолии, захватив при этом Карс, Эрзерум, а на другом 

фронте – Болгарию, подошла к окрестностям Стамбула. В этот момент армяне, 
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решив, что наконец-то пробил их час, отрядили депутацию во главе с армянским 

патриархом Варжабедьяном, и направили их к Кавказскому наместнику. Одновре-

менно последовало обращение армянского католикоса Нерсеса к Российскому 

правительству, где он от имени «многострадального армянского населения» 

просил «заступничества России». Именно армянская инициатива послужила 

причиной включения в Сан-Стефанский договор обязанности Турции провести в 

тех вилайетах реформы, предоставляющие самоуправление армянам [20]. Эта 

инициатива привела, естественно, к значительному обострению отношений 

между султанским правительством и армянской общиной в Турции. Зерна вражды 

и недоверия были посеяны. Но впоследствии по итогам состоявшегося в 1878 

году Берлинского конгресса, Россия была лишена значительной части своих 

приобретений, которые были возвращены Турции. При этом, в отличие от 

СанСтефанского договора, согласно которому контроль за проведением реформы 

должен был осуществляться одной Россией, теперь эти функции возлагались на 

других держав – участниц конгресса [11]. Однако, они не торопились с решением 

«армянского вопроса». В такой обстановке и была организована первая армянская 

националистическая партия «Арменакан», центр которой находился в Ване, а 

филиалы ее были созданы в Тифлисе, Баку, Трапезунде, Стамбуле, а также в 

Персии и США. В программе партии утверждалось, что целью ее является 

«добиться революционным путем права для армянского народа самостоятельно 

руководить своей жизнью». Там же указывалось, что революционная работа 

партии должна быть развернута только среди армянского населения, так как, 

«силы не должны быть растрачены на развертывание революционного движения 

среди соседних с ним народов, ибо мировоззрения, требования и развитие 

армянского народа существенно отличаются от других народов, что может 

повлиять на развитие революционного движения, притормозить его» [12]. 

Образовались среди армян и другие революционные организации, но они недолго 

существовали и уступили пальму первенства партии «Дашнакцутюн». Органи-

зационные основы и методы политики геноцида по отношению к неармянскму 

населению региона, которые с настойчивостью внедрялись в армянские военно-

политические организации, не являются новшеством, а были переняты из идей 

средневекового общества «Иисус» – ордена иезуитов. Согласно этим методам, для 

достижения цели оправданы любые, даже аморальные средства, в том числе, 

такие как клевета, лицемерие, двуличие, лжесвидетельство. Даже самые тяжелые 

преступления – террор и массовая резня мирных жителей – считалась вполне 

приемлемыми. Нарушались все заповеди Христа и творилось зло под именем 

Иисуса. Опираясь на модную теорию о цикличности истории, эти же методы, 

правила нашли свое перевоплощение и в уставе партии «Дашнакцутюн». Ни 

много, ни мало – 5 пунктов этого устава (147-151) настойчиво рекомендовали 

организовывать вооруженные бандформирования, а пункты 155, 156 и 157 – 

открыто призывали при необходимости использовать политический террор, 

массовое уничтожение неармянского населения. Партия «Дашнакцутюн», одно 
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время ютившаяся под лозунгами социалистовреволюционеров, применяла 

политику жестокого национализма, воинственности, реакционности не только 

против соседей турок и азербайджанцев, но была также беспощадной маузерской 

партией по отношению и к своему народу. Сотни амшенских армян Турции, 

которые не были согласны политикой террора и отказывались в участии резни, 

были зверски уничтожены. В 1912 году дашнаки завершили процесс формирова-

ния бредовых планов «Великой Армении от Черного до Каспийского моря». Прав 

был А.Грибоедов, который в обращении к русскому императору остерегал: 

«Ваше Превосходительство, не разрешайте поселение армян на централь-

ных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, 

начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов» [10].  

«Этническая чистка» выдвигались как первый этап этого коварного плана. 

Армянские лидеры открыто требовали: население Армении должно состоять 

только из армян. Территории Азербайджана, Грузии и Турции являются неотъем-

ной частью «Великой Армении». И историко-культурные памятники, обычаи, 

национальное достояние этих стран просто обязаны принадлежать его величеству 

армянскому народу. Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе писал по 

этому поводу: 

«Армяне стирают и уничтожают следы грузин в принадлежащих грузинам 

храмах и монастырях, соскабливают или стирают грузинские надписи на камне, 

вынимают сами камни из строения и заменяют надписи на них – армянскими… 

Как в XX веке, так и сейчас, по их мнению, Грузия – это не Грузия, а древняя 

Армения» [26].  

Кстати, очередной пример националистической галлюцинации армян. Кто 

бы мог знать! Оказывается, грузинский княжеской род Чавчавадзе имеет древние 

армянские корни, представители которого раньше с гордостью носили фамилию 

«Чавчаян» [9]. Очередной пример тоже интересен: в 2001 году российский 

политолог армянского происхождения Андраник Мигранян в интервью радио-

станции «Эхо Москвы» открыл миру новые исторические факты. Якобы, это 

армяне создали Грузию, построили город Тбилиси, все грузинские царские динас-

тии имеют армянские корни. А вот горе-ученый Сурен Айвазян уверяет, что наз-

вание города Тбилиси возникло от армянорусского слова «теплица». На вопрос, 

почему именно он отвечает так: «русский народ тоже произошел от армян» [1]. 

Автор нашумевшей книги «Анти-грузинская истерия армянских горе-ученых», 

вышедшей в 2007 году в Нью-Йорке, президент демографического общества Гру-

зии, профессор Анзор Тотадзе, отвечая на вопросы агентства «1news.az.» отметил: 

«В газете «Мецамор», экземпляры которой тысячами привозили и привозят 

в населенный армянами Ахалкалакский район Грузии, «прописался» академик 

Сурен Айвазян, антигрузинскую пропаганду которого поддерживали и поддержи-

вают по сей день историк Манук Манукян, российский политолог армянского 

происхождения Андраник Мигранян и другие. Они пошли по следам армянских 

горе-ученых XIX века, таких как Арцруни, Патканов, Худабашов. Следовательно, 
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по мнению армянских горе-ученых, Грузия и Азербайджан являются территорией 

древней Армении».  

Далее, профессор рассказывает о том, как армянские «ученые» развили 

бурную деятельность, нацеленную на искажение исторических фактов. Поетому 

важной задачей является переводы исследований грузинских, азербайджанских, 

турецких ученых на иностранные языки и их распространение за рубежом, в 

первую очередь, на Западе. Надо мгновенно реагировать на каждый факт искаже-

ния исторической правды. Уместно будет привести в пример публикации в 

зарубежных журналах на английском языке об армянских (хайских) монетах XIX 

века до н.э., которые, по мнению русских ученых, в действительности относятся к 

XII-XIII векам и выпущены азербайджанскими правителями атабеками. Приведем

некоторые вопросы новейшей истории грузино-армянских взаимоотношений,

дабы проследить, как была состряпана нынешняя Армения из исторических

территорий Азербайджана и Грузии, чтобы армянские грамотеи в последующих

«геополитических» опусах держали язык, если не на замке, то хотя бы за зубами.

Позорное решение Правительства Армении: Необьявленная война 

против Грузии 

В грузино-армянских взаимоотношениях 1918-1920 годов, вопрос о 

границах занимал одно из главных мест. Лакомым кусочком и предметом прямых 

посягательств со стороны армянских националистов являлись южные области 

Грузии [4]. Правительство О.Качазнуни, обуреваемое мифом создания «Великой 

Армении», неоднократно пыталось взять и столицу Грузии, одним ударом решить 

территориальный споры [15]. После провозглашения независимости Грузии и 

Армении, 5 июня 1918 года на заседании правительства Грузии был заслушан 

доклад военного министра Георгадзе «О положении дел в Борчалинском уезде и о 

необходимости выяснения границ грузинского государства». После доклада 

министра правительство приняло следующее постановление: 

«С целью охраны ныне существующих границ поручить военному министру 

и министру внутренних дел выставить вооруженные силы на границах уездов 

Борчалинского, Сигнахского и Тифлисского, для детального же выяснения границ 

образовать комиссию» [30, л.9].  

Три дня спустя – 8 июня того же года премьер-министром Грузии было 

сообщено начальнику германской военной миссии, о том, что со стороны 

правительства было дано распоряжение о занятии территории по линии 

Закавказской железной дороги до моста на реке Куре, а по Александропольской 

линии – до середины тоннеля между станциями Караклис и Шагали. Однако это 

распоряжение правительства Грузии вызвало протест со стороны армянского 

национального совета в Тифлисе. В ноте протеста, опубликованной в газете 

«Борьба», говорилось: 

«Армянский национальный совет, осведомившись о ноте Грузинского Пра-

вительства, в которой оно предписало грузинским частям занять часть 
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железной дороги Тифлис-Александрополь до тоннеля между Шагали – Караклис, 

ссылаясь на договор 1783 года, заключенный между Россией и Грузией, по 

которому исторические границы последней простираются еще дальше, пола-

гает: между республиками Грузии и Армении не состоялось соглашения по 

вопросу о границах двух соседних государств. По одностороннему постанов-

лению Правительства Грузии не может быть разрешен вопрос о границах, 

которые должны быть установлены договором соглашения между Грузией и 

Арменией. По своему существу постановление Грузинского Правительства про-

тиворечит демократическим принципам, основой которых служит самоопре-

деление народов и этнический принцип, чем и руководствовалась до сих пор 

Кавказская демократия» [8]. 

Таким образом, как видно из приведенного документа, занятие правитель-

ством Грузии определенной части территорий страны, по мнению дашнаков, 

якобы «противоречило демократическим принципам» и, безусловно, мешало 

армянам самоопределяться. Правительство Армении и армянский национальный 

совет были категорически против проведения границ на исторической основе, так 

как оно угрожало бы существованию возникшей в совершенно другом географи-

ческом пространстве армянской государственности. Дашнакские «созидатели» 

таким образом, требовали от грузинского правительства признания продолжав-

шейся на протяжении веков этнической оккупации земель. В итоге правительство 

Грузии, для определения государственной границы между республиками, 10 июня 

1918 года образовала комиссию. Возникшие таким образом территориальные 

противоречия стало поводом необъявленной, позорной для армянского общества 

войны Армении против Грузии. Так, 7 декабря 1918 года в 4 часа утра, армянские 

войска без объявления вторглись в пределы Грузии. Однако, достичь постав-

ленной цели дашнакам не удалось. К концу декабря грузинские войска раз-

вернули общее наступление по всему фронту и разгромили армянские войска. 

Оставшиеся отдельные части не могли оказать сопротивления грузинским воору-

женным силам и начали панически отступать. Наступление грузинских войск про-

должалась. Армянские вооруженные силы были разгромлены, дорога на Ереван 

была открыта, однако в это время на помощь Армении пришли его союзники в 

лице представителей Англии и Франции, и, тем самым, продвижение грузинских 

войск было приостановлено. «Великобритания – «опекунша» Армении – 

предъявила руководству Грузии ультиматум о немедленном прекращении воен-

ных операций [22, с.193]. 31 декабря 1918 года Грузии пришлось прекратить воен-

ные действия. Но через день – 1 января 1919 года – английские войска заняли 

часть территории Лорийского и Борчалинского районов, объявив захваченную по-

лосу «Лорийской нейтральной зоной». Из этой зоны постепенно начали выводить-

ся подразделения грузинской армии. И наконец, 10 января штаб грузинской армии 

вернулся в Тбилиси [19]. Прекращение войны, отвод грузинских войск с театра 

военных действий и объявление определенной части территории Грузии «ней-

тральной зоной» вызвали взрыв возмущения и негодования среди общественных 
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и политических кругов Грузии. Так, 3 января 1919 года на заседании парламента 

С.Кедия в своѐм выступлении отметил: 

«Правительство не защитило достоинство нашей нации и дало нам мир не 

победителя, а побеждѐнного».  

Недовольство, выраженное фракциями на заседании парламента, без-

условно, имело свое основание. Однако руководители страны рассматривали это 

соглашение иначе. В своем выступлении Н.Н.Жордания по этому поводу отметил: 

«Когда война не решала вопросы территории, и когда появились перспек-

тивы решения вопроса политическим путѐм, продолжение войны в этом случае 

означало бы не войну, а месть» [30, л.161]. 

Дебаты в парламенте по поводу заключения мира продолжались с 3 по 5 

января и, в конце концов, предложение правительства при большинстве голосов 

было принято. Армянская делегация, приехавшая в Тбилиси под покровительст-

вом англо-французской миссии, имела встречи сначала с генералом Джорданом, а 

после его отъезда – с генералом Уокером. На этих тактических совещаниях, где 

шло предварительное обсуждение вопросов предстоящей армяно-грузинской кон-

ференции, активное участие принимали полковник Шардинье и капитан Гас-

фельд. Дашнаки намеревались предварительно обработать мнение союзнического 

командования в свою пользу, но, отмечает И. Шахдин, они, так же, как всегда, и 

на этот раз просчитались в своих расчетах [31]. Но даже представители Англии и 

Франции сочли претензии армян беспочвенными и совершенно необоснован-

ными. Они вынуждены были считаться с грузинскими дипломатами, и сохранять, 

в некоторой степени, объективность в деле урегулирования проблемы. Казалось, 

созданию «Великой Армении» грозит опасность, однако нет! 

Севрский договор. Армения ликует! 

10 августа 1920 года в Севре был подписан договор. В статье 89, этого 

договора говорилось о том что, стороны соглашаются передать на третейское 

решение президента США вопросов об установлении турецко-армянской границы 

в Эрзерумском, Трапезундском, Ванском, Битлисском вилайетах, и о демилитари-

зации оттоманской территории, прилегающей к этой границе, а также выходе 

будущей армянской государственности к морю. Помимо этого, в статье 92 указы-

валось, что границы Армении с Азербайджаном и Грузией должны быть установ-

лены по взаимному соглашению заинтересованных стран. В случае отсутствия 

согласия, окончательное решение о границах принадлежит главным союзникам. 

Таким образом, будущей Армении передавалась часть восточных провинций 

Анатолии, и турецко-армянская граница устанавливалась в Эрзерумском, 

Ванском, Битлисском и Трапезундском вилайетах. Армения, тем этим самым, 

получала выход только к Черному морю. В итоге, территорию «стиснутой» 

Армении европейские дипломаты «великодушные» увеличили за счет чужих 

земель. Более того, страны Антанты отдали Армении Карсскую область и вернули 

часть Эриванской губернии. Дашнаки были не очень-то довольны подобным 
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расширением. К тому же, они ожидали от Антанты присоединения Карабаха и 

«Лорийской нейтральной зоны» [2]. 

Таким образом, Севрский договор предусматривал расширение Армении и 

решения, так называемого, «армянского вопроса». Однако, вскоре Турция была 

охвачена пламенем народного восстания. После оккупации страны Западными 

войсками оно приняло характер вооруженной борьбы против оккупантов. Патрио-

тически настроенные слои турецкого общества боролись против раздела Турции, 

и за короткое время эта борьба приобрела общенациональный характер. Вскоре, в 

противовес ставшему марионеткой в руках оккупантов султанскому правительст-

ву, было образовано Великое Национальное Собрание Турции. Оно провозглаша-

ло единственно законную власть, олицетворявшую волю турецкого народа. Новое 

правительство ставило задачу освобождения страны от оккупантов и образование 

суверенного, независимого национального государства. 

 

Война с Турцией. Армения отказалась от Севрского договора. Конец 

ликования! 

В сложной международной обстановке начала 20-х годов XX в. Правитель-

ство Советской России не могло не использовать антибританскую и антифранцуз-

скую позицию Турции в своих интересах. Она признала новую власть и начала 

снабжать Турцию вооружением. Создавалась угроза планам Антанты, и, тем 

самым расширению территориальных вопросов новоявленной Армении. Интере-

сы армян, так приблизившихся к заветной цели, были принесены в жертву. Боль-

шевики пренебрегали ими в надежде на мировую революцию и подъем нацио-

нально-освободительной борьбы на Востоке, возглавить которую почему-то, по 

мнению кремлевских мечтателей, должна была Турция. Столкнувшись с нацио-

нально-освободительным движением в Турции, Англия решила использовать 

против Турции армян. Правительство А.Огаджаняна, несмотря на позицию Совет-

ской России, поддалась на провокацию. Дашнаки, имея в руках клочок бумаги – 

Севрский договор, сдвинули свои войска. Провоцируя дашнаков на столкновение 

с кемалистами, англичане не забывали провоцировать и первых. На этот счет 

имеется свидетельство Мустафы Кемаля, который писал: 

«Англичане, одобрившие армян в их желании стать в обостренные отно-

шения с мусульманами, подстрекали их к этому и ставили нас в известность об 

опустошениях, производимых армянами, называли их непереносимыми, возбуждали 

нас против армян и толкали к тому, чтобы отплатить соседям тем же» [16].  

24 сентября 1920 года началась армяно-турецкая война. Когда военные 

действия были уже начаты, турецкое командование предложило дашнакам начать 

переговоры и решить вопросы мирным путем. Однако дашнаки отвергли 

предложения турок. О. Качазнуни впоследствии писал: 

«Мы не боялись войны, так как были в полной уверенности, что победим. 

Мы имели армию, которая была хорошо вооружена английским оружием и 

хорошо одета... (мы) все были ослеплены Севрским договором» [17]. После отказа 
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правительства Армении от переговоров, турецкие войска перешли в наступление, 

и «хорошо вооруженная и одетая» армянская армия начала дружно отступать. 

Турецкие войска заняв ряд районов, приближались к границам Грузии. В этой 

обстановке правительство Грузии обратилось к руководству Армении с предло-

жением временно ввести грузинские войска в «Лорийскую нейтральную зону». 

Правительство Армении было вынуждено временно отказаться от своих амбиций 

в отношении Грузии и 13 ноября 1920 года в Тифлисе, по вопросу о временном 

вводе грузинских войск в «нейтральную зону», между Грузией и Арменией был 

подписан договор, где, в частности, отмечалась: 

«По предложению правительства Грузии правительство Армении дает 

согласие на ввод в нейтральную зону грузинских войск. Нахождение грузинских 

войск в нейтральной зоне не порождает никаких новых прав на эту терри-

торию… В случае необходимости, в нейтральную зону пропускаются беженцы из 

Армении в числе примерно до 10 000 душ…» [23]. 

Таким образом, после заключения вышеприведенного соглашения, 

армянские части, находящиеся в «нейтральной зоне», были отправлены на фронт. 

Во второй половине ноября, в результате панического бегства армянских войск, 

Кара Бекир паша победоносно вошел в город Александрополь. Правительство А. 

Огаджаняна в такой обстановке не могло более оставаться у власти и подало в 

отставку. Вскоре было образовано правительство С. Врацьяна из дашнаков и 

эсеров. Сам премьер придерживался русской ориентации и эсеры имели личные 

связи в кругах армянских большевиков. Была надежда, что в случае появления 

большевиков (неизбежность этого начинали сознавать), правительству с подоб-

ным составом удастся найти общий язык с ними. Между тем турки продолжали 

свое наступление, а страны Антанты к судьбе армян проявляли полное безразли-

чие. «Мы исчерпали все средства», – говорили они, – «сделали все возможное и 

невозможное, больше ничего сделать для армян не можем» [3]. В такой сложной 

обстановке, 26 ноября 1920 года, дашнаки подписали декларацию об отказе от 

Севрского договора, а значит, и от определенных территорий. Ради достижения 

своих целей они готовы были в любой момент предать и продать своих союзни-

ков, которые постоянно менялись в зависимости от политической конъюнктуры. 

Они делали реверансы Российскому самодержавию, и тут же предавали царский 

дом анафеме. Они взывали к «великим демократическим нациям» – Англии и 

Франции, и тут же обвиняли их в «черном предательстве». Они лебезили перед 

кайзеровской Германией, а затем честили немцев «тевтонскими варварами» и т.д. 

Всем им дашнаки давали многообещающие авансы, и всех без исключения преда-

вали, проявляя при этом исключительный нюх – как только очередная авантюра 

оказывалась на грани провала, дашнаки первыми ударялись в бега, предоставляя 

своим незадачливым союзникам расхлебывать заваренную ими же кашу. 
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Красная Армения. Война без боя! 

Спустя некоторое время, 29 ноября 1920 года, в Армении была провозглаше-

на советская власть. Перемена власти в своем роде была уникальна. Казус заклю-

чался в том, что части славной Красной Армии вошли в Ереван только 4 декабря. 

Безусловно, «опережение политического графика» сыграло роль в дальнейшем 

судьбе дашнаков. Визуально она была свергнута, но та часть, которая удачно 

мимикрировала, опять осталась у власти. Один из лидеров «Дашнакцутюна» О. 

Качазнуни впоследствии скажет: 

«Наша партия сделала уже всѐ, что должна была сделать и исчерпала 

себя... Мы, как правительство, и как партия, исчерпали все свои силы, очутились 

в тупике. И если бы большевики опоздали, мы должны были бы призвать их, ибо 

сами уже были бессильны, а в стране не было другой силы, могущей заменить нас 

в эти дни» [17].  

2 декабря 1920 года именно дашнаки-большевики подписали с кемалистской 

Турцией Александропольский мирный договор. Таким образом, потерпев сокру-

шительный крах и поставив собственный народ на грань уничтожения в резуль-

тате войны с Турцией, дашнаки вынуждены были сойти с политической сцены. 

Они уступили главные роли новым хозяевам – большевикам, таким же жестоким 

и беспринципным хищникам, но более сильным и еще дальше шагнувшим по 

части зажигательных лозунгов и оболванивания масс. После советизации Арме-

нии в Ереване был создан Военно-революционный комитет под председательст-

вом С.Касьяна. Вскоре, назначенный Народным комиссаром по иностранным 

делам, А.Бекзадян 7 и 10 декабря 1920 года посылает ноту в адрес МИД Грузии, в 

котором требует «немедленного вывода грузинских войск из Лорийского района» 

[29, л.9]. Как видно из приведенного документа, начиналась новая борьба за 

осуществление прежних целей, однако другими путями. Что касается требования, 

теперь уже Советской Армении, то грузинское правительство ответило одно-

значным отказом. 30 декабря 1920 года правительство Советской Армении 

предъявило руководству Грузии очередную ноту следующего содержания: 

«...Во время войны с Турцией грузинские войска оккупировали нейтральную 

зону. В ваших ответах от 10 и 12 декабря вы отказываетесь от выполнения 

наших требований, и говорите, что нейтральная зона была занята по соглаше-

нию от 13 ноября с дашнаками. Армянское (Советское) правительство вынуж-

дено заявить, что оно не признаѐт соглашение от 13 ноября, так как оно было 

заключено по требованию Антанты... Наше требование – положить конец 

такому положению в нейтральной зоне, в этой бесспорно армянской террито-

рии» [30, л.26].  

Правительство Советской Армении больше не предъявляло претензии на 

грузинские земли, так как в Москве был уже готов план оккупации Грузии, и 

армянские большевики не сомневались, что после этого ими передадут 

«нейтральную зону». После установления советской власти в Азербайджане и 

Армении, в Грузии были созданы и открыто действовали «комитеты спасения» и 
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«освобождения» Армении, Азербайджана, Терека, Кубани, и др. от большевиков. 

В январе 1921 года в Тифлисе состоялось совещание дашнаков, на котором они 

провоцировали о том что, при помощи Грузии и Антанты, поднимут восстание 

против советской власти в Армении [27, л.116]. Эти факты давали основание 

большевикам констатировать, что, «Грузия окончательно превратилась в штаб 

мировой контрреволюции на Ближнем Востоке». Таким образом, оккупация и 

советизация Грузии становились неизбежными [13]. Все попытки грузинского 

руководства найти поддержку в борьбе с большевиками были тщетными. В ночь с 

11-го на 12 февраля 1921 года Красная Армия перешла границы Грузии. Москва

по радио сообщала, что в Грузии началось восстание, а по Кавказу передавала,

что Советская Армения напала на Грузию и требует присоединения Борча-

линского уезда [15]. В ожесточенных боях части регулярных войск Грузинской

Демократической Республики не смогли остановить соединения Красной Армии.

25 февраля 1921 года в Грузии была установлена советская власть. После

установления советской власти в Грузии, Кавказское Бюро РКП(б) (Кавбюро) уже

могло заняться территориальными вопросами трех советских республик Закав-

казья. 2 мая 1921г. на пленуме Кавбюро РКП(б) было принято решение о созда-

нии комиссии из представителей Закавказских республик под председательством

С.Кирова для определения границ между Азербайджаном, Грузией и Арменией.

На первом же заседании в Тифлисе (25-27 июня 1921 года) Бекзадян предложил

членам комиссии учесть «исключительно тяжелое положение Советской Армении

и во имя общей солидарности, установления раз и навсегда самых искренних,

дружеских взаимоотношений сделать территориальные уступки в районах,

населенных компактным армянским населением» [28, л.15]. К такой фальши для

достижения своих целей не прибегали даже дашнаки, как видно, армянские

большевики по части зажигательных лозунгов шагнули дальше от своих пред-

шественников. К тому же, в конце своей «дружеской» просьбы, Бекзадян добавил,

что «в Москве, в беседе с ним товарищ Сталин вполне разделял эту точку зрения»

[28, л.15-16]. Однако, представители Грузии, которых поддержали делегаты от

Азербайджана, заявили о недопустимости территориальных прирезок. Их

поддержал и С. Киров. Эта тема было поднята и 26 июня. Тем не менее, вопрос о

территориальном размежевании Закавказских советских республик не был решен,

и представитель Армении Бекзадян перенес его на решение Кавбюро ЦК РКП(б).

7 июля 1921 года пленум Кавбюро, при участии Сталина, принял решение о

присоединении бывшей «нейтральной зоны Лори» к Советской Армении. Вопрос

о судьбе Ахалкалакского района решено было передать на рассмотрение ЦК

КП(б) Грузии, заключение которого затем должны были внести на пленум

Кавбюро (Л.Тоидзе. «После 25 февраля», Тб., 1990 г.). 16 июля президиум ЦК

КП(б) Грузии подтвердил постановление Кавбюро о передаче «нейтральной

зоны» Армении. По вопросу же об уступке Ахалкалакского района в пользу

Советской Армении, президиум ЦК КП(б) Грузии, исходя из политических

соображений, а также важности экономических связей Ахалкалаки с Тифлисом,
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признал это предложение неприемлемым [25]. Но Армения не намерена была 

отступать от своих претензий. Кроме подручных, она опиралась на тех «грузинов-

интернационалистов», которые в революционном огне навсегда потеряли свое 

национальное лицо и понятие «родина». В 1922 году Грузинскому правительству 

был представлен новый проект, согласно которому большая часть Джавахетии, 

она же Ахалкалаки просто обязана была присоединиться к Борчалинскому району 

с целью создания в дальнейшем «единой армянской административной единицы». 

По словам И.Джавахишвили, который остерегал правительство от исторических 

ошибок, «этот план являлся первой ступенью мастерски придуманного проекта 

отторжения этих двух уездов из состава Грузии и присоединения их к Армении, 

за которым обязательно последовала бы и вторая. Достаточно окинуть взглядом 

составленные дашнаками карты, как станет ясным, что и на этот раз шла борьба за 

осуществление прежних целей, однако другими путями» [14]. Оказывается, и 

после этого был составлен еще один проект, о чем свидетельствуют последние 

абзацы доклада И. Джавахишвили: 

«Пару слов еще, о, якобы новом проекте относительно необходимости 

предоставления автономии Джавахетии и ее выделении. После всего вышеска-

занного, ясно, откуда и для чего проистекает этот проект... Если при прежнем 

режиме российского владычества в Грузии попирались интересы грузинского 

народа, то, благодаря политике русских и армянских чиновников свободные гру-

зинские земли заполучили только армяне и русские. Неужели и теперь возможно, 

чтобы жизненные интересы грузинского народа были принесены в жертву 

этому проекту... Это настолько невероятно, что уверен, правительство ГССР 

откажется от осуществления данного проекта, так же, как было отказано 

другим подобным проектам» [14].  

Но партия сказала свое слово. Таким образом, Советская Грузия без боя 

лишилась части южных районов, которые были переданы Армении. А переданы 

они были по одному лишь признаку – из-за проживающего там горстки армян-

ского населения. Армянский принцип – селиться кучей и вытеснять все другие 

нации, чтобы потом заявить, что это «исконно армянские земли», принѐс свои 

плоды. Советская Армения получила значительные территории Грузии. Создать 

армянское государство можно было только за счет территории соседних госу-

дарств, только на крови тех народов, которые когда-то приютили их и поселили 

на своих землях. Трогательные по своей «наивности» просьбы армянских комму-

нистов подарить «обездоленной, несчастной» Армении часть грузинской террито-

рии в свое время вполне укладывались в господствующую тогда идеологию про-

летарского интернационализма и концепцию единого государства, рассматривав-

шегося, лишь как временный, переходный этап к монолитному, и, в идеале, – к 

обществу без национальных признаков. Тот факт, что первый секретарь КП 

Грузии Л.Берия, дабы положить конец этим притязаниям, в свое время вынужден 

был не больше и не меньше, как лично застрелить своего армянского коллегу в 

своем кабинете, показывает, что он считал опасность вполне реальной [21]. 
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Характерная черта армянской национальной пропаганды, как словно бы наро-

читая грубость доводов, будто бы рассчитанных на детей. Как, впрочем, и то, что 

параллельно существуют и настоящие мастера пропаганды. В пропагандистской 

борьбе существуют разные уровни, и для воздействия на темную армянскую 

массу, в первую очередь, нужны простые доводы и методы для распространения в 

разных вариациях мальвы об «исконной принадлежности» Карабаха и Джавахе-

тии Армении. Эта пропаганда, следует отметить, уже успела стать одним из прио-

ритетных лозунгов армянского национализма и армянской внешней политики. О 

«Карабахской политике» все известно, поход к берегам Каспия провалился. Но, 

план рейда армянских крейсеров, атомоходов и сухогрузов в грузинское побе-

режье Черного моря пока остается в силе. А проход этот, проходит через Джава-

хетию, на что и намекают «жидкие мозги» из Ереванского «причала». И не явля-

ется секретом то, что цель эта входит в состав геополитических интересов союз-

ников Армении. Армяне готовы взяться за оружие против Грузии, как это было в 

Абхазии. Но, и в Ереване знают, если события будут развиваться по неблаго-

приятному сценарию, то нет сомнения, в возникновении угрозы существования 

самой армянской государственности, которая была создана на исторических 

территориях Азербайджана и Грузии. Если на побережьях и Грузии по наивной 

грузинской гостеприимности живут представители «Морской Армении», то 

официальному Еревану не следует бросать там якорь и поднимать свой флаг. 

Такая попытка в период первой мировой войны привела к выселению хаев с 

турецкой земли, виной тому были именно армянские провокаторы. Сто лет назад 

в Азербайджан и в Грузию переселили сотни тысяч армян. Однако прошло время, 

и потомки пришлых стали самонадеянно утверждать, что живут в «исторической 

Армении». Армения никогда не имела выхода к морю, и никогда ее не получит. 

Не повезло Армении с географией… Поэтому, строить грандиозные планы об 

«армянской армаде», которая горда бороздит океанские просторы, не следует. 

Более того, как выше сказано, ныне существующая Армения состоит из террито-

рий Азербайджана и Грузии. Азербайджанские и грузинские политики еще в 1918 

году в «знак доброго компромисса» предоставили армянам часть своих истори-

ческих областей, а в 1921 году, «мягкосердечные» большевики придобавили еще. 

Российско-грузинский военный конфликт 2008 года породил в кругах армянского 

общества большие надежды. Армяне в Джавахетии были готовы с оружием в 

руках подняться против Грузии, однако их надеждам не суждено было оправ-

даться. Однако в настоящее время вся общественность и правительство Армении 

просто мечтают о новом столкновении, авось гипотетическое поражение Грузии, 

наконец, даст проход к Черноморскому побережью. История искусственно создан-

ных постсоветских вооруженных конфликтов не раз наглядно показала правоту 

грузинской пословицы, в вольном переводе звучащей, как: «шавка волка победит, 

если ей медведь подсобит». И в Азербайджане мудрецы говорят: «Пес сидит в тени 

скалы, думая что это его тень». 
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Новая Независимая Армения – старые цели 

В начале 90-ых годов ХХ в., после распада Советского Союза и образования 

Грузинской и Армянской независимых республик, у представителей нового поко-

ления армянской историографии с особой четкостью определилось отношение к 

Грузии и ее истории. К тому времени общество окончательно освободилось от 

пут советской идеологии и армянские историки не преминули открыто заявить о 

своих далеко идущих геополитических чаяниях. В Ереване акад. Лендруш Хур-

шудян опубликовал статью «Национальная идеология Армении: смысл и содер-

жание», где представлен поэтапный план восстановления «Великой Армении» (от 

моря до моря). На сей раз за реализацию этого фантастического плана партии 

дашнаковцев в основном выступили представители нового поколения, среди кото-

рых преобладают журналисты, писатели, политологи, разного рода непрофессио-

налы. Базируясь на фальсифицированной предшествующими поколениями исто-

рии, вместо критического изучения прошлого они взялись за пропаганду дашна-

ковских идей и в этом процессе перешли всякую грань несерьезности. Ложь, 

фальшь, некомпетентность стали общей характерной чертой подобного рода 

«исследователей». Однако, в организационном смысле эта пропаганда оказалась 

более дееспособной и масштабной. 

14 апреля 2005 года в Ереване с одобрением высшего руководства страны 

была устроена антигрузинская акция, в которой открыто звучали призывы о 

присоединении Джавахетии к Армении. А немногим раньше, 14 марта, в «Газете 

СНГ» была опубликована статья некоей Мариам Степанян, о сотрудничестве 

«Дашнакцутюн» с новоявленной в Джавахетии армянской партией «Виркис», 

которые решили, что «Джавахк в составе Грузии находится временно и рано или 

поздно присоединится к Армении». Армянская диаспора в России тоже не 

захотела остаться в стороне. Часть еѐ переименовав себя «Джавахской диаспо-

рой», начала громогласно требовать о провозглашении Самцхе-Джавахетском 

крае Джавахской автономной области. Но, пока в составе Грузии 26 февраля 2010 

года так называемая «диаспора» разместила на сайте информационного агентстве 

«ARMENIA Today» очень интересную петицию. Этот пасквиль интересен и тем, 

что таит в себе лжеюридическую почву аннексии грузинских земель, и текст 

которого в точности повторяет небезызвестное «обращение» армян батюшке 

Горбачѐву в канун «Карабахской проблемы». Не забудьте обратить внимание на 

выделенные нами детали. «Мы, Джавахкская диаспора России, призываем… 

предпринять безотлагательные меры по прекращению дискриминационной поли-

тики грузинских властей в отношении Джавахского Армянства, гарантировав без-

опасность армянского населения. Исходя из реалий… считаем первоочередными: 

1. Немедленный Пересмотр состава Адмистративно-Территориалъного

Деления Самц – «Многострадальная Армения»: мифы и реальность 259 хе-Джава-

хетии с включением Цалкского муниципалитета. 
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2. Немедленный пересмотр и внесение в Конституцию Грузии поправок о

Провозглашении Самцхе-Джавахетского края автономной областью с присвое-

нием наименования «Джавахская Автономная Областъ». 

3. Придание Армянскому Языку Статуса Регионалъного Языка на терри-

тории Джавахкской автономной области… 

4. Предоставление Правогого Статуса Армянской Апостольской Церкви в

Грузии и Возврат секуляризованных Армянских храмов, святынь и исторических 

памятников. 

5. Незамедлительное прекращение полицейских гонений в крае Самцхе-

Джавахк-Цалка, прекращение судебных и уголовных преследований Армянских 

Активистов края. 

6. Пресечение всех проявлений по созданию искусственных помех и

запретов на пропускном пункте «Бавра» государственной границы, в том числе и 

прекращение политики по запрету Провоза армянской учебной и художественной 

литературы. 

7. Восстановление на официальном уровне Армянских Топонимов в крае

СамцхеДжавахк-Цалка и в Грузии в целом, в том числе и рассмотрение вопроса о 

возврате местной топонимики региона, которая существовала в дореволюционной 

Грузии. Мы призываем все общественно-политические силы Армении и Диаспо-

ры, а также представителей общества, обеспокоенных проблемой сохранения 

армянства в регионе Самцхе-Джавахк-Цалка, сообща впрячься Боръбу по защите 

прав и интересов джавахкских армян, последовательно Добится Создания для 

джавахкских армян полноценных условий для построения своего будущего на 

Родной Земле» [32]. 

Такова краткая история образования Армении из исторических земель наро-

дов Южного Кавказа. Однако, очередные «гении» армянского народа, позабыв-

шие, на чей земле они живут, стремятся вновь отхватить приглянувшиеся им тер-

ритории. Сегодня, чтобы не повторить ошибок прошлого, мы должны вни-

мательно изучить уроки истории, вновь перелистать ее страницы, порою траги-

ческие, горькие и кровавые. Это не только позволит понять глубинные истоки 

происходящих сегодня процессов, но и наметить единственно верный путь 

государственного строительства. 

Заключение 

Учитывая региональные и геополитические реалии, можно однозначно 

утверждать, что переход на стратегический уровень партнерства между Ереваном 

и Тбилиси не предвидется. Более того Армения является членом Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопас-

ности (ОДКБ) и стратегическим союзником России, а Грузия стремится вступить 

в Европейский союз и НАТО, а также имеет стратегическое партнерство с 

Азербайджаном и Турцией. Исходя из этого «Армения является потенциальной 

угрозой» для безопасности Грузии. 
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Вскормленная фальшивой иделогией руководители армянского государства 

возомнили себя представителями могучей страны. Порой геополитические 

амбиции страны следует позавидовать, в этом аспекте они не уступают даже 

Англии, однако фальшивость сразу дает о себе знать, и это в первую очередь 

гибельно собственно для армянского народа, свидетельями чего все мы являлись 

во второй карабахской войне. 

В ереванских геоисторических и геополитических лабараториях и по сей 

день ведется работа по созданию исторических и геополитических мотивов для 

новых притязаний к соседным народам, однако из исторического прошлого мы 

знаем чем обернулись эти притязания, поэтому надеемся, что армянские 

«мудрецы» извлекут уроки из собственной истории. 
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Annotation 

One of the main conditions for political stability and economic development in the Caucasus 

is to ensure regional stability. In addition to the South Caucasus, the trio covers the strategic 

region connecting the Caspian-Black-Mediterranean basins. The formation of the Azerbaijan-

Turkey-Georgia triangle is based on historical and cultural ties, geographical proximity, being 

part of a single transit corridor, favorable conditions for joint economic cooperation and 

political will. 

After the collapse of the USSR, the establishment of Azerbaijan-Georgia-Turkey trilateral 

cooperation began over economic interests. The Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbilisi-Erzurum 

pipelines and the Southern Gas Corridor are the main pillars of this trilateral cooperation. The 

Baku-Tbilisi-Kars railway project is one of the factors contributing to regional stability and 

development, playing the role of a strategic link in the creation of a transport corridor between 

Asia and Europe. 

Azerbaijan-Georgia-Turkey business forums organized in trilateral format, action plans on 

sectoral cooperation are another indicator of regional strategic partnership between the 

countries, as well as a provider of development in tourism, energy, agriculture, environmental 

protection, humanitarian and sports. 

The Trabzon Declaration, the Batumi Joint Communiqué, the Ganja, Kars, Tbilisi and Baku 

Declarations are of great importance in terms of political dialogue and the implementation of 

special trilateral projects. The importance of the agreement reached during the Trabzon summit 

of the heads of state of the three countries in the context of resolving the existing regional 

conflicts in the region and resolutely combating terrorism and organized crime should be 

emphasized. There is also successful cooperation in the field of defense. 

Given all this, Azerbaijan-Turkey-Georgia trilateral cooperation should be assessed as a 

factor of regional stability and the largest guarantor of lasting peace and progress in the South 

Caucasus. 

Keywords: Azerbaijan, Georgia, Turkey, cooperation, stability, development 

AZƏRBAYCAN-TÜRKĠYƏ-GÜRCÜSTAN ÜÇTƏRƏFLĠ ƏMƏKDAġLIĞI REGĠONAL 

SABĠTLĠK AMĠLĠ KĠMĠ (AZƏRBAYCANDAN BAXIġ) 

Annotasiya 

Qafqaz ölkələrində siyasi sabitliyin və iqtisadi inkişafın əsas şərtlərindən biri regional sabitli-

yin təmin edilməsidir. Olduqca uğurlu Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan üçtərəfli formatı region-

da sabitliyi, təhlükəsizliyi və mütəmadi inkişafı təmin edir. Bu üçlük Cənubi Qafqazdan əlavə 

Xəzər-Qara-Aralıq dənizi hövzələrini birləşdirən strateji bölgəni də əhatə edir. Azərbaycan-

Türkiyə-Gürcüstan üçbucağının formalaşmasının əsasında tarixi və mədəni əlaqələr, coğrafi 
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qonşuluq, vahid tranzit dəhlizinin tərkib hissələri olmaq, birgə iqtisadi əməkdaşlıq üçün əlverişli 

şərait və siyasi iradə dayanır. 

SSRİ-nin süqutundan sonra Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli əməkdaşlığın yaran-

ması iqtisadi maraqlar üzərindən başlayıb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum boru 

kəmərləri, Cənub Qaz Dəhlizi bu üçtərəfli əməkdaşlığın əsas dayaqlarıdır. Bakı-Tbilisi-Qars 

dəmiryolu layihəsi Asiya və Avropa arasında nəqliyyat dəhlizinin yaradılması istiqamətində 

strateji həlqə rolunu oynamaqla regional sabitliyə və inkişafa töhfə verən amillərdən biridir. 

Üçtərəfli formatda təşkil olunan Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə biznes forumları, sahəvi 

əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət planları ölkələr arasında regional strateji tərəfdaşlığın daha bir 

göstəricisi, eyni zamanda turizm, enerji, kənd təsərrüfatı, ətraf mühitin mühafizəsi, humanitar və 

idman sahələrində inkişafın təminatçısıdır.  

Siyasi dialoq və xüsusi üçtərəfli layihələrin yerinə yetirilməsi baxımından Trabzon Bə-

yannaməsi, Batumi Birgə Komünikesi, Gəncə, Qars, Tbilisi və Bakı Bəyanatlarının əhəmiyyəti 

olduqca böyükdür. Regionda mövcud regional münaqişələrin həll edilməsi, terrorizmə və mütə-

şəkkil cinayətkarlığa qarşı qətiyyətlə mübarizə aparılması çərçivəsində üç ölkənin dövlət başçı-

larının Trabzon zirvə görüşü əsnasında izalanmış sazişin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. 

Müdafiə sahəsində də uğurlu əməkdaşlıq mövcuddur.  

Bütün bunlar nəzərə alınaraq, Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan üçtərəfli əməkdaşlığı regional 

sabitlik amili kimi – Cənubi Qafqazda davamlı sülhün və tərəqqinin ən böyük təminatçısı kimi 

qiymətləndirilməlidir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, əməkdaşlıq, sabitlik, inkişaf 

Introduction 

One of the main conditions for political stability and economic development in the 

South Caucasus, including Azerbaijan, is to ensure regional stability. In this regard, the 

establishment of mutually beneficial cooperation with the countries of the region has 

been identified as one of the main directions of Azerbaijan's foreign policy. Azerbaijan 

has managed to establish such relations with Turkey and Georgia. Azerbaijan-Turkey, 

Azerbaijan-Georgia bilateral relations are at the level of strategic partnership. At the 

same time, there is a very successful Azerbaijan-Turkey-Georgia trilateral format. 

Azerbaijan-Turkey-Georgia cooperation ensures stability, security, and sustainable 

development in the region. In addition to the South Caucasus, the trio covers the 

strategic region connecting the Caspian-Black Sea-Mediterranean basins. The formation 

of the Azerbaijan-Turkey-Georgia triangle is based on geographical proximity, 

historical and cultural ties, favorable conditions for joint economic cooperation, being 

part of a single transit corridor, and political will. 

Political cooperation 

Azerbaijan-Turkey-Georgia trilateral cooperation was possible, first of all, due to 

the strong political will of the heads of state. Although positive steps were taken to 

establish cooperation with foreign countries in the early days of the restoration of state 

independence, the high stage of development of this field coincides with the period after 

the election of Heydar Aliyev as President of the Republic of Azerbaijan. Heydar 
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Aliyev's contribution to the development and strengthening of Azerbaijan-Turkey, 

Azerbaijan-Georgia relations has led to the rapid development of bilateral relations. The 

implementation of the national leader's oil strategy has laid the groundwork for a new 

trilateral cooperation format. Trilateral meetings and agreements signed for the 

implementation of energy projects were a sneak of this format. 

The Azerbaijan-Turkey-Georgia trilateral cooperation format was formalized at 

the Summit of Heads of States held in Trabzon, Turkey on April 29-30, 2002 [26, 

s.509]. The main purpose of the summit, initiated by Turkish President Ahmet Necdet

Sezer, was to discuss ways to solve security problems in the region, as well as in all

three countries, the security of the East-West corridor, the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil

export pipeline, the Baku-Tbilisi-Erzurum gas pipeline, and the joint efforts to combat

international terrorism.

To implement comprehensive cooperation in all areas in the region, it is 

necessary, first of all, to resolve existing regional conflicts and resolutely fight terrorism 

and organized crime. In this regard, the importance of the Trabzon Summit was 

enormous. The signing ceremony of the "Agreement between the Republic of 

Azerbaijan, the Republic of Turkey and Georgia on Combating Terrorism, Organized 

Crime and Other Serious Crimes" was held between the Interior Ministers of 

Azerbaijan, Turkey, and Georgia on April 30 [36]. The agreement stipulates that the 

parties will take effective measures to ensure the security, territorial integrity, 

inviolability of borders, and the prevention of the preparation and commission of 

terrorist acts against citizens, including diplomatic missions in their countries, to 

establish a security system to protect the East-West Energy Corridor in the framework 

of close coordination and cooperation in combating terrorist acts, illegal migration and 

human trafficking, regulation of information exchange and other relevant issues based 

on a protocol drawn up jointly by the three states, etc. 

During the rule of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, 

Azerbaijan-Turkey, Azerbaijan-Georgia relations, and Azerbaijan-Turkey-Georgia 

trilateral cooperation were not only preserved but also rose to the level of strategic 

partnership. During these years, important meetings were held between the heads of 

state of the three countries in a tripartite format. It would be appropriate to emphasize 

the importance of such a summit held in Tbilisi in 2014. The Tbilisi Summit with the 

participation of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev, President of 

the Republic of Turkey Abdullah Gul, and President of Georgia Giorgi Margvelashvili 

contributed to the further expansion of relations and successful cooperation between the 

countries [21, p.235]. Speaking at a press conference after the trilateral meeting in 

Tbilisi, President Ilham Aliyev stressed the importance of the summit for the 

development of trilateral cooperation: 

“I am sure that today's summit will be very important for the further development 

of our trilateral cooperation. Azerbaijan is connected with Georgia and Turkey by 

history, historical ties, culture, friendship, and brotherhood between our peoples. Our 

bilateral relations are also built on this solid foundation. It has already been tested. 



Samira Habibbayli. AZERBAIJAN- TURKEY -GEORGIA TRILATERAL COOPERATION    səh.  37-53   
AS A FACTOR OF REGIONAL STABILITY (VIEW FROM AZERBAIJAN)       

40 

Both Georgia, Turkey, and Azerbaijan have very close relations based on friendship 

and brotherhood. I am very glad that the tripartite format is already showing its 

significance. Trilateral meetings have been held in the past. Because, of course, there 

have been summits in connection with the implementation of international projects. 

Today's summit was important both for an analysis of the work done in previous years, 

and at the same time, and most importantly, I think that today there was a very broad 

and sincere exchange of views on future cooperation” [21, p.243]. 

The Trabzon Declaration, the Batumi Joint Communiqué, the Ganja, Kars, Tbilisi, 

and Baku Declarations signed during the meetings of the Foreign Ministers of the three 

countries are of great importance in terms of political dialogue and the implementation 

of special trilateral projects. It should be noted that the traditional trilateral meetings of 

the Foreign Ministers of Azerbaijan, Georgia, and Turkey have been held since 2012. 

The first of these meetings was held in Trabzon on the initiative of the Minister of 

Foreign Affairs of the Republic of Turkey [35]. At the meeting held on June 8, 2012, 

along with regional issues, it was agreed to develop cooperation in all areas and 

promote regional stability and security, while protecting mutual interests. The Trabzon 

Declaration signed after the meeting stated that 20 years have passed since the 

establishment of diplomatic relations between the parties, the three countries aim to 

ensure peace and stability in the South Caucasus and improve the social welfare of the 

region through economic cooperation. The statement also stressed the satisfaction of the 

parties with the development of bilateral relations and political dialogue between the 

countries and reaffirmed their determination to further develop trilateral cooperation in 

the political, economic, cultural, and humanitarian spheres. 

The second meeting of the Azerbaijani, Georgian and Turkish Foreign Ministers 

took place on March 28, 2013, in Batumi, Georgia [6]. In the Batumi Communiqué 

signed as a result of the meeting, the parties reaffirmed their commitment to the 

provisions of the Trabzon Declaration and reiterated the need for a peaceful settlement 

of conflicts in the region based on the principles of sovereignty, territorial integrity, and 

inviolability of borders. One of the practical results of the second meeting held in 

Batumi in the above-mentioned format was the Tripartite Sectoral Cooperation Action 

Plan for 2013-2015. It was important that the meeting took place in Batumi and 

Georgian Foreign Minister Maya Panjikidze's statement at a post-meeting press 

conference that "Georgia has close and friendly relations with its strategic partners 

Turkey and Azerbaijan" was considered very important in the context of the change of 

government in Georgia. 

The third similar meeting took place in February 2014 in Ganja [20]. The meeting 

discussed the work done by the Foreign Ministers of the three countries since the 

signing of the Trabzon Declaration and the Tripartite Sectoral Cooperation Action Plan 

for 2013-2015 to date, the problems were discussed and there was a wide exchange of 

views on future goals. Emphasizing the importance of trilateral meetings for the 

development of cooperation in the Ganja Declaration signed at the end of the meeting, it 

was decided to identify political, economic, trade relations, as well as humanitarian 
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areas such as environmental protection, culture, science, education, health, tourism, 

sports as new areas for expanding ties. The decision to hold a summit of Azerbaijan-

Georgia-Turkey Leaders, adding a new stage to the tripartite political format of relations 

at this meeting, confirmed that the expectations within the trilateral relations were met 

and the parties were interested in further expanding ties. 

The fourth meeting of the Foreign Ministers of Azerbaijan, Georgia, and Turkey 

was held in December 2014 in Kars, Turkey [8]. During the meeting, which was a 

continuation of previous meetings, the sides exchanged views on the implementation of 

the decisions taken at previous meetings, emphasizing the importance of regional 

cooperation on issues of mutual interest. The Kars Declaration signed as a result of the 

meeting is an important document in which the parties specify political and economic 

issues and reaffirm the strategic partnership. 

On February 19, 2016, the 5th trilateral meeting of the Foreign Ministers of 

Azerbaijan, Georgia, and Turkey was held in Tbilisi [32]. During the meeting, the 

ministers expressed satisfaction with the holding of regular trilateral meetings and 

reaffirmed their intention to strengthen peace, security, and stability in the region. In the 

Tbilisi Declaration signed as a result of the meeting, the parties strongly condemned the 

horrific terrorist attacks in Turkey in February 2016, the Azerbaijani and Georgian 

Foreign Ministers expressed unwavering solidarity with Turkey, their deep condolences 

to the Turkish people, and their strong partnership with Turkey in the fight against 

terrorism. The declaration also stressed the successful results of economic and transport 

projects implemented in the framework of trilateral cooperation, the great importance of 

ensuring the sustainable, stable, and secure development of oil and gas infrastructure. 

On September 6, 2017, the sixth trilateral meeting of the Foreign Ministers of 

Azerbaijan, Georgia, and Turkey took place in Baku [11]. At the meeting, the Ministers 

reaffirmed their commitment to further expanding cooperation based on strategic 

partnership, good neighborliness, mutual respect, and trust, and reaffirmed their mutual 

respect and strong support for the sovereignty, territorial integrity, and inviolability of 

internationally recognized borders. It was stressed during the talks that the ongoing 

conflicts in the region undermine peace, stability, and economic development and require 

a political solution based on the above-mentioned principles of international law. It was 

decided to development of trade and economic cooperation, thereby strengthening efforts 

to meet the actual potential in terms of investment and trade promotion, further 

strengthening cooperation in energy, transport, telecommunications, industry, 

environment, education, science, culture, tourism, and sports through joint projects and 

programs. The Baku Declaration was signed between the ministers at the meeting. 

In October 2018, the seventh ministerial meeting took place in the historic 

Dolmabahce Palace in Istanbul, Turkey [25]. Exchanging views on the importance of 

joint economic projects and other issues on the agenda, the parties noted that the 

trilateral meetings further accelerated the development of cooperation. During the 

meeting, they stressed the importance of peace, stability, cooperation, and development 

of the three countries, Turkey's constant support for the territorial integrity of 
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Azerbaijan and Georgia, and the importance of resolving existing problems peacefully 

and within the framework of international law. As a result of the meeting, the parties 

signed the Istanbul Declaration. 

In December 2019, the eighth trilateral meeting of the Foreign Ministers of 

Azerbaijan, Georgia, and Turkey was held in Tbilisi [33]. The meeting focused on 

further strengthening economic and trade cooperation through the implementation of 

joint projects and programs in the fields of energy, transport, telecommunications, 

innovation, technology, industry, agriculture, tourism, and the environment, using the 

existing potential to promote investment and trade, as well as cooperation. Emphasizing 

the important role of the Marmaray project as part of the Baku-Tbilisi-Kars railway and 

the Iron Silk Road in facilitating competitive transport between Asia and Europe, the 

Ministers agreed to speed up the completion of the Baku-Tbilisi-Kars railway for its full 

operation, as well as to increase the volume of freight and passenger traffic by this 

railway, as well as to increase the capacity of the line to strengthen these roads and to 

complete the work to eliminate the lack of infrastructure. The importance of 

establishing a Turkey-Georgia-Azerbaijan committee on multimodal transport 

cooperation was stressed at the meeting. They discussed the importance of adopting an 

Action Plan on Tripartite Sectoral Cooperation for 2020-2022. At the end of the 

meeting, the parties signed the Tbilisi Declaration [33]. 

The priorities of the political line of cooperation created and developed by Turkey, 

Azerbaijan, and Georgia are common. These directions are the existence of independent, 

political and economic stability in the South Caucasus, the existence of countries living in 

peace and cooperation in mutual relations, adapted to Western civilization, their mutual 

support under these conditions, acceptance, and protection of the sovereignty, territorial 

integrity, and inviolability of the borders of states within the norms of international law. 

This is a point of view adopted by all three countries, by the individual interests of each, 

as well as the norms of international law, and with its successful results has created 

conditions for strengthening and expanding trilateral cooperation from year to year. Over 

the years, high-level meetings have repeatedly stressed the commitment of the three 

countries to this political line. Mutual support has always been observed both at 

international events and platforms and in specific situations where there is a threat to the 

sovereignty and territorial integrity of states. The support of Azerbaijan and Turkey 

during the military aggression against Georgia in 2008, especially the invaluable fraternal 

assistance of Azerbaijan, is a clear example of this attitude. The fact that Georgia closed 

its air and land routes for the transportation of Armenian military cargo during the battles 

in the direction of Tovuz in July 2020 as a result of the Armenian aggression and in 

violation of the ceasefire by the Armenians on September 27, 2020, especially the 

tremendous political and moral support provided by Turkey on all platforms is proof that 

this cooperation will be further strengthened in the future. 
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Energy projects 

Although Azerbaijan-Georgia-Turkey trilateral cooperation after the collapse of 

the USSR was based on common economic interests, at the same time, it served the 

national interests of all three countries. Thus, the fact that Azerbaijan is a source and 

producer of hydrocarbon resources, Georgia's geographical position, and transit 

opportunities, and Turkey's domestic energy needs and the status of a regional hub are 

the natural foundations of trilateral cooperation. The Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-

Tbilisi-Erzurum pipelines, and the Southern Gas Corridor are the mainstays of this 

cooperation. 

The Baku-Tbilisi-Ceyhan main export pipeline is one of the foundations of 

trilateral cooperation. The construction of this pipeline as the main export pipeline was 

first identified on May 15, 1998, with the signing of a memorandum of understanding 

between Azerbaijan, Georgia, and Turkey [26, p.325]. 

October 29, 1998, in the Turkish Grand National Assembly President of Turkey 

Suleyman Demirel, President of the Republic of Azerbaijan Heydar Aliyev, President of 

Georgia Eduard Shevardnadze, President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, 

President of Uzbekistan Islam Karimov and US Secretary of Energy Bill Richardson 

signed the Ankara Declaration, which defines the Baku-Tbilisi-Ceyhan route, to deliver 

energy resources of the Caspian region, especially Azerbaijani oil to world markets [9]. 

This historic document announced to the world the determination of the parties to build 

the Baku-Tbilisi-Ceyhan main pipeline. 

On November 18, 1999, at the Ciragan Palace in Istanbul as part of the OSCE 

Istanbul Summit, an agreement was signed between the Republic of Azerbaijan, Georgia 

and the Republic of Turkey on the transportation of crude oil through the territories of the 

Republic of Azerbaijan, Georgia and Turkey via the Baku-Tbilisi-Ceyhan main export 

pipeline. [12] On April 28, 2000, at the US State Department, representatives of Turkey, 

Azerbaijan, and Georgia signed the final document of the Baku-Tbilisi-Ceyhan main 

export oil pipeline. [26, p.343] The parliaments of all three countries ratified the 

document. This was the next successful step taken to transport Caspian oil to world 

markets. An agreement on the construction of the Baku-Tbilisi-Ceyhan main export oil 

pipeline was signed in Tbilisi on October 18 and in Turkey on October 19 of the same 

year. Finally, after several years of intense negotiations, meetings, and agreements, the 

groundbreaking ceremony for the Azerbaijani section of the Baku-Tbilisi-Ceyhan main 

export oil pipeline was held on September 18, 2002, at the Sangachal terminal, on May 

23, 2003, in the city of Tetri-Skaro in the Georgian part. The filling of the oil pipeline 

started on May 25, 2005, and on May 28, 2006, the oil flowing through the Baku-Tbilisi-

Ceyhan oil pipeline reached the port of Ceyhan [10]. 

The implementation of the Baku-Tbilisi-Ceyhan main export oil pipeline project 

is not only very economic but also political. This project and its implementation is a 

guarantor of peace, tranquility, and security in the Caucasus region. The steel pipe is 

one of the ties that connect Azerbaijan, Georgia, and Turkey more closely. 
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One of the energy projects in partnership with Azerbaijan, Turkey, and Georgia is 

the Baku-Tbilisi-Erzurum (South Caucasus Pipeline) gas pipeline project, designed to 

transport gas from the Shah Deniz field in the Azerbaijani sector of the Caspian Sea. 

Construction of the South Caucasus Pipeline began on October 16, 2004, the day 

the Azerbaijani and Georgian sections of the Baku-Tbilisi-Ceyhan oil pipeline were 

connected [10]. The pipeline, which has been under construction for about two years, 

began transporting gas to Georgia in late 2006 and to Turkey in June 2007 [16]. 

The Southern Gas Corridor project is perhaps the largest of the projects co-

operated by Azerbaijan, Turkey, and Georgia. According to the project, gas produced 

from Shah Deniz Phase 2 will be transported from the Caspian Sea to Europe over a 

distance of 3,500 kilometers. This required the expansion of several existing 

infrastructure and the construction of a new pipeline chain. Expansion of the existing 

South Caucasus Pipeline (SCP) through a new parallel pipeline across Azerbaijan and 

Georgia, Trans-Anatolian Pipeline (TANAP) implemented under the agreement signed 

between Azerbaijan and Turkey in June 2012 and the Trans Adriatic Pipeline (TAP) 

project, which is nearing completion under an intergovernmental agreement signed in 

February 2013 between Albania, Italy, and Greece, are key segments of this corridor. 

The foundation of the Southern Gas Corridor was laid on September 20, 2014, at 

the Sangachal terminal in Baku [17]. Speaking at the groundbreaking ceremony for the 

Southern Gas Corridor, President Ilham Aliyev said: 

“This project is also very useful for our partner countries. There will be no loser 

as a result of this project. Each party will benefit. Transit countries are also consumer 

countries. Consumer countries will also achieve diversification of gas sources. This is a 

project that ensures Europe's energy security” [22]. 

The first meeting of the Southern Gas Corridor Advisory Council was held in 

Azerbaijan on February 12, 2015, the second on February 29, 2016, and the third on 

February 23, 2017 [18]. Following the third meeting of the Consultative Council, 

officials from 12 countries – Azerbaijan, Georgia, Turkey, Greece, Bulgaria, Albania, 

Italy, Croatia, Montenegro, the United States, the United Kingdom, and the European 

Commission – signed a Joint Declaration [23]. The participants expressed their 

determination to continue and deepen long-term strategic relations between energy 

carriers, suppliers, and consumers in the Southern Gas Corridor to ensure a reliable and 

sustainable supply of gas from Azerbaijan to Georgia, Turkey, and later European 

countries. Welcoming the significant achievements in the implementation of this project 

since the 1st and 2nd ministerial meetings in Baku, they stated that they would support 

the further efforts of the relevant countries in the final approval of all procedures 

necessary for the timely completion of construction. 

On February 15, 2018, the fourth ministerial meeting of the Southern Gas 

Corridor Consultative Council was held at the Heydar Aliyev Center in Baku [19]. 

Speaking at the meeting, President Ilham Aliyev noted that significant progress had 

been made in the implementation of the Southern Gas Corridor, most of the work had 

been done, emphasizing that cooperation between Azerbaijan, Georgia, and Turkey 20 
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years ago had made an important contribution to energy development in the region and 

Europe. On May 29, 2018, the opening ceremony of the first phase of the Southern Gas 

Corridor project was held at the Sangachal terminal
 
[31]. The Southern Gas Corridor 

aims to change the energy map of the entire region by connecting gas supplies from the 

Caspian region to European markets for the first time. 

The implementation of these pipeline projects serves to build regional 

cooperation, strengthen the economic development of Azerbaijan, Georgia, and Turkey, 

maintain political stability and democracy, and thus contribute to peace in the region 

and the world. With the implementation of each new project, new strong links are added 

to the very important, strong, sustainable chain of relations between Azerbaijan, 

Georgia, and Turkey, which rises to a high level. 

Economical cooperation 

The economic potential of all three countries, favorable geographical position, 

great transit opportunities, as well as the implemented Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-

Tbilisi-Erzurum, Southern Gas Corridor, East-West transport corridor, Baku-Tbilisi-

Kars railway projects have also made this trio a necessary link in effective economic 

cooperation between Europe and Asia. Azerbaijan-Georgia-Turkey business forums 

organized in a trilateral format, action plans for sectoral cooperation are another 

indicator of the regional strategic partnership between the countries. At the same time, it 

is a provider of development in tourism, energy, agriculture, environmental protection, 

humanitarian, and sports. Drawing general outlines of Azerbaijan-Georgia-Turkey trade 

and economic relations, business forums traditionally organized since 2012 have given 

impetus to friendship, good neighborliness, and fruitful cooperation between the two 

countries. At these forums, the relevant ministers of the three countries meet with 

representatives of the business world, identify areas where countries are strong and that 

will benefit the development of relations, cooperate in solving existing problems, 

exchange views. Such events also include presentations on the economies of 

Azerbaijan, Turkey, and Georgia, business and investment opportunities in these 

countries, and bilateral meetings between businessmen. 

The first Azerbaijan-Georgia-Turkey business forum was held in Tbilisi in 

February 2012 by the Azerbaijan Export and Investment Promotion Foundation 

(AZPROMO), the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) 

and the Georgian National Investment Agency "Invest in Georgia" with the 

participation of more than 350 businessmen [34]. The forum made a special 

contribution to the development of relations by providing opportunities for 

representatives of companies operating in agriculture, construction, tourism, textiles, 

energy, real estate, and pharmaceuticals to get to know each other. In June of the same 

year, the second business forum was held in Kars, Turkey. Speakers at the event praised 

the trilateral economic cooperation, called the business forums "Three Seas Project" and 

said that they would be open to the whole world, connecting the Caspian Sea, the Black 

Sea, and the Mediterranean. 
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The third Azerbaijan-Georgia-Turkey business forum was held in Gabala in May 

2013, organized by the Ministry of Economic Development of Azerbaijan, AZPROMO, 

the Georgian National Investment Agency "Invest in Georgia" and the Turkish Foreign 

Economic Relations Organization (DEIK) [27]. Speaking at the forum, the Azerbaijani 

Minister of Economic Development stressed that as a result of the political will and 

joint efforts of the country's leaders, Azerbaijan-Georgia-Turkey relations have reached 

the level of strategic cooperation, and regional cooperation between the countries is an 

example in the world. 

The fourth Azerbaijan-Georgia-Turkey Business Forum was held in March 2015 

in Batumi [15]. The business forum was attended by more than 350 officials and 

businessmen working in agriculture, industry, construction, finance, ICT, logistics, 

consulting, health, and other fields from all three countries, including more than 100 

from Azerbaijan. 

The 5th Azerbaijan-Georgia-Turkey Business Forum was held in Istanbul in 

February 2017 [24]. Along with officials, Azerbaijan was represented at the event by 

about 50 businessmen working in agriculture, industry, construction, finance, health, 

and other fields. In total, the business forum was attended by more than 250 

businessmen from all three countries. 

The development and deepening of regional integration is of particular importance 

in demonstrating high resilience to the negative effects of the global financial, economic 

and social crisis, more effective use of the region's potential, as well as the sustainable 

socio-economic development of the three countries. From this point of view, the 

expansion of Azerbaijan-Turkey-Georgia political and economic cooperation is very 

important for all three countries and for the region as a whole. The political will of the 

heads of state, strategic partnership, historically formed a friendship, neighborly 

relations, the relevant legislative framework in the economic sphere, a favorable 

investment climate in all three countries, rich natural resources, availability of qualified 

human resources, extensive trade, and investment cooperation between the countries, 

favorable geographical position and large transit opportunities, Strategic projects such 

as Baku-Tbilisi-Ceyhan, Southern Gas Corridor, Baku-Tbilisi-Kars, "Azerbaijan-

Turkey-Georgia Energy Bridge", high-level contacts between business circles, the 

productive activities of AZPROMO, ASK, TIKA, DEIK, KOSGEB, Invest in Georgia 

and other organizations are the main factors determining the successful regional 

economic cooperation between Azerbaijan, Turkey, and Georgia. 

Transport cooperation 

The development of East-West trade relations has also increased the value of the 

Central Asia-Caspian-Black Sea transport corridor. Azerbaijan, Georgia, and Turkey 

have an irreplaceable role in this regard in terms of geographical location. The European 

Union's TRACECA (Europe-Caucasus-Asia Transport Corridor) program, one of the 

most important East-West transport projects, was launched in May 1993 at a conference 

in Brussels with the participation of trade and transport ministers from the Caucasus and 
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Central Asia [1]. Since that date, the main purpose of the program, of which Azerbaijan 

and Georgia have been members, and Turkey since 2000, is to assist member countries 

in restoring their transport infrastructure, to create the shortest transport corridor 

connecting Europe and Asia, and thus the integration of the region into the West, as 

well as a reliable transport system that serves the implementation of EU programs 

aimed at reviving and developing their economies. In this regard, the TRACECA 

project, which connects Asia and Europe, can be considered one of the elements of the 

Azerbaijan-Turkey-Georgia trilateral cooperation. The Trabzon Declaration signed 

between the three countries in 2012 also expressed support for this program. 

The most important component of trilateral transport links is the Baku-Tbilisi-

Kars railway. This railway line is one of the important factors contributing to regional 

stability and development, playing the role of a strategic link in the creation of a 

transport corridor between Asia and Europe. 

Negotiations on the Baku-Tbilisi-Kars railway connection project began in 1993 

at a meeting of the Joint Transport Commission between Turkey and Georgia in Ankara 

[13]. The protocol on the implementation of this project, signed in 2002 at a meeting of 

Turkish-Georgian transport ministers in Istanbul, Turkey, provides for preparations for 

the project. The first official discussions on the project took place during the official 

visit of the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev to Georgia in 2004. In 

May 2005, the heads of state of the three countries signed a declaration on the Baku-

Tbilisi-Kars railway in Baku. The declaration was, in fact, an indication of the 

importance that the heads of state of the three countries attached to this railway. 

The legal basis of the project was completed by the agreement on the construction 

of the Baku-Tbilisi-Kars railway signed in February 2007 in Tbilisi by the three heads 

of state [2]. Construction of the Georgian section of the railway began in February 

2007, and in July 2008, the Turkish section. Finally, on October 30, 2017, the opening 

ceremony of the Baku-Tbilisi-Kars railway took place [14]. 

The Baku-Tbilisi-Kars railway line creates great opportunities for closer transport 

links not only between the three countries, but also between other countries interested in 

using the services of this transport corridor. The implementation of the project and the 

construction of a railway tunnel under the Bosphorus will connect the Trans-European 

and Trans-Asian railway networks, transporting cargo and passengers directly to Europe 

and Asia via Azerbaijan, Georgia and Turkey. With the commissioning of the Baku-

Tbilisi-Kars railway, it has become a reality that container trains go directly from China 

to Europe and the Mediterranean. This will greatly benefit the economic development of 

all three countries, as well as other interested countries. 

Trilateral cooperation in the field of defense 

There is also a successful trilateral cooperation in the field of defense. Similar 

security problems in Azerbaijan, Turkey and Georgia are among the factors contributing 

to defense cooperation. The work done in this area is in no way directed against third 

countries, but is a direct manifestation of strengthening regional security. Since 2014, 
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regular meetings have been held at the level of Defense Ministers of Azerbaijan, Turkey 

and Georgia. 

These meetings were held on August 19, 2014 at the Headquarters of the Special 

Forces in Nakhchivan between the Minister of Defense of the Republic of Azerbaijan, 

Colonel-General Zakir Hasanov, the Minister of Defense of Georgia Irakli Alasania and 

the Minister of National Defense of the Republic of Turkey Ismet Yilmaz [29]. During 

the meeting, the sides exchanged views on the military-political situation and security 

issues in the region, discussed a number of issues of mutual interest in military 

cooperation, and agreed to hold joint exercises. The Nakhchivan meeting of the defense 

ministers of the three countries and the impetus given by this meeting to trilateral 

cooperation in the field of defense are important not only for the military, but also for 

the political and economic security of the region. 

The next trilateral meeting of the Defense Ministers of Azerbaijan, Georgia and 

Turkey was held in Tbilisi on April 2, 2015 [4]. The meeting reviewed the progress of 

joint cooperation in the field of defense and discussed regional security issues, activities 

to ensure peace, stability and economic development in the region, as well as other 

issues of mutual interest. It was noted that it was important to hold trilateral joint 

exercises in order to increase the combat capability of the Armed Forces of the three 

countries and achieve mutual operational compatibility. The meeting also considered it 

expedient to establish joint seminars and conferences, a trilateral format of cooperation 

in military education and military-technical fields, and trilateral trainings on the 

protection of oil and gas pipelines. 

The next meeting of Defense Ministers was held in Gabala in May 2016. In this 

regard, Georgian Defense Minister Tinatin Khidasheli and Turkish National Defense 

Minister Ismet Yilmaz visited Azerbaijan. 

A trilateral meeting of the Defense Ministers of Azerbaijan, Georgia and Turkey 

was held in Batumi on May 23, 2017 [5]. The trilateral meeting discussed prospects for 

military cooperation between Azerbaijan, Georgia and Turkey, regional security and 

joint protection of economic projects in the region, and other issues. During the 

discussions, it was noted that trilateral cooperation will contribute to security in the 

region, joint protection of regional projects will contribute not only to the security of 

projects, but also to stability in the region, improving the social welfare and 

development of peoples. 

One of the most important meetings in terms of the development of trilateral 

defense cooperation can be considered the meeting held in Turkey in 2018. Thus, during 

the meeting in Giresun on March 31, Azerbaijani Defense Minister Colonel-General 

Zakir Hasanov, Turkish National Defense Minister Nureddin Canikli and Georgian 

Defense Minister Levan Izoria signed a Memorandum of Understanding on Defense 

Cooperation between Azerbaijan, Turkey and Georgia [7]. The adoption of the 

memorandum is important for ensuring stability and security in the region, as well as a 

signal against the countries pursuing a policy of aggression. 



QAFQAZŞÜNASLIQ  №1 (2), 2021  

49 

A trilateral meeting between the Minister of Defense of the Republic of 

Azerbaijan, Colonel-General Zakir Hasanov, the Minister of National Defense of the 

Republic of Turkey Hulusi Akar and the Minister of Defense of Georgia Levan Izoria 

was held on June 12, 2019 at the Heydar Aliyev Congress Center in Gabala [28]. 

During the meeting, the Defense Ministers discussed the current military-political 

situation in the region, the development of military cooperation in the trilateral format, 

ensuring the security of regional projects. 

The main purpose of Azerbaijan-Turkey-Georgia cooperation in the field of 

defense is to organize regular meetings of defense ministers and other officials, 

cooperation in the field of defense industry, exchange of experience in military training, 

consultations on issues of common interest in the relevant field, holding joint trainings 

and conferences, exchange knowledge, experience and personnel between military 

schools, academies and other educational institutions, and establish direct 

communication mechanisms between military units, headquarters and other institutions. 

At the heart of this cooperation is mutual respect for the territorial integrity and security 

of countries. The main factor influencing the continuation and expansion of cooperation 

is the global energy and transport projects implemented in the region. 

Cooperation in the field of custom 

One of the areas of trilateral cooperation is successful cooperation in the field of 

customs. The customs authorities of the three countries are constantly launching new 

regional initiatives and cooperating to increase the competitiveness of the transport 

corridor through modern customs control mechanisms. For this purpose, intensive 

meetings are held between relevant government agencies. The statements and 

declarations adopted at the meetings of the Foreign Ministers of the three countries also 

stressed the importance of cooperation in the field of customs, and decided to establish a 

tripartite commission. 

One of the meetings, which gave a new direction to cooperation in the field of 

customs, was held in Baku in 2017. Following the trilateral high-level meeting of the 

heads of the customs services of Azerbaijan, Georgia and Turkey on July 19, a "Joint 

Statement on strengthening trilateral cooperation between Azerbaijan, Georgia and 

Turkey on customs issues" was adopted [3]. This statement is very important for the 

facilitation and safe trade of countries. Before the signing of the statement, at the 

meeting, held on July 18 with the participation of customs and internal affairs officials 

of Azerbaijan, Georgia, and Turkey, as well as railway specialists, to speed up customs 

and border crossing procedures in connection with the commissioning of the Baku-

Tbilisi-Kars railway, the exchange of primary railway information on customs, 

exchange of preliminary information on postal operations by rail, international railway 

transportation mutual recognition of the results of customs control and other issues were 

considered. 
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It is clear that successful trilateral cooperation in the field of customs is one of the 

main factors influencing the development of trade and economic relations, as well as 

directly improving the social welfare of the region's population. 

Conclusion 

One of the main goals of the strategic partnership between Azerbaijan, Turkey and 

Georgia is to make the South Caucasus an area of peace, stability and security. In all 

meetings and documents adopted within the framework of trilateral cooperation, the 

parties emphasize the importance of state sovereignty, territorial integrity and 

inviolability of borders, emphasizing their commitment to UN resolutions, the Helsinki 

Final Act and the basic norms of international law. This area of security is in the 

interests not only of the three countries but of the world community as a whole. It is 

known that global energy and transport-communication projects implemented in the 

region are also very important for the world. Along with Azerbaijan, Turkey and 

Georgia, a number of foreign companies and concerns also participate in these projects. 

Billions of dollars have been invested in the region to implement projects, and 

investment projects have been implemented. Stability and development in the region are 

quite important for the functioning of these institutions. The implemented energy 

projects are aimed at ensuring Europe's energy security. From this point of view, it is 

not difficult to imagine the importance of ensuring the security of power lines passing 

through the region. The importance of the security of transport projects against the 

background of the growing weight of the Far East in the world economy is probably 

quite clear. As a result, the deepening and expanding trilateral cooperation between 

Azerbaijan, Turkey and Georgia in the South Caucasus covers not only the political, 

economic, trade, transport, defense and humanitarian spheres, but also responds the 

interests of the world community. 

Cooperation between Azerbaijan, Georgia and Turkey serves to maintain peace 

and stability in the region, strengthen the political and economic independence of states, 

increase the level of welfare, as well as the safe operation of foreign companies and 

investors. Taking all this into account, Azerbaijan-Turkey-Georgia trilateral cooperation 

can be assessed as a factor of regional stability and a guarantor of lasting peace and 

development in the South Caucasus. 
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XƏZƏRYANI MƏKAN GEOSĠYASĠ RƏQABƏT 

VƏ GEOĠQTĠSADĠ MARAQLAR ZƏMĠNĠNDƏ 

Annotasiya 

XX əsrdə dünyanın sosial-siyasi inkişafından çıxarılan nəticələr göstərir ki, bu əsr mövcud 

ziddiyyətlərin kəskinləşdiyi və ictimai-siyasi təlatümlərin daha da yüksəldiyi bir dövr olmuşdur. 

Beynəlxalq münasibətlər sistemində baş vermiş ciddi dəyişikliklər, o cümlədən keçmiş SSRİ-

nin süquta uğraması nəticəsində suveren dövlətlərin yaranması da XX əsrin 90-cı illərin əv-

vəllərində siyasi inkişafda baş vermiş ən mühüm hadisələrdəndir. SSRİ-nin süqutundan sonra 

postsovet məkanında siyasi-iqtisadi əlaqələr iflic vəziyyətinə düşmüşdür. Belə bir şəraitdə müs-

təqillik əldə etmiş dövlətlər iqtisadi əlaqələr qurmaq üçün müxtəlif qurum və təşkilatlar yarat-

mağa və ya mövcud qurum və təşkilatlarda birləşməyə meyl edir, iki və çoxtərəfli əməkdaşlıq 

üçün yollar axtarırdı. Müəllif problemin tərkib hissəsi kimi bu istiqamətdə elmi araşdırmalar 

aparmış, Xəzəryanı region ölkələrinin qarşılıqlı inteqrasiya proseslərində mövcud durumunu, 

dinamik inkişafını, dövlətlərin xarici siyasət xəttini müqayisəli şəkildə tətqiq etmişdir. 

Açar sözlər: əməkdaşlıq, birlik, postsovet, siyasi-iqtisadi, qurum, inteqrasiya. 

CASPIAN REGION IN GEOPOLITICAL COMPETITION 

AND GEOECONOMIC INTERESTS 

Annotation 

The results of the socio-political development of the world in the twentieth century show that 

this century was a time of exacerbation of existing tension and the growth of social and political 

upheavals. Serious changes in the system of international relations, including the emergence of 

sovereign states after the collapse of the former USSR, are one of the most important events in 

political development in the early 1990s. After the collapse of the USSR, political and economic 

relations in the post-Soviet space were paralyzed. Under these conditions, the new independent 

states tended to create various institutions and associations for economic relations or to unite 

with existing institutions and associations, and looked for ways to develop bilateral and 

multilateral cooperation. The author conducted research in this area as an integral part of the 

problem, compared the current state, the dynamic development in the integration processes of 

the Caspian countries and the foreign policy line in this direction. 

Keywords: cooperation, unity, post-Soviet, political, economic, institutional, integration. 
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Giriş 

Dünya təcrübəsindən məlum olduğu kimi, bəzi hallarda siyasət iqtisadiyyata elə 

güclu təsir edir ki, o, birbaşa siyasətdən asılı vəziyyətə düşür. Bəzən isə iqtisadi durum 

birbaşa daxili və xarici siyasət kursunu müəyyənləşdirir. Deməli, məqamından, mövcud 

vəziyyətdən asılı olaraq siyasət və iqtisadiyyat müxtəlif təsir gücünə malik olurlar. Belə 

hesab edirik ki, siyasətlə iqtisadiyyatı bu nöqteyi-nəzərdən müqayisə edərək araşdırılan 

problemin təhlilini vermək daha məqsədəuyğun olardı. 

Keçmiş müttəfiq respublikaların müstəqillik əldə etməsi prosesi ilk baxışda asan 

görünsə də, həlli çox ağır olan iqtisadi problemlər yaratmışdı. Vaxtilə Sovet hakimiyyəti 

illərində yaradılmış ümumittifaq xalq təsərrüfatı kompleksi artıq iflic vəziyyətə düşmüş-

dü. Siyasi münasibətlərin qırılması iqtisadi əlaqələrin pozulmasına və keçmiş postsovet 

məkanında ağır iqtisadi böhranın yaranmasına səbəb olmuşdu. Belə bir şəraitdə müstə-

qillik əldə etmiş ölkələr iqtisadi əlaqələri bərpa etmək üçün müxtəlif qurum və birliklər 

yaratmağa və ya mövcud qurum və birliklərdə birləşməyə meyl edir, iki və çoxtərəfli 

iqtisadi əməkdaşlıq üçün yollar axtarırdı. Son illərdə bu inteqrasiya ritorikası xeyli 

genişlənmiş, bəzi müstəqil dövlətlərin inkişaf templərindəki göstəricilər nəzərə çarpacaq 

dərəcədə yüksəlmişdir. 

 

Müstəqillik əldə etmiş ölkələrin inteqrasiyası üçün iqtisadi şərtlər varmı, hansı 

amil və proseslər bu inteqrasiyanın real hərəkətvericisidir? 

Bu suallara aşağıda cavab tapmağa çalışmışıq. MDB məkanı, xüsusilə də Xəzər 

regionunun geniş əraziyə, əlverişli strateji yerləşməsinə, zəngin təbii ehtiyatlara malik 

ölkələri müstəqillik əldə etdikdən sonra beynəlxalq ictimaiyyəti özünə cəlb etmiş, iqti-

sadi fəaliyyət göstərmək üçün münasib məkana çevrilmişlər [4, s. 171]. Region ölkələri 

investorlar üçün hər hansı vəziyyətdən asılı olmayaraq zəmanətli mühüt yaratmış, qa-

nunlar qəbul etmişlər. Artıq bütün bunlar 15 yanvar 1992-ci ildə Azərbaycan, 19 may 

1992-ci ildə Türkmənistan, 27 dekabr 1994-cü ildə Qazaxıstan, 9 iyul 1999-cu ildə isə 7 

il müddətinə Rusiya qanunvericiliyində öz təsdiqini tapmışdır [5, s. 92-94]. Hal-hazırda 

Xəzəryanı məkanda yerləşən ölkələr müxtəlif siyasi-iqtisadi qurumlarda fəaliyyət gös-

tərirlər ki, bunlara Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB), Avrasiya İqtisadi Təşkilatı (AİT), 

Birlik İqtisadi Məkan Təşkilatı (BİT), Rusiya-Belarus İttifaqı, Şanxay İqtisadi Təşkilatı 

(ŞİT), GUAM, Demokratik Seçim Həmrəyliyi (DSH), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 

(İƏT) və Ümumdünya Ticarət Təşkilatı(ÜTT) kimi beynəlxalq təşkilatlar daxildir. Aşa-

ğıdakı cədvəldə regional, ikitərəfli və qlobal iqtisadi təşkilatların postsovet məkanında 

yeri təsvir edilib. 
 

  



Mahir İbrahimov. XƏZƏRYANI MƏKAN GEOSİYASİ  RƏQABƏT  VƏ GEOİQTİSADİ MARAQLAR ZƏMİNİNDƏ     səh.  54-64  

56 

Cədvəl 1. 

SSRİ-nin süqutundan sonra yaranan regional iqtisadi birliklər [7, s.195]. 

M
D

B
 

(1
9
9

1
) 

A
ĠT

 

2
0

0
0
 

ĠB
T

 2
0

0
3

 

B
el

o
ru

si
y

a
-

R
u

si
y

a
 

it
ti

fa
q

ı 
1
9
9
9

 

ġ
Ə

T
 2

0
0

1
 

G
U

A
M

 1
9
9

7
 

ĠƏ
T

 1
9

9
2

 

D
S

T
 2

0
0

5
 

Ü
T

T
 

Azərbaycan ++ ++ ++ ++ 

Ermənistan ++ +(2014) +(2003) 

Belarus ++ + ++ + + 

Gürcüstan ++ ++ +(2000) 

Qazaxıstan ++ + ++ ++ +(1998) 

Qırğızıstan ++ + ++ + 

Moldova ++ Müşahidəçi ++ ++ +(2001) 

Rusiya ++ + ++ + + + 

Tacikistan ++ + ++ 

Türkmənistan ++ ++ 

Özbəkistan ++ + ++ ++ 

Ukrayna ++ Müşahidəçi ++ ++ ++ 

Çin ++ +(2001) 

Türkiyə ++ +(1995) 

İran + 

Pakistan ++ +(1995) 

Əfqanıstan ++ 

Belə vəziyyət əlbəttə paradoksal görünməlidir. Yüksək milli iqtisadiyyata malik 

ölkələrlə məhdud ixrac həcmi olan ölkələr oxşar birlik və təşkilatlara daxil olur, eyni za-

manda tez-tez kəsişən və toqquşan maraqlarla üzləşirlər. Əvvəlcə biz rəsmi mövcud 

olan iqtisadi qurumların xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. 

SSRİ-nin süqutundan sonra ilk yaradılan təşkilatlardan birncisi MDB-dir. Məlum 

olduğu kimi, 1991-ci ilin dekabrın 8-də Belarusda imzalanmış Belovejskaya Puşşa sa-

zişi əsasında Rusiya, Ukrayna və Belarus prezidentləri MDB-nin yaradılması haqqında 

razılığa gəldilər [2]. Artıq dekabrın 21-də 11 respublika Alma-Ata Bəyannaməsilə bu 

təşkilatın rəsmi yarandığını elan etdi. Məhz bu təşkilat qismən də olsa keçmiş ittifaq 

ölkələrinin sivil qaydada müstəqillik qazanmasında, iki və çoxtərəfli əlaqələrin inkişa-

fında müəyyən tarixi rol oynamışdır. Lakin burada hərbi münaqişə şəraitində olan re-

gionlar istisnalıq təşkil edir. Məlumdur ki, 1990-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq itti-

faq ölkələri arasındakı iqtisadi əlaqələr demək olar ki, ətalətli duruma gəlmişdir. Yeni 

yaradılan qurum isə müstəqil ölkələr arasında səmərəli iqtisadi mexanizm yaratmaq iqti-

darında deyildir. Ona görə də sönrakı dövrlərdə MDB-dən asılı olmadan keçmiş sovet 

respublikaları iki və çoxtərəfli ticari-iqtisadi müqavilələr bağlamış, bu isə postsovet mə-

kanında tədricən azad ticarət zonasının formalaşmasına gətirib çıxarmışdı. 
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Digər bir təşkilat – Avrasiya İqtisadi Təşkilatı (AİT) isə MDB daxilində Gömrük 

İttifaqı müqaviləsi bağlandıqdan sonra meydana çıxmışdı. Beləliklə, 2000-ci ilin okt-

yabrında Rusiya, Qazaxıstan, Belarus, Qırğızıstan və Tacikistan respublikaları Avrasiya 

İqtisadi Təşkilatının yaradılması haqqında müqavilə imzaladılar [3, s.109-117]. 2002-ci 

ilin mayından Moldovada və Ukrayna bu təşkilatda müşahidəçi statusunda iştirak edir-

lər. Artıq 2005-ci ilin sonunda “Mərkəzi Asiya Əməkdaşlıq Təşkilatı” (MAƏT) AİT-lə 

birləşmiş, Özbəkistan respublikası isə 2006-cı ilin yanvar ayında quruma üzv qəbul 

edilmişdir. Burada haşıyə çıxaraq qeyd etmək istəyirəm ki, “Avrasiya İttifaqı” nəzəriy-

yəsi hələ keçən əsrin 20-ci illərində rus mühacirləri tərəfindən irəli sürülmüşdür. 80-ci 

illərin sonlarında isə rus siyasətşünası A.Q.Duqin fəlsəfənin ənənəçilik, geosiyasət, me-

tafizika kimi elementlərinə yeni ideya və metodlar əlavə edərək bu nəzəriyyəyə tətbiq 

etmişdir [13]. Hesab edirik ki, Rusiyanın belə bir təşkilatın yaradılmasına təşəbbüs gös-

tərməsi də həmin nəzəriyyədən qaynaqlanır. 

AİT-ın tərkibində xüsusi icra orqanları – Dövlətlərarası Komitə, Parlamentlərarası 

Assambleya və İnteqrasiya Komitəsi yaradılmışdır. AİT-nin fəaliyyəti əsasən iştirakçı 

ölkələrin iqtisadi potensialından asılı olaraq maliyyələşdirilir. Özbəkistan təşkilata qəbul 

edildikdən sonra Rusiyanın kvotası 40%, Belarus, Qazaxıstan və Özbəkistanın 15%, 

Qırğızıstan və Tacikistanın isə hər birinin payı 7,5% təşkil edir. Müvafiq olaraq səsve-

rmə zamanı qəbul edilmiş bu və ya digər qərarlar ölkələrin kvotasına uyğun surətdə hə-

yata keçirilir [1]. 

2006-cı ilin yanvar ayında Qazaxıstan və Rusiya AİT çərçivəsində Avrasiya İnki-

şaf Bankını təsis etmişdir ki, onun da nizamnamə kapitalı 1,5 milyard dollar təşkil edir. 

Bunun əsas məqsədi iştirakçı ölkələrin investisiya layihələrini maliyyələşdirməkdən 

ibarətdir. Bankın nizamnamə kapitalında Qazaxıstan və Rusiyanın payı 1:2 nisbətində-

dir. Bu bank kapitalının əsas hissəsinin energetika və nəqliyyat sferasına qoyulması nə-

zərdə tutulmuşdur. 

Məlum olduğu kimi hələ yarandığı gündən AİT-in əsas məqsədi Gömrük İttifaqı 

yaratmaq idi. Ona görə də 2000-cı ildə iştirakçı ölkələr vahid gömrük tarifi tətbiq etmək 

üçün razılığa gəlmişlər ki, bu da yaxın beş il ərzində Gömrük İttifaqının bağlanmasına 

zəmin yaratmışdır. Buna görə də Qırğızıstan və Tacikistanın vahid gömrük tarifinə qo-

şulması üçün xüsusi layihə nəzərdən keçirilmiş, 2006-cı ilin əvvəlindən isə iştirakçı 

ölkələr demək olar ki, öz aralarında vahid gömrük rüsumlarının qoyulması üçün mövqe-

lərin yarıdan çoxunu razılaşdırıblar. Onların gömrük qanunvericiliyi də demək olar ki, 

uzlaşdırılmışdır. Hal-hazırda isə yaxın gələcəkdə vahid nəqliyyat və vahid valyuta mə-

kanının yaradılması üzərində danışıqlar gedir. İlk baxışda elə görünür ki, AİT üzvləri 

tarif siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində xeyli irəliyə getmişlər. Lakin xatırlat-

maq lazımdır ki, hələ 1995-ci ildə Gömrük İttifaqının üzvləri öz aralarında idxal tariflə-

rini tam razılaşdırmış və bunu rəsmən elan etmişlər. Lakin aydın olmayan bir məsələ də 

var, indiyədək məlum deyildir ki, AİT-nın üzvləri Qırğızıstan problemini hansı yolla 

həll edəcəklər. Məlumdur ki, bu ölkə çoxdan Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmuş və 

bəzi istisna hallarını çıxmaq şərti ilə praktik olaraq mal dövriyyəsinin böyük əksəriy-

yətində idxala qoyulmuş əlavə rüsumları dondurmuşdur. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, 
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bu dövr də artıq başa çatmaq üzrədir. Qırğızıstana ÜTT-dən çıxması üçün təzyiq etmək 

və ya üzv olduğu təşkilatda ona qarşı müəyyən şərtlər irəli sürmək qeyri-mümkündür. 

Qurumda onun xüsusi üzvlüyünü qəbul etmək isə Avrasiya məkanına vergidən azad 

bütün dünya mallarının idxalına şərait yaratmaq demək olardı. Beləliklə də postsovet 

məkanının iqtisadi inkişafı biznes təşkilatlarının virtual və kriminal formaları vasitəsilə 

AİT-nin bazarlarında ixracatın xüsusi çəkisini artıracaq ki, bu da Qırğızıstanın hesabına 

baş verə bilər. Sonda, daxili proseslərin dramatik xarakterini nəzərə alsaq, ola bilsin ki, 

bu proses hadisələrin sonrakı inkişafına əks təsir etməsin, lakin bunlar özü heç də AİT-ni 

yaradanların marağında deyil. Ədalət naminə demək lazımdır ki, Qırğızıstanın postsovet 

iqtisadi məkanına inteqrasiyası heç də Çin əmtəəsinin təzyiqi ilə deyil, əsasən təbii yolla 

baş vermişdir. 

Diqqəti çəkən bir məqam da var ki, 2003-cü ilin sentyabrında yaradılmış Vahid 

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (VİƏT) da əsas məqsədlərindən biri Gömrük İttifaqı-

nın yaradılması idi. Bəzi tədqiqatçıların rəyinə görə VİƏT-nın təsis edilməsi Ukrayna 

ilə danışıqları stimullaşdırmaq üçün təşkil edilmişdir ki, sonradan onu AİT-ə cəlb etmək 

mümkün olsun, halbuki, bu dövlət heç də öz milli maraqlarının və ya suveren hüquqları-

nın hər hansı bir hissəsini qurban vermək niyyətində deyil. Buna baxmayaraq Ukrayna 

VİƏT çərçivəsində azad ticarət zonasının yaradılmasının tərəfdarı olduğunu bildirmiş-

dir. AİƏ və VİƏT-in faəliyyətindəki paralelliyə diqqət yetirsək aydın olar ki, əgər Göm-

rük müqaviləsi bağlanarsa onda hər iki təşkilat digər yeni bir qurumda birləşməli ola-

caqlar. Postsovet məkanında MDB, AİƏT və VİƏT qurumlarından başqa 1999-cu ildə 

yaradılmış Belorusiya və Rusiya İttifaqı da fəaliyyət göstərir [1]. 

15 iyun 2001-ci ildə isə Şanxayda (ÇXR) keçirilmiş Qazaxıstan, Çin, Qırğızıstan, 

Rusiya, Tacikistan və Özbəkistan liderlərinin sammitində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı 

yaradılmışdır. Təşkilatın Sankt-Peterburqda keçirilən ikinci sammitində (iyun, 2002-ci 

il) ŞƏT tərkibində daimi fəaliyyət göstərən regional antiterror qurumunun yaradılması 

haqqında razılıq müqaviləsi imzalanmışdır ki, burada da məqsəd tərəflərin hüquq və xü-

susi xidmər orqanlarının terrorizmlə mübarizədə qarşılıqlı əməkdaşlığını əlaqələndir-

məkdən ibarətdir. Nizamnaməyə əsasən ŞƏT yeni üzvlərin qəbulu məsləsinə baxır, 

həmçinin maraqlı dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların dialoq üzrə tərəf müqabil və ya 

müşahidəçi kimi iştirakını təşkil edir. 

ŞƏT-də əsas aparıcı dövlət ÇXR-dır və bu dövlət qurumun “lokomotiv”i hesab 

edilir. Çinin ŞƏT-dəkı əsas məqsədi özünün Mərkəzi Asiya ölkələri ilə iqtisadi əmək-

daşlığında – xüsusən Xəzər regionunda meydana çıxan məsələləri həll etməkdən ibarət-

dir ki, o, buna da nail olur. Əvvəla, onu da qeyd etmək lazımdır ki, Çin dövləti özünün 

mövcudluğunun uzun tarixi dövrü ərzində xarici siyasətdə həmişə ikitərəfli əməkdaşlığa 

və müqavilələrə üstünlük vermişdir. Ümumiyyətlə, çoxtərəfli əməkdaşlıq həmin dövlə-

tin diplomatik və siyasi ruhuna, ənənələrinə həmişə zidd olmuşdur. Heç də təsadüfi deyi 

ki, ÇXR paralel olaraq ŞƏT-nın bütün üzvləri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün ikitərəfli 

müqavilələr bağlamışdır. 

Xüsusi qrup kimi təqdim edilən qurumlardan biri GUAM-dır (qısa dövrdə Özbə-

kistan da daxil olduğu üçün GUÖAM adlanırdı). Bu birlik ABŞ və Qərbi Avropa döv-
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lətlərinin dəstəyi ilə formalaşmışdır. Quruma Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Mol-

dova dövlətləri daxildir [12]. 2005-ci ilin sonunda isə Gürcüstan və Ukraynanın təşəb-

büsü ilə Baltik-Qara dəniz və Xəzər regionunda Demokratik Seçim Cəmiyyətini (və ya-

xud birliyi) yaratmaq təklifi irəli sürüldü. DSC-in ilk forumu 2005-ci ilin avqust ayında 

Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna, Moldaviya, Litva, Latviya, Estoniya, Polşa, Makedo-

niya, Slovakiya, ABŞ, Avropa İttifaqı və ATƏT-in iştirakı ilə fəaliyyətə başlamışdı [9, 

s.159]. Məsələ burasındadır ki, GUAM və DSC öz-özlüyündə o qədər də ciddi iqtisadi

qurum statusu daşımasa da burada iki cütlüyü qeyd etmək lazımdır. Belə ki, Gürcüstan-

la Azərbaycanın bir tərəfdən, Ukrayna və Moldovanın digər tərəfdən kifayət qədər fəal

ticarət əlaqələri var ki, bu da onların coğrafi yaxınlığından irəli gəlir. Ümumiyyətlə,

istər QUAM və DSC, istərsə də maraqlı tərəf olan ABŞ cəhd edirlər ki, Xəzər regionu-

nun karbohidrogen xammalının Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyədən keçməklə nəqlini

təmin etsinlər və özləri üçün strateji koridor yaratsınlar.

1992-ci ildə beş Asiya dövləti və Azərbaycan digər Türkiyə, İran, Pakistan və Əf-

qanıstan kimi ölkələrin də daxil olduqları İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) üzvü 

oldular. Bu təşkilat MAİƏT və MAƏ kimi qurumlarla müqayisədə “ritorik klub” kimi 

üstünlüyə malikdir. Lakin sonrakı dövrlərdə üzvlər arasında ticarətin stimullaşdırılması 

üçün elə də ciddi addımlar atılmamışdır. O da həqiqətdir ki, 1990-cı illərdə postsovet öl-

kələri, xüsusilə türkdilli dövlətlər Türkiyənin iqtisadi köməyinə çox böyük ümid bəslə-

yirdilər. Həmin vaxtlar Türkiyə tərəfi heç də sözügedən istiqamətdə fəallıq nümayiş 

etdirmirdi. Onu da xatırlatmaq lazımdır ki, postsovet məkanında əvvəllər digər regional 

iqtisadi qurumlarda mövcud olmuşdur və hal-hazırda onlar fəaliyyət göstərmir. 

Belə ki, 1994-cü ildə Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan “Mərkəzi Asiya İqti-

sadi Əməkdaşlığ Təşkilatını” yaratmışdılar. 1998-ci ildə Tacikistan, 2002-ci ildə Rusiya 

həmin təşkilata qoşulmuşdular. Lakin hadisələrin sonrakı inkişafında MAİƏT bir qurum 

kimi MAƏ-yə transfer olundu. Sonradan prezidentlər, baş nazir və xarici işlər naziri sə-

viyyəsində dövlətlərararsı məsləhət şurası, həmçinin Mərkəzi Asiya Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Bankı təsis edildi. Lakin nə “MAİƏ”, nə də “MAƏ” qurumlarının fəaliyyətlərin-

də müsbət praktiki nəticə əldə edilmədi və yuxarıda qeyd edildiyi kimi sonradan hər iki 

təşkilat buraxılaraq Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlıq təşkilatında birləşdilər. 

Rəsmi səviyyələrdə tez-tez təsdiq edirlər ki, belə təşkilatların çoxluğu mövcud re-

gionun rəngarəngliyinin göstəricisidir. Region ölkələrinin hər birinin xüsusiyyətlərin-

dən, həmçinin hazırlıq səviyyəsindən asılı olaraq iqtisadi inteqrasiya prosesləri müxtəlif 

səviyyədə və muxtəlif surətlə inkişaf edir. Əslində isə postsovet məkanındakı bu inteq-

rasiya qruplarının inkişaf səviyyəsi çox aşağıdır. Umumiyyətlə, Xəzəryanı məkanda 

iqtisadi inteqrasiyanın belə vəziyyəti sanki Yaxın və Orta Şərqin, həmçinin Afrikanın 

inkişaf etməkdə olan ölkələrinin inteqrasiya cəhdlərini xatırladır və demək olar ki, on 

illərdir belə qarşılıqlı münasibətləri stimullaşdıran mövcud çoxsaylı qurumların inkişaf 

səviyyəsinin nəticələri sıfır səviyyəsindədir. Bəzi ekspertlər isə postsovet məkanındakı 

regional iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatlarının davamlı fəaliyyətinə şübhə ilə yanaşır, hətta 

onların gələcəyinin olmadığı qənaətindədirlər [6, s. 78-84]. 
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Onda belə bir sual ortaya çıxır ki, bəs nə üçün Xəzəryanı ölkələr müxtəlif itti-

faqlar və inteqrasiya qurumları yaratmaqda maraqlıdırlar? 

Bunun izahı üçün bir reallığı da qeyd etmək lazımdır ki, postsovet məkanında 

mövcud iqtisadi əməkdaşlıq prosesləri rəsmi qurumların fəaliyyətindən asılı olmayaraq 

inkişaf edir və bunlara dövlətin diplomatik, həmçinin təşkilatçılıq münasibətlərinin nəti-

cəsi prizmasından yanaşmalı olsaydıq bəlkə də səhv edərdik. Əvvəla, biz yaxından bax-

dıqda görürük ki, Xəzəryanı məkanda ölkələrin bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etmə-

ləri çox mürəkkəb şərait daxilində gedir. 

Məsələn, Xəzəryanı məkanda yerləşən və ya dolayısı ilə əlaqəsi olan ölkələrin 

Qərbi Avropa və Yaponiyanın inkişaf etmiş iqtisadi mərkəzləri ilə ümumi sərhəd göstə-

ricilərinə nəzər salaq. 

Cədvəl 2. 

Postsovet ölkələrinin dünyanın iqtisadi mərkəzləri ilə ümumi sərhəd göstəriciləri [11]. 

H
əc

m
i Qərbi 

Avropa ilə 

həm-

sərhədliyi 

Ölkənin böyük 

Ģəhərlərinin 

Qərbi 

Avropanın əsas 

mərkəzləri ilə 

məsafəsi km-lə 

Ölkənin 

dənizdən 

100.............k

m. aralı

yaĢayan

əhalisinin

%-lə payı.

Ölkənin 

dənizdən 

500.............m 

hündürlükdə 

yaĢayan 

əhalisinin 

%-lə payı 

Ukrayna 3 0 1200 24 4 

Belarus 3 0 950 0 0 

Türkmənistan 2 0 3800 0 11 

Rusiya 2 0 1650 11 11 

Moldova 2 0 1260 12 0 

Qazaxıstan 1 0 4800 0 31 

Gürcüstan 0 0 2600 26 88 

Azərbaycan 0 0 3090 0 53 

Özbəkistan 0 0 4300 0 44 

Tacikistan 0 0 4450 0 88 

Ermənistan 0 0 2895 0 100 

Qırğızıstan 0 0 4570 0 100 

Göstəricilərə nəzər saldıqda biz region ölkələrinin sözügedən mərkəzlərlə qarşılıq-

lı münasibətlərinin inkişaf tempini çox aşağı, yaxşı halda isə orta səviyyədə görürük. 

Əvvəla, cədvəldən göründüyü kimi, Xəzəryanı ölkələr ilə iqtisadi cəhətdən inkişaf 

etmiş ölkələr arasındakı məsafə (o cümlədən bəzi region ölkələrinin öz aralarındakı mə-

safə) min kilometrlərlə ölçülür ki, bu da xarici ticarət əlaqələrində nəqliyyat xərclərinin 

atrmasına səbəb olur. 

İkincisi, Azərbaycan, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənis-

tan və Özbəkistan elə ölkələr hesab edilir ki, onların açıq dənizlərə birbaşa çıxışları yox-
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dur, deməli, qlobal ticarət yollarına da malik deyillər. Bu isə xarici ticarət əlaqələrində 

əlavə xərclərin artması deməkdir. 

Üçüncüsü, region dövlətlərinin bir çoxu mürəkkəb ərazi quruluşuna (ərazinin çox 

hissəsi dağlar, səhra və yarımsəhradır) görə fərqlənirlər ki, bu da artıq iqtisadi xərclərə 

səbəb olur. Buna görə də təəccüblü deyil ki, cədvəldə göstərilən coğrafi şərtlər region 

ölkələrinin iqtisadi inkişaf tempinə, o da öz növbəsində dövlətlərarası inteqrasiyaya 

mane olan səbəb kimi ortaya çıxır. 

Bu ölkələrin iqtisadi xüsusiyyətlərinə nəzər salası olsaq görərik ki, Qərbi Avropa 

və Uzaq Asiya ölkələrinə nisbətən onlar ümumdaxili məhsulun düşən həcminə görə də 

aşağı və orta səviyyədədir. 

Dərhal belə bir sual ortaya çıxır ki, Xəzəryanı region ölkələrinin iqtisadiyyatı 

üçün qarşılıqlı ticarət nə qədər vacibdir? 

Regional ticarətin ümumi qəbul edilmiş əsas göstəricisi orada təmsil olunan ölkə-

lərin müştərək ixrac məhsullarındakı payı hesab edilir. Aşağıdakı cədvəldə bu göstərici-

lərin, yəni regional daxili ticarətin 1996-2004-cü illər üçün faizlə inkişaf dinamikası təs-

vir edilmişdir. 

Cədvəl 3. 

Regional daxili ticarətin 1996-2004-cü illər üçün müqayisəli inkişaf dinamiksı [10]. 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

İxrac 

Qafqaz-3 12,8 15,0 4,1 8,4 5,3 4,65 4,6 4,7 6,0 

MA-5 ... ... 8,6 8,2 6,6 7,1 5,4 5,0 ... 

GUAM-4 4,5 4,3 3,3 2,7 2,4 2,5 3,1 3,6 3,5 

MDB-12 32,2 31,5 26,3 21,0 20,0 21,1 19,7 20,2 20,6 

İdxal 

Qafqaz-3 6,9 8,1 5,0 3,7 3,6 3,6 4,3 2,9 3,7 

MA-5 ... … 10,1 9,9 ... 6,6 ... 7,6 ... 

GUAM-4 2,0 3,2 2,7 1,9 1,9 2,2 2,5 2,6 2,8 

MDB-12 35,8 

Cədvəl 4. 

İxrac üçün müqayisə [10]. 

ASEAN 25,4 21,9 22,4 23,9 23,2 23,7 23,0 

MERKOSUR 20,3 25,0 20,6 20,0 17,1 11,5 11,9 

FKÖƏŞ 6,8 8,0 6,7 4,9 5,3 5,8 4,9 

NAFTA 46,2 51,7 54,6 55,7 55,5 56,7 56,1 

Qafqaz-3 Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan 

MA Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan 

GUAM Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan, Moldova 



Mahir İbrahimov. XƏZƏRYANI MƏKAN GEOSİYASİ  RƏQABƏT  VƏ GEOİQTİSADİ MARAQLAR ZƏMİNİNDƏ     səh.  54-64  

62 

MDB Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 12 iştirakçı ölkəsi 

ASEAN Cənub-Şərqi Asiya dövlətlərinin Assosiasiyası 

MERKOSUR 
Cənub konusu dövlətlərinin ümumi bazarı: Argentina, Braziliya, 

Paraqvay, Uruqvay; 

FKÖƏŞ 
Fars körfəzi ölkələrinin əməkdaşlıq şurası: Bəhreyn, Qətər, Küveyt, 

BƏƏ, Oman, Səudiyyə Ərəbistan 

NAFTA Şimali Amerika azad ticarət zonası: Kanada, Meksika, ABŞ. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qarşılıqlı ticarət Qafqaz-3 qrupuna daxil olan ölkələr ara-

sında istənilən səviyyədə deyil. 2004-cü ildə regional ixracatda Qafqaz üçlüyünün müş-

tərək payı 6% təşkil etmişdir. Regional idxal əməliyyatlarında da üçlük çox az rol oyna-

yır. Bir çox baxımdan oxşar vəziyyət hələ sovet dövründən miras qalmışdır. SSRİ-nin 

dağılması ərəfəsində Qafqaz üçlüyü qrupunun regiondakı ixracatda payı cəmi 4,5%, id-

xalda isə 3,3% olmuşdur. Təəccüblü deyil ki, üç Qafqaz ölkəsinin belə iqtisadi durumu 

həmin sahədə əməkdaşlığı artırmaq üçün vasitə və imkanlardan istifadənin zəif olmasın-

dan irəli gəlir. 

Təəssüflər olsun ki, mövcud mürəkkəb geosiyasət və regional siyasi proseslər işti-

rakçı ölkələrin qarşılıqlı münasibətlərinin bariz şəkildə effektiv aparılmasının qarşısına 

keçilməz sədd çəkmişdir ki, bu da öz növbəsində Qafqazda əlavə olaraq iqtisadi əmək-

daşlığı daha da çətinləşdirmişdi. Qafqazda ticari-iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi və 

dərinləşməsinə əsas siyasi maneələri aşağıdakı kimi dəyərləndirə bilərik: 

1) Azərbaycan və Ermənistan, həmçinin Gürcüstan və Rusiya arasındakı hərbi

münaqişələr. 

2) Xəzər regionu enerji danışıqlarının ixrac marşrutlarını müəyyənləşdirmək

üğründa xarici güc mərkəzlərinin mübarizəsi; 

3) Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində “soyqırım problemi”;

4) Amerikanın İranı təcrid etmək siyasəti.

Mərkəzi Asiya-5: Mərkəzi Asiyanın sözügedən beş ölkəsi də intensiv əməkdaşlıq

üçün obyektiv və əvvəlcədən qoyulan ilkin şərtlərə malik deyildir. Proseslərin gedişi 

göstərir ki, Qazaxıstan və Türkmənistanın neft və qaz, Tacikistanın isə aliminium və 

pambıq-xammal istehsalını genişləndirməsi nəticəsində regional ixrac əməliyyatlarının 

xüsusi çəkisi müştərək mal göndərən bu beşlik ölkələri arasında azalmağa doğru gedə-

cək. Coğrafi amillərə görə Qırğızıstan regional əməkdaşlıqda digərlərinə nisbətən daha 

çox maraqlıdır, yəqin ona görə ki, onun malları Rusiya bazarlarına digər qonşu ölkələrin 

ərazisindən keçərək daxil olur. Buna baxmayaraq son vaxtlar sözügedən respublikaların 

və o cümlədən Rusiyanın bazarlarına Qırğızıstan məhsulları adı ilə faktiki olaraq Çin 

malları daxil olur. 

GUAM: Kənardan nəzər saldıqda bu dördlüyün qarşılıqlı ticarət əlaqələri heç də 

real görünmür. Lakin, son vaxtlar geosiyasi məkanda baş verən mürəkkəb proseslər bu 

ölkələri daha sıx şəkildə əməkdaşlıq etməyə sövq etmişdir ki, bu da yüksələn xəttlə 

inkişaf etməkdədir. Bu əməkdaşlıqda əsas məsələ enerji təhlükəsizliyi məsələsidir. 
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MDB-12: 1990-cı illərdən başlayaraq iqtisadi əlaqələrin azalmasına baxmayaraq 

son dövrlər postsovet dövlətləri arasında ticarət əlaqələri demək olar ki, sabitləşmişdi. 

Regional ixracın xüsusi çəkisi 20-21%-ə çatmışdır ki, bu da təqribən ACEAN qrupunun 

göstəricilərinə yaxındır. Bu, o deməkdir ki, MDB iqtisadi cəhətdən yaşamağa qabil tica-

rət blokudur. Məsələ ondadır ki, MDB həddən artıq müxtəlif miqyaslı iqtisadiyyatları 

birləşdirir, ona görə də iştirakçı ölkələrin qarşılıqlı ticarət əlaqələrinin geniş müzakirəsi 

üçün daha ətraflı hazırlanmış yanaşma lazımdır. Belə blokların formalaşması siyasi, 

iqtisadi, tarixi xarakterli, obyektiv əsaslı proseslərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır ki, 

bunların da fəallaşması bir tərəfdən beynəlxalq ticarətin inkişafına səbəb olursa da 

(zonalar, bloklar, regionlar çərçivəsində), digər tərəfdən ona maneçilik törədir. 

XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərindən beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin inkişaf 

praktikası sübut edir ki, son dövrlər özünütəminetmə regionalizmi əvəzinə açıq regiona-

lizm meydana gəlmişdir. Bu təşkilatlar subregional iqtisadi ittifaqları (ASEAN, NAFTA 

və s.) birləşdirir, xarici ticarətin liberallaşma dərəcəsinə müvafiq olaraq müxtəlif səviy-

yələrdə inteqrasiya olmanı tələb edir. Artıq regionalizm konsepsiyası iqtisadi qloballaş-

manın regional inteqrasiyası elementi kimi çıxış edir. Ticarət-iqtisadi yönümlü bloklar-

da təmsil edilən ölkələrin iştirakçıları dünya bazarında müasir situasiyanın mürəkkəbliyi 

və ziddiyətləri ilə qarşılaşarkən daim onların həll edilməsi üçün yollar axtarırlar. 

Nəticə 

Ümumilikdə götürdükdə isə XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq son on il ərzində 

Xəzər regionu ölkələri arasında Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycanın iqtisadi durumun-

da nəzərə çarpacaq dərəcədə irəliləyişlər olmuşdur ki, bunun da ilk növbədə neft və qa-

zın ixracından əldə edilən sərbəst kapital yığımlarının hesabına baş verdiyini demək 

daha düzgün olardı [8, s.10]. 

Göründüyü kimi, regionda mövcud qarşılıqlı inteqrasiyanı genişləndirmək üçün 

ciddi imkanlar yox dərəcəsindədir və yaxud da əsasən ümumi mürəkkəb şərtlər daxilin-

də inkişaf edir. Buna baxmayaraq dayanıqlı iqtisadi inkişaf üçün regional ticarət əsas 

şərtlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Hətta xarici ticarət axınının əhəmiyyətsiz artımı belə 

iqtisadi dinamika üçün vacib amillərdən hesab edilir. Ona görə də inkişaf üçün əlveriş-

siz şəraitə baxmayaraq, Xəzəryanı ölkələr hətta kiçik həcmdə olsa belə ixracatı artırmaq 

üçün fəal mübarizə aparmalıdırlar. 

Artan iqtisadi artım müqabilində isə region ölkələrindən əsasən Rusiya və Qaza-

xıstan kənardan işçi qüvvəsinin gəlməsinə daima ehtiyac hiss edir. Hal-hazırda Xəzər-

yanı məkanda qarşılıqlı iqtisadi munasibətlər əsasən ticarət əlaqələrində oxşarlıq təşkil 

edir. Bütün ölkələri oxşar iqtisadi xüsusiyyətlərə – artıq əmək ehtiyyatlarına, kapital ça-

tışmazlığına (Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan istisna olmaqla) və aşağı texnoloji 

istehsala (bəzi sahələrdə Rusiya istisnalıq təşkil edir) malikdir. Bununla da məntiqi cə-

hətdən güman etmək olar ki, ən azı onillik ərzində bu ölkələr arasında xammal və xid-

mətlərin idxal və ixracları əsas əməkdaşlıq forması olaraq qalacaqdır. Təəssüflər olsun 

ki, mövcud mürəkkəb geosiyasət və regional hərbi konfliktlər də iştirakçı ölkələrin qar-
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şılıqlı münasibətlərinin bariz şəkildə effektiv aparılmasının qarşısına keçilməz sədd çək-

mişdir ki, bu da öz növbəsində iqtisadi əməkdaşlığı daha da çətinləşdirmişdi. 

Nəhayət, hesab edirik ki, Xəzər regionu ölkələrinin daxili inteqrasiyanı inkişaf 

etdirmələri, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin, o cümlədən neft-qaz kimi stra-

teji yanacaq marşrutlarının seçilməsi və beləliklə də qura biləcəkləri əlaqələr bütövlükdə 

regionun inkişafına təkan verməklə yanaşı Xəzəryanı məkanda mövcud problemlərin 

həllinə də öz töhvəsini verə bilər. 
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ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ РОЛЬ США В УРЕГУЛИРОВАНИИ 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

Аннотация 

Конфликт между Азербайджаном и Арменией являлся одной из самых кровавых собы-

тий, произошедших в период распада Советского союза. Этот регион является исторически 

азербайджанской территорией, где переселенческая политика царской России изменила 

демографическое соотношение, переселив сюда в разные годы сотни тысяч армян, которые 

впоследствии стали претендовать на эти земли, выдавая их за исконно армянские. После 

восстановления государственной независимости в 1991 году, Азербайджану пришлось 

иметь дело с нарушением своей территориальной целостности. Неразрешенность конфлик-

та в течение этих лет, приводит к нестабильности в регионе Южного Кавказа. В этой статье 

изучается посредническая роль США в урегулировании конфликта за последние 30 лет. 

Соединенные Штаты Америки столкнулись на Южном Кавказе с конфликтом интере-

сов. С одной стороны, США поддерживали новые независимые государства в проведении 

независимой политики, с другой, сталкивались с многочисленным армянским лобби, 

игравшими важную роль в решении внешнеполитических задач Вашингтона. США были 

заинтересованы в поддержании переговорного процесса в зоне карабахского конфликта, 

что можно было обеспечить постоянно продолжающимися встречами как в формате 

Минской группы ОБСЕ, так и с подключением дополнительных усилий России. На дан-

ном этапе, США приветствуют подписание мирного соглашения по конфликту и призы-

вают стороны возобновить сотрудничество в рамках Минской Группы ОБСЕ с целью 

гарантии сохранения устойчивого мира в регионе. 

Недавние усилия Азербайджанской Республики по урегулированию конфликта, в осо-

бенности, 44-дневная Великая Отечественная Война, закончившаяся великой победой, 

требуют нового взгляда на переосмысление роли 26 лет посреднических усилий Соеди-

ненных Штатов по урегулированию конфликта. В этой статье рассматриваются плюсы и 

минусы посредничества США и делается попытка пе-реоценки в условиях новых реалий. 

В статье использованы историко-сравнительно-исторический хронологический и 

аналитический методы. 

Kлючевые слова: Армения, Азербайджан, Нагорно-Карабахский конфликт, переговоры, 

соглашения, политика 

THE US MEDIATING ROLE IN THE SETTLEMENT 

OF THE NAGORNO-KARABAKH CONFLICT 

Annotation 

The Nagorno-Karabakh conflict between Azerbaijan and Armenia was one of the bloodiest 

conflicts that erupted during the collapse of the Soviet Union. This region is historically the 
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territory of the Republic of Azerbaijan, where the resettlement policy of tsarist Russia changed 

the demographic ratio, resettling here in different years hundreds of thousands of Armenians, 

who later began to claim these lands, passing them off as primordially Armenian. After the 

restoration of state independence in 1991, Azerbaijan had to deal with the violation of its 

territorial integrity. The unresolved conflict during these years leads to instability in the South 

Caucasus region. This article examines the U.S. mediation role in conflict resolution over the 

past 30 years. 

The United States of America faced a conflict of interest in the South Caucasus. On the one 

hand, the United States supported the newly independent states in pursuing an independent 

policy, on the other hand, it faced numerous Armenian lobbies that played an important role in 

solving Washington's foreign policy tasks. And the United States was interested in maintaining 

the negotiation process in the zone of the Karabakh conflict, which could have been ensured by 

constantly continuing meetings both in the format of the OSCE Minsk Group and with the 

involvement of additional efforts by Russia. Currently, the United States welcomes the signing 

of a peace agreement on the conflict and calls on the parties to resume cooperation within the 

OSCE Minsk Group in order to guarantee the maintenance of sustainable peace in the region. 

The article uses historical-comparative-historical chronological and analyses methods 

Keywords: Nagorno-Karabakh, conflict, negotiations, agreements, politics 

Введение 

Распад СССР вызвал волну широкомасштабных военных операций на 

Южном Кавказе. Важнейшей проблемой на Южном Кавказе являлись неразре-

шенные территориальные споры, затронувшие все три государства региона. 

Нагорно-Карабахский конфликт между Азербайджаном и Арменией являлся 

одной из самых кровавых событий, произошедших в период распада Советского 

союза. Нагорно-Карабахский регион является исторически азербайджанской тер-

риторией, где переселенческая политика царской России изменила демографичес-

кое соотношение, переселив сюда в разные годы сотни тысяч армян, которые 

впоследствии стали претендовать на эти земли, выдавая их за исконно армянские. 

После восстановления государственной независимости в 1991 году, Азербай-

джану пришлось иметь дело с нарушением своей территориальной целостности. 

Неразрешенность конфликта в течение почти тридцати лет, приводила к 

нестабильности в регионе Южного Кавказа. 

Ввиду отсутствия жизненно-важных интересов США на Южном Кавказе, 

политика США по отношению к этим государствам на начальном этапе не была 

скоординированной. США признали независимость Азербайджана, Грузии и 

Армении и Администрация президента США Билла Клинтона назначила Строуб 

Тэлбота послом по особым поручениям всех 15-ти новых независимых госу-

дарств. Хотя новое правительство США признало важность формулирования 

последовательной политики по отношению ко всем государствам бывшего СССР 

и подчеркнуло это с назначением на пост посла в Большом регионе в ННГ в марте 

1993 года доверенного лица Клинтона – Тэлботта, Кавказ и Центральная Азия по-

прежнему рассматривались как государства второго или третьего уровня [10]. 
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Двусторонние отношения на начальном этапе независимости 
Азербайджана 

В течение начального периода развития отношений высокопоставленные 

должностные лица США также участвовали в переговорах по разрешению 

конфликта. Позиция Соединенных Штатов была представлена в разные годы Гос-

секретарем США Джеймсом Бейкером, послом США в СБСЕ Джоном Мареской. 

После визита госсекретаря США Бейкера в регион, он, пообщавшись с министра-

ми иностранных дел Армении и Азербайджана с целью продвижения переговор-

ного процесса, предложил рассматривать вариант 2+2, то есть в конфликте Нагор-

ного Карабаха есть две «основные стороны» – Республика Армения и Азербай-

джанская Республика и две «заинтересованные стороны» – армянской общины 

НК и азербайджанской общины НК. То есть азербайджанская община Карабаха 

была юридически признанной «заинтересованной стороной» в конфликте и, таким 

образом, присутствовала на заседаниях и подписала соглашение о прекращении 

огня в мае 1994 года. С тех пор эти простые и эффективные правила стали 

известны как «Правила Бейкера» [6]. 

Произошедшие далее зверства армян помешали переговорам о мирном 

урегулировании возникшего конфликта. Штурм в ночь с 25 на 26 февраля 1992 г. 

города Ходжалы, долгое время находящегося в осаде, явился одним из самых 

отвратительных и дичайших преступлений конца XX века, сотворенных армя-

нами не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества. 

При поддержке располагавшегося в Нагорном Карабахе 366-го мотострелкового 

полка, город Ходжалы за одну ночь сравняли с землей [3, с. 138-139]. 

После того, как армянская армия и армянские бандитские формирования 

полностью очистили азербайджанские села Нагорного Карабаха от азербайджан-

цев, они захватывают 8 мая 1992 г. Шушу, 18-го – Лачин, 2 апреля 1993 г. – 

Кельбаджар, 23 июня – Агдам, 23 августа – Физули, 24-го – Джебраил, 31-го – Гу-

бадлы, 30 октября – Зангилан. Таким образом, армяне, оккупировав до 20% терри-

тории Азербайджана, превратили в беженцев и вынужденных переселенцев около 

миллиона азербайджанцев на своей же собственной земле. Это событие способст-

вовало еще большему вовлечению ООН и СБСЕ в конфликт. 

США поддержали принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции, 

по Армяно-Азербайджанскому конфликту, 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) 884 

(1993, требовавшие безоговорочное освобождение оккупированных территорий 

Азербайджана, осуждающие агрессию, призывавшие к отказу от применения 

силы, уважению территориальной целостности и суверенитета. Резолюции также 

призывали обеспечить, чтобы задействованные силы не располагали средствами 

для продолжения своей военной кампании. В этих резолюциях были приняты 

положения, которые были очень важны для Армении и благоприятствовали Азер-

байджану. Они ничего не говорили о праве на самоопределение, которое обычно 

использовалось для оправдания позиции Армении. Такое отношение, вероятно, 

отразило раннюю ориентацию администрации Клинтона на защиту суверенитета 
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новых постсоветских государств и уже растущее признание США ценности 

поддержки Азербайджана, не в последнюю очередь из-за его энергетических 

активов. 

Джон Мареска, представитель США по Нагорно-Карабахскому конфликту 

представил свое предложение по урегулированию в Институте Мира Соединен-

ных Штатов (USIP) в июле 1994 года. Он публично призвал администрацию наз-

начить специального посланника по этому вопросу. Это предложение не было 

поддержано администрацией США и, по словам посла Дж. Марески «причина, по 

которой эта возможность до сих пор была потеряна, было нежелание администра-

ции занимать лидирующие позиции, а отдать полномочия по этому вопросу 

России, рассматривающей Кавказ как сферу своего влияния». Очередное предло-

жение посла США в СБСЕ Дж. Мареска, бывшего специального переговорщика 

США по Нагорному Карабаху, описывает политическое урегулирование 

конфликта с целью обеспечения нового импульса переговорного процесса и 

отправной точки для рассмотрения возможного политического решение. Клю-

чевые пункты предложения Марески основывались на следующих пунктах: 

- Нагорный Карабах будет воссоздан как “Нагорно-Карабахская Республи-

ка” (НКР), самоуправляющаяся и связанная с суверенной Азербайджанской 

Республикой; 

- Армения и Азербайджан подпишут договор о взаимных транзитных правах

на территории друг друга; 

- Беженцам будет разрешено вернуться в свои дома, а некоторые деревни

будут предназначены для ведения международного мониторинга; 

- Армения и Азербайджан, включая «НКР», станут территорией свободной

торговли; 

- Все согласованные договоренности будут включены в два документа в

качестве основы для дипломатического решения, подписанного на Минской 

конференции; 

- Положения этих документов и их соблюдение будут гарантированы СБСЕ

и Советом Безопасности ООН [12]. 

Соединенные Штаты должны были быть активно вовлечены в налаживание 

хороших связей между «НКР» и Арменией и назначить специального представи-

теля в регионе, который ускорил бы подписание двусторонних договоров по уре-

гулированию конфликта. Кроме этого, США должны содействовать привлечению 

финансового капитала доноров ради экономического восстановления региона. С 

этой целью, следует отменить 907-ю поправку к Акту о Защите Свободы, запре-

щающей США помогать Азербайджану на государственном уровне. Но все эти 

попытки не увенчались успехом, ввиду нежелания портить отношения с Россией 

и вмешиваться в российскую сферу интересов и влияния. 

Важнейшее влияние на пересмотр позиции США по Карабахскому 

конфликту оказали двусторонние переговоры между Президентом Азербайджан-

ской Республики Гейдаром Алиевым с вице-президентом США Альбертом Гором 
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6 сентября 1994 года в Каире и с президентом Биллом Клинтоном 27 сентября в 

Нью-Йорке. С удовлетворением восприняв установление режима прекращения 

огня в зоне армяно-азербайджанского конфликта, президент США на этой встрече 

впервые со дня возникновения проблемы Нагорного Карабаха отметил, что под-

держивает позицию не официального Еревана, а Азербайджана и заявил, что 

Азербайджан является важной для США страной. И если до этой встречи, когда в 

официальном Вашингтоне речь заходила о проблеме Нагорного Карабаха, упоми-

налась только группа внутренних армянских сил, то теперь Армения стала одной 

из сторон конфликта. Самое интересное то, что в этих документах впервые речь 

шла не об армянах Нагорного Карабаха, а об армяно-азербайджанском конфликте, 

об истинных интересах США и представленных армянским лобби «американских 

интересах» и выдвигалось требование принять справедливые решения [2; с. 369-

370].
 

Это означало победу азербайджанской дипломатии, которой удалось 

открыть правду мировой общественности, что помогло американцам отделить 

подлинно свои интересы от представляемых армянами интересов. В итоговой 

декларации Будапештского саммита 1994 года под названием «К подлинному 

сотрудничеству в новую эпоху» были отражены постановления, связанные с 

армяно-азербайджанским Нагорно-Карабахским конфликтом. В этих постановле-

ниях указывалось о назначении сопредседателей Минской группы, осуществляю-

щей деятельность в целях мирного урегулирования Нагорно-Карабахского 

конфликта, и создании в случае достижения мирного соглашения миротворческих 

сил СБСЕ для обеспечения мира [4]. На саммите по инициативе постоянного 

представителя США в ООН М. Олбрайт и главного координатора по вновь 

образованным независимым государствам Госдепартамента США Дж. Коллинза 

состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении. Кроме того, при 

непосредственной помощи американских представителей на саммите впервые за 

все время деятельности СБСЕ, с момента создания в 1992 году Минской группы, 

занимающейся урегулированием проблемы Нагорного Карабаха, была принята 

резолюция, полностью удовлетворяющая Азербайджан. Согласно этой резолю-

ции, урегулирование происходящих в различных регионах Европы конфликтов, в 

том числе армяно-азербайджанского конфликта, было выведено из-под моно-

полии отдельных государств и отдано в прямое распоряжение СБСЕ. В то же 

время для решения проблем, возникающих в зоне конфликтов, в том числе вокруг 

Нагорного Карабаха, считалось целесообразным размещение миротворческих сил 

СБСЕ, а не какого-то отдельного государства [1, с. 369 -370]. 

В течение последующих лет переговоры велись Джозефом Презелем, 

американским специальным переговорщиком по региональным конфликтам в 

Нагорном Карабахе и СНГ, а также, советником президента Армении Гираиром 

Либаридином и его азербайджанским коллегой Вафа Гулузаде (с конца 1995 

года). Хотя стороны были близки к урегулированию, в конечном итоге вопрос об 

окончательном статусе Карабаха и вопросы о статусе Лачина и Шуши сделали 

невозможным разрешение конфликта [11]. 
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В 1994 году, вскоре после завершения своей миссии в качестве американско-

го представителя, Джон Мареска выдвинул против России следующее обвинение: 

«Россия стремилась восстановить свое господство в регионе и не допустить туда 

силы извне, в частности, США и Турцию. Россия хочет доминировать в Армении 

и Азербайджане по ряду причин. Самая очевидная из них та, что Москва хочет 

восстановить контроль над бывшей советской границей с Турцией и Ираном и 

получить долю в нефтяных богатствах Азербайджана. Для достижения этих целей 

Россия оказывала давление на Азербайджан, вынуждая его согласиться с возвра-

щением российских войск в качестве контингента, разъединяющего воюющие 

стороны и для охраны границ, чтобы обеспечить участие России в нефтяных кон-

цессиях, полученных западными компаниями. В качестве инструмента давления 

русские использовали неявную, но эффективную угрозу: в случае неповиновения 

Азербайджана Россия усилит поддержку Армении (российские войска там уже 

размещены), что для азербайджанцев имело бы катастрофические военные 

последствия» [13]. На это Казимиров возразил, что «Бывший представитель США 

в Минской группе, игравший одно время «первую скрипку» в ее деятельности, в 

своих заметках и статьях довольно откровенно пишет о том, что надо было 

«сдерживать» Россию в ее «неоимперских амбициях», причем не делает исключе-

ний даже для прекращения огня. Записки американского посла со всей оче-

видностью показывают, что в подходе Вашингтона прекращение огня не имело 

самостоятельной ценности, а было лишь элементом в крупной геостратегической 

игре, нацеленной на снижении роли России в Закавказье» [2, с. 41-52]. 

На Лиссабонском саммите ОБСЕ в декабре 1996 года было выражено разо-

чарование в связи с отсутствием прогресса по мирному разрешению конфликта 

ввиду нежелания сторон идти на компромисс. В финальном Лиссабонском доку-

менте еще раз был рекомендован принцип решения конфликта в рамках террито-

риальной целостности Азербайджана и предоставлении Нагорному Карабаху 

широкой автономии и самоуправления. Армянская делегация, резко выразив 

протест, наложила вето на принятие этого документа. По мнению армянской 

стороны, решение проблемы можно было найти на основе международного права 

и принципов, изложенных в Хельсинкском Заключительном акте, прежде всего на 

основе принципа самоопределения. В интересах достижения компромиссного 

решения армянская сторона готова к продолжению интенсивных переговоров как 

в рамках Минской группы, так и на основе прямых контактов, координируемых 

сопредседателями этой группы [18, с.15-16]. Таким образом, на саммите были 

определены основные принципы урегулирования этой проблемы. Именно благо-

даря серьезным усилиям и содействию США оба саммита завершились принятием 

полностью соответствующих интересам Азербайджана и международным право-

вым нормам решений. Таким образом, в 1996 году азербайджано-аме-риканские 

отношения и сотрудничество развивались по восходящей, а на Лиссабонском 

саммите, во время принятия решения по выработке принципов урегулирования 
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проблемы Нагорного Карабаха – жизненно важного для Азербайджана вопроса, – 

США еще раз продемонстрировали свою принципиальную позицию [2, с. 378]. 

Что касалось будущего статуса Нагорного Карабаха, официальный Баку, 

обращаясь к международно-правовому принципу территориальной целостности 

государств, всегда подчеркивал, что регион принадлежит Азербайджану и 

неоднократно заявлял о своей готовности предоставить Нагорному Карабаху 

«высшую степень автономии». Армянская сторона, с другой стороны, апеллиро-

вала к праву на национальное самоопределение и требовала независимости терри-

тории или ее присоединения к государству Армения. Большая часть оккупирован-

ных территорий к западу, востоку и югу от Нагорного Карабаха оставалась не 

заселенной с момента обращения в бегство азербайджанского населения и 

рассматривалось армянской стороной как «пояс безопасности» и разменный пред-

мет для использования в переговорах о статусe и безопасности Нагорного Кара-

баха. Исключение составлял Лачинский коридор, который связывает Нагорный 

Карабах с Арменией. Армянская сторона считала, что сохранение этого района 

является жизненно важным для безопасности. 

 

Новые предложения по урегулированию конфликта, создание и роль 

Минской группы ОБСЕ 

С 1994 года появились два альтернативных варианта решения: первый, 

получивший название пакетного решения, стремится обсуждать все ключевые 

вопросы до тех пор, пока стороны конфликта не примут результаты в виде 

единого пакета. В отличие от этого, пошаговое решение было сосредоточено на 

процессе и направлено на решение проблем один за другим, причем некоторые из 

наиболее важных оставлены на потом. Армянская сторона считала, что ее 

интересы наилучшим образом представляются в пакетном подходе, который 

направлен на одновременный уход с оккупированных территорий и вопросы 

безопасности и статуса Нагорного Карабаха. Со своей стороны, Азербайджан 

поддерживал пошаговый подход, подчеркивая, что вопрос о статусе мог бы быть 

решен только после возвращения оккупированных территорий [8]. В отличие от 

Тер-Петросяна, Кочарян отказался отложить принятие решения об окончательном 

статусе Нагорного Карабаха и настаивал на применении пакетного подхода. 

Точно так же Кочарян изменил стратегию на переговорах, переместив ее с 

«подхода к решению проблем» на «переговорный подход», таким образом 

придерживаясь более жесткой, максималистской позиции [17]. 

C 1997 года, выступая в роли одного из сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ, США стали предпринимать более целенаправленные действия для 

урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. В апреле 1999 года Алиев, 

и Кочарян прибыли в Вашингтон на саммит, приуроченный к пятидесятилетию 

НАТО. Обе стороны участвовали в неофициальной встрече с государственным 

секретарем США Мадлен Олбрайт в ее кабинете. Олбрайт, решив помочь сторо-

нам договориться, оставила их наедине. После этой встречи двусторонние встречи 
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между президентами участились, они, совместно с сопредседателями Минской 

группы встречались более пятнадцати раз. Для армянской стороны важнейшим 

пунктом разрешения конфликта являлось достижения независимости Карабаха. 

Оба президента на одной из первых своих встреч обратились к так называемому 

«Плану Гобла». Он был назван в честь бывшего сотрудника госдепартамента 

США, эксперта по Кавказу Пола Гобла, который в 1992 году составил мемо-

рандум, в котором выдвинул идею разрешить карабахский вопрос путем обмена 

территориями. В сущности, план предусматривал, что в обмен на закрепление за 

Арменией «Лачинского коридора», связывающего ее с Нагорным Карабахом, 

Азербайджан мог бы получить проходящий через Мегрийский район на юге 

Армении коридор, соединяющий его с Нахчываном. Обе стороны столкнулись бы 

с трудностями принятия плана Гобла – Армения, потому что потеряла бы связь с 

Ираном, и Азербайджан, потому что потерял бы то, о чем говорил, что он никогда 

не сдаст. В любом случае, прекращение огня или урегулирование не будет 

длиться очень долго, если обе стороны не почувствуют, что они не являются 

последними жертвами в этом долговременном конфликте. И, возможно, самое 

важное, любое «решение», которое берет в качестве отправной точки сохранение 

того, что сделал Сталин и его преемники, обречено на провал и будет гарантиро-

вано, что этот регион останется нестабильным в течение 21-го века» [9]. В 

Армении «План Гобла» вызвал еще большую полемику, поскольку для Армении 

потеря Мегри означала потерю южной границы со своим самым дружественным 

соседом Ираном. Ввиду множества указанных причин – расположение, ширина 

территорий не были уточнены, реакция обоих стран на такой расклад была бы 

неоднозначной. Вооружѐнное нападение и убийство премьер министра Армении в 

парламенте именно в момент, когда стороны были больше всего близки к 

подписанию свидетельствовали о неприемлемости этого мирного соглашения. 

Благодаря крупной финансовой помощи США, а также помощи со стороны 

армянского лобби в США, Армения ныне существует как государство. 

На основе прогресса, достигнутого в ходе обсуждений, важным внешнепо-

литическим решением новой администрации Буша явилось то, что госсекретарь 

США Колин Пауэлл пригласил президентов продолжить переговоры в Ки-Уэсте, 

в штате Флорида, в апреле 2001 года. Положительный отклик сопредседателей 

после завершения переговоров в Ки-Уэсте показал, что высокие ожидания между-

народного сообщества будут выполнены. Однако вскоре после этого был утрачен 

импульс и был отменен «решающий» раунд переговоров, запланированных на 

июнь в Женеве. Оглядываясь назад, американский сопредседатель Рудольф 

Перина подчеркнул, что стороны были «невероятно близки» к резолюции на этот 

раз. Неудачу на переговорах в Ки-Уэсте можно объяснить в значительной степени 

неопределенностью и нерешительностью обоих президентов принять соглашение, 

противостоя общественному мнению и оппозиции в своих странах. 

Таким образом, во время Администрации Буша и Клинтона, роль США в 

урегулировании армяно-азербайджанского конфликта по Нагорному Карабаху 
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ограничивалась участием в мирном процессе в качестве одного из трех сопредсе-

дателей Минской группы ОБСЕ. США не преследовали каких-либо громких ини-

циатив в отношении этого конфликта. Бывший посол США в Минской группе 

ОБСЕ Джон Мареска также указал в интервью, что помог сформулировать роль 

США в разрешении этого конфликта, но считает, что США должны играть 

гораздо более активную роль, чем принятая администрацией, чтобы противодей-

ствовать усилиям России по контролю за процессом. С его точки зрения, Россия 

не может решить эту проблему в одиночку, что она требует международной 

приверженности [7]. 

Соединенные Штаты с подозрением относились ко вмешательству России в 

дела Грузии и Азербайджана, а Россия обвиняла американцев в том, что они 

вторгаются в зону ее влияния. Это соперничество проявилось и в работе Минской 

группы СБСЕ. В период 1993-1994 годов американское участие в решении кара-

бахской проблемы было минимальным. 30 ноября 1993 года швед Ян Элиассон 

сменивший Марио Рафаэлли на посту председателя Минской группы, решил в 

меньшей степени полагаться на совместную работу группы в целом и чаще ездить в 

регион для прямых переговоров со сторонами. Это уменьшило роль США в 

Минской группе и, соответственно, усилило влияние России. Джон Мареска ушел с 

поста представителя США в Минской группе. Это был период, когда посредничес-

кие усилия были востребованы острее, чем когда-либо: в декабре 1993 года война 

вступила в финальную стадию, отмеченную особо жестокими боями [5, р. 235]. 

Таким образом, при президенте Джордже Буше двусторонние отношения 

между США и Азербайджаном развивались чрезвычайно хорошо, и вряд ли 

какая-либо администрация сможет поддерживать такой уровень поддержки для 

страны. Однако общая американская внешняя политика в отношении урегулиро-

вания армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха осталась 

застрявшей в схеме, установленной администрациями Клинтона и Буша, поддер-

живающими Минскую группу, без прорыва в переговорном процессе. 

Многие с оптимизмом надеялись на очередного президента Барака Обаму 

как человека, способного положительно повлиять на множество проблем в мире. 

Однако мало что свидетельствовало о том, что Нагорный Карабах являлся серьез-

ным приоритетом для перезагрузки в двусторонних отношениях. Тем не менее, 

Обама в первый год президентства решил помирить Турцию с Арменией. 

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также поддерживали эту инициативу, 

видя в ней толчок к разрешению Нагорного Карабаха. Но, резкое недовольство 

Азербайджанской стороны способствовало замораживанию этой инициативы. 

Следует отметить, что в тот период в двусторонних отношениях между США и 

Азербайджаном также наблюдался спад. Поддержка Обамой армяно-турецкого 

сближения независимо от прогресса в Нагорно-Карабахском конфликте, отсрочка 

назначения посла США в Азербайджане, решение о выделении 10 миллионов 

долларов США в прямую помощь Нагорному Карабаху способствовало этому 

спаду. В письме президенту Ильхаму Алиеву от июня 2010 года президент Обама 
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писал: «Я знаю, что в наших отношениях есть серьезные проблемы, но я уверен, 

что мы сможем их решить». И министр обороны США Роберт Гейтс, представляя 

это письмо президенту Алиеву, сказал, что пришел, потому что хотел развеять 

«опасения в Азербайджане о том, что мы не обращаем на Баку достаточно 

внимания» [15]. 

Правительство США в лице президента Трампа достаточно сдержанно 

среагировало на начало второй войны в Нагорном Карабахе, начавшегося в 

результате очередной армянской провокации на линии соприкосновения воору-

женных сил 27 августа 2020 года. Согласно высказыванию президента Трампа: «У 

США очень хорошие отношения с государствами региона. Посмотрим, сможем ли 

мы остановить войну». В свою очередь, Государственный департамент США 

осудил насилие в заявлении, призвав немедленно прекратить боевые действия и 

любые риторики или другие действия, которые могут ухудшить ситуацию. Канди-

дат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент 

Джо Байден заявлял, что военные действия могут перерасти в более широкий 

конфликт, и призывал администрацию Трампа подтолкнуть к увеличению числа 

наблюдателей вдоль линии прекращения огня и к России «прекратить цинично 

поставлять оружие обеим сторонам» [14]. При поддержке Администрации 

президента Трампа состоялись переговоры между министрами иностранных дел 

Азербайджана и Армении, согласно которым стороны договорились об обоюдном 

прекращении огня. Но, и эта попытка мирного разрешения конфликта, в этот раз, 

при посредничестве США, была грубо нарушена армянской стороной в тот же 

день. 

Заключение 

По мнению британского журналиста Томаса де Ваала, политика Соединен-

ных Штатов в регионе искажается в результате влияния со стороны местных 

лоббистских групп, которые едва ли не приватизировали политику США в отно-

шении Армении и Азербайджана. Действия армянского лобби в американском 

конгрессе привели в начале 90-х годов к принятию одного из самых аномальных 

законодательных актов в области внешней политики – 907-й поправки к Акту о 

защите свободы, согласно которой правительству США запрещалось оказывать 

помощь Азербайджану [9, р. 276]. 

Таким образом, если Соединенные Штаты Америки стремились к 

доминированию в регионе, то им следовало бы приложить немалые усилия в 

продвижение процесса мирного урегулирования конфликта, совместно с другими 

региональными державами. Администрация США осознавала, что если не занять 

решающую роль в разрешении конфликта, то можно утратить свое былое влияние 

в регионе. На данном этапе, США приветствуют подписание мирного соглашения 

по конфликту и считают это первым шагом в достижении политического урегули-

рования нагорно-карабахского конфликта. США призывают стороны как можно 

скорее возобновить взаимодействие в рамках Минской группы ОБСЕ для поиска 
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прочного и устойчивого политического решения нагорно-карабахского конфлик-

та. Кроме того, США предоставляют пять миллионов долларов гуманитарной 

помощи для поддержки операций Международного Красного Креста и других 

организаций по оказанию помощи пострадавшим в результате войны. [16] В 

качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ Соединенные Штаты по-

прежнему полностью вовлечены в эти усилия. 
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ĠRAN ĠSLAM RESPUBLĠKASININ XARĠCĠ SĠYASƏTĠNĠN 

ƏSAS PRĠORĠTETLƏRĠ 

Annotasiya 

Məqalədə müasir dövrdə İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin prioritet istiqamətləri 

nəzərdən keçirilir. Müəllif İran ətrafında yaranmış ümumi geosiyasi mənzərəni nəzərdən keçirə-

rək, rəsmi Tehranın dünyanın böyük dövlətlərinə münasibətdə xarici siyasətinin əsas prinsipləri-

nə aydınlıq gətirir. İranın beynəlxalq münasibətlərin aktorları ilə münasibətlərində son onillik-

lərdə baş verən dəyişikliklərə xüsusi diqqət yetirilir. 

Açar sözlər: İran, islam, region, təhlükəsizlik, Qərb, iqtisadi realizm, ideoloji dəyərlər, 

konfederasiya. 

KEY FOREIGN POLICY PRIORITIES OF ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

Annotation 

The article discusses the priorities of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran in the 

modern era. The author examines the general geopolitical landscape around Iran and explains 

the basic principles of Tehran’s foreign policy towards the leading powers of the world. Special 

attention is paid to the recent changes in Iran’s relations with subjects of international relations. 

Keywords: Iran, Islam, region, security, West economic realism, ideological values, 

confederation. 

Giriş 

Son bir neçə əsr ərzində İranın xarici siyasətinə beynəlxalq sistem və ölkənin coğ-

rafi mövqeyi böyük təsir göstərmişdir, lakin 1979-cu il İslam İnqilabının qələbəsindən 

sonra İranın beynəlxalq siyasətinin formalaşmasında daxili amillər, xüsusilə ideoloji 

məqsədlər xarici amillərdən daha çox rol oynayır. Daxili siyasətdəki dəyişikliklər İranın 

xarici siyasətində dəyişikliklərə birbaşa müəyyənedici təsir göstərir. İranın xarici siyasə-

ti özünün dini xarakterinə görə beynəlxalq münasibətlərə dair geniş yayılmış nəzəriyyə-

ləri birmənalı şəkildə tətbiq etməyə imkan verməyən xüsusiyyətlərə malikdir. Beynəl-

xalq münasibətlərin geniş yayılmış nəzəriyyələri son 40 ildə İranın İslam Respublikası-

nın beynəlxalq səhnədə bir çox hərəkəti izah etməyə qadir deyildir. Məsələn, realizm 

beynəlxalq münasibətlərin geniş yayılmış nəzəriyyəsi kimi dövlətlərin beynəlxalq siya-

sətini onların sabit xarakteristikalarına əsaslanaraq izah etməyə çalışır. Realist yanaşma-

ya görə, müdrik aktor öz maraqlarını maksimum təmin etməyə can atır. Buna görə də öz 

mənafelərini təmin etməyə çalışan ölkələrdən ibarət müasir beynəlxalq sistemdə hö-
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kumətlərin əsas vəzifəsi əxlaqi standartlara riayət etmək deyil, təmsil etdikləri ölkələrin 

maraqlarını həyata keçirməkdən ibarətdir. Beləliklə, ölkələrin davranışı milli maraqlar 

əsasında izah olunur və müəyyən edilir [2]. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, realizm İran 

İslam Respublikasının xarici siyasətinin bütün aspektlərini açıqlaya bilməz, çünki bir 

çox hallarda İranın xarici davranışı realizm məntiqinə uyğun gəlmir. Milli maraqlar an-

layışı maddi rifahın yaradılmasının şərtidir. Lakin İran İslam Respublikasının milli ma-

raqları maddi maraqlarla məhdudlaşmır, eyni zamanda qeyri-maddi və ideoloji dəyərlər 

kimi digər sahələri əhatə edir. Buna görə də İranın xarici siyasəti İslam ideologiya-

sından asılı olması səbəbindən, əksər hallarda milli mənafelərin təmin edilməsi və rasio-

nal davranış kimi şərh edilmir. 

İqtisadi liberalizmin nəzəriyyəsi iqtisadiyyatın və siyasətin qarşılıqlı təsirinə əsas-

lanan siyasi-iqtisadi yanaşmadır. Bu düşüncə tərzinə görə, liberal daxili iqtisadi sistemin 

və beynəlxalq səviyyədə iqtisadi nizam dinc xarici siyasətin qəbul edilməsinə gətirib çı-

xarır, çünki müasir ölkələrin xarici davranışı üçün ən mühüm motiv iqtisadi uğurdur və 

liderlər öz xalqının maddi və iqtisadi rifahını digər mülahizə və məqsədlərdən üstün 

tutur [34, s.612-692]. Lakin iqtisadi liberalizm nəzəriyyəsi İran İslam Respublikasının 

xarici siyasətini izah edə bilməz. Təcrübə göstərir ki, İranın xarici siyasətinin formalaş-

masında maddi rifah, iqtisadi inkişaf kimi iqtisadi mülahizələr və məqsədlər əsas rol oy-

namır, iqtisadi inkişaf İranın xarici siyasət iyerarxiyasında prioritet mövqe tutmur. Son 

dörd onillikdə İranda texnokratların mövqeləri güclənsə də, onların tələblərinə uyğun 

olaraq Qərb ölkələri ilə ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasına və dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyaya yömnəlmiş xarici siyasət məqsədləri formalaşmamışdır. Buna görə də 

neorealizm və ya liberalizm kimi rasional nəzəriyyələr İranın davranışını yalnız qismən 

izah edə bilər və bütövlükdə İranın siyasətini təhlil etmək üçün bu ölkədə hakimiyyət 

strukturunun sosial əsaslarını nəzərdən keçirmək zəruridir. 

Xarici siyasətin iqtisadi siyasətə təsiri 

Aydındır ki, xarici siyasət yalnız maddi münasibətlər çərçivəsində açıqlana bil-

məz. Mədəni və ideoloji məqsədlər də xarici siyasət üçün rəhbər göstəriş ola bilər [30]. 

Beləliklə, konstruktivizm nəzəriyyəsi beynəlxalq münasibətlərin digər nəzəriyyələri ilə 

müqayisədə İranın xarici siyasətini daha yaxşı izah edə bilər. İranın xarici siyasətinin 

təhlili üçün bu nəzəriyyənin seçilməsi ölkələrin xarici siyasətində inanclara verilən əhə-

miyyətə görə vacibdir.Bu baxımdan tədqiqatımızda xarici siyasətin təhlilində mühüm 

rol oynayan dəyərlərə, fikirlərə və onların xarici siyasətə təsirinə məhz belə yanaşma 

əsas götürülmüşdür [18, s.420-421]. 

Konstruktivizmdə aktorun mental mühitinin dərki xarici siyasət davranışını anla-

maq üçün vacibdir. İranın xarici siyasət davranışını öyrənərkən bu ölkənin dəyərlərinin 

və inanclarının xarici siyasətdə əks olunmasına, habelə İranın xarici siyasətinin forma-

laşmasında özünüeyniləşdirmənin və milli mədəniyyətin roluna diqqət yetirmək zəruri-

dir [21, s.442]. Eyni zamanda, İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin eyniləşdir-

mə mənbələri İslam və şiəlik, İranın tarixi və mədəniyyəti, bu ölkənin coğrafi mövqeyi 

çərçivəsində nəzərdən keçirilə bilər. Bütün bunlar beynəlxalq siyasətdə İran davranışı-
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nın müəyyənedici komponentləridir. Aydındır ki, İran İslam İnqilabının rəhbərlərinin 

dini xüsusiyyəti səbəbindən, dini özünüeyniləşdirmənin və İslam dəyərlərinin xarici si-

yasətə təsiri digər amillərin təsirindən daha dərindir. İranda dini hakimiyyət iqtidardadır 

və təbii ki, bu hakimiyyətin yönümünü müəyyənləşdirən əsas element məhz dindir. 

Din və siyasətin qarşılıqlı münasibətləri baxımından qeyd olunmalıdır ki, din 

İranın xarici siyasətinə böyük təsirə malikdir. Bu, İran Konstitusiyasından irəli gəlir. 

İran İslam Respublikasının siyasətindən danışarkən ən mühüm anlayış siyasi sahəyə ən 

çox təsir göstərən norma və dəyərlərin məcmusunu müəyyən edən “İslam” anlayışıdır. 

Başqa sözlə ifadə etsək, İran İslam Respublikasının xarici siyasət maraqlarını və məq-

sədlərini məhz “islami özünüeyniləşdirmə” müəyyən edir. Beləliklə, bu yanaşma çərçi-

vəsində milli maraqlar milli iqtisadi məqsədlər, zərərlər və mənfəətlər əsasında deyil, 

İslam dəyərləri əsasında müəyyən edilir [26, s.206-262]. Dinin İranın xarici siyasətinə 

təsirinin bəzi istiqamətlərini qeyd edək: 

– İran öz xarici siyasətində milli sərhədlər əvəzinə ideoloji sərhədlərə diqqət yeti-

rir. İdeoloji xarici siyasət ərazi yurisdiksiyasının hüdudlarından kənara çıxır və coğrafi 

sərhədləri önəmsiz hesab edir [35, s.115-138]. İslam prizmasından beynəlxalq sistemə 

baxdıqda dünya dövlətlərdən deyil, iki qütbdən: zalımlardan və məzlumlardan ibarətdir; 

[23, s.66]. 

– İranın xarici siyasətində ədalət ali dəyər kimi qiymətləndirilir. İslam İslamı

qəbul edənə qədər ədalət iranlıların özünüeyniləşdirməsinin əlamətlərindən biri idi. 

İslam və şiəliyin gəlişi ilə iranlıların daxili əsası kimi ədalət yeni qüvvə kəsb etdi, bü-

tövlükdə ədalət ruhu iranlıların şiəliyə yönəlməsinin səbəblərindən biri oldu. İslama 

görə, “ədalət” prinsipinin coğrafi hüdudları yoxdur, islam dövləti ədalət anlayışı və bü-

tün insanların hüquqlarının qorunması ilə əlaqələndirilir. İslam ədalətdən ali dəyər tanı-

mır, İslam dövləti ədalətsizliyin ədalət üzərində üstünlüyünü qəbul etməməlidir
 
[16, 

s.16-41]. Beləliklə, ədalət istəyi İslam mədəniyyətinin dəyərlərindən biri kimi İranın

xarici siyasətinin məqsədlərindən birinə çevrilmişdir. Onun təsirini bütün dünyanın

məzlumlarına xüsusi dəstək verilməsində və ya azadlıq hərəkatlarının dəstəklənməsində

görmək mümkündür;

– dinin İranın xarici siyasətinə digər təsirini “fiqh”, yəni “hökmranlığın inkarı”

prinsipində görmək mümkündür. Bu prinsipə görə, qeyri-müsəlmanlar müsəlmanlar 

üzərində hökmran olmamalıdır. “Hökmranlığın inkarı” müsəlmanlar və qeyri-müsəl-

manlar arasında münasibətlərin qurulmasında əsas qaydadır. Bununla əlaqədar qeyri-

müsəlmanların müsəlmanlar üzərində hökmranlığına əsaslana bilən hər hansı – siyasi, 

iqtisadi və ya hərbi müqavilənin bağlanması etibarsız hesab olunur. Müsəlmanların mü-

qəddəs kitabı Qurani-Kərimə görə, “Allah heç vaxt kafirlərə mö’minlərin əleyhinə olan 

bir yol göstərməz!” [10]. (“ ۀرٔشي ۀيآ :ءاضٍ ْكراب  ( "
 ً

ٍَ ال َجَي ََمِٔيالُ يَهَع َيَرفاکهِِم ُهللا نَعييثَص َي ”, 

Ən-Nisa surəsi, 141-ci ayə). 
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Beynəlxalq təşkilatlar və İranın xarici siyasəti 

Şübhəsiz, BMT Təhlükəsizlik Şurasının, İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Şurasının, 

Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İdarəçilər Şurasının bəzi qətnamələrinin qəbul 

edilməməsi və ABŞ kimi bəzi qüdrətli ölkələrin təzyiqinə müqavimət məhz İran liderlə-

rinin inancına əsaslanan bu qayda ilə bağlıdır. Yaxın Şərqə dair sülh planı, ABŞ-ın İraq 

və Əfqanıstanın ələ keçirməsi ilə bağlı İranın mövqeyi də bu baxımdan aydındır. İran 

hökuməti üçün bu məsələlər qeyri-müsəlmanların müsəlmanlar üzərində hökmranlığının 

nümunəsidir. 

Ən qədim ölkələrdən biri olan İranın mədəniyyəti, sivilizasiyası və tarixi dünya si-

vilizasiyasına təsir göstərərək, mədəni amillərin xarici siyasətə dərin təsirini şərtləndirir. 

İranın çoxəsrlik tarixinə mədəniyyətin, sivilizasiyanın, güclü imperiyaların inkişafı ilə 

yanaşı, xarici təcavüzlər, istilalar və dağıntılar məlumdur [22, s.605- 612]. Çoxəsrlik 

mədəniyyətlə bağlı qürur hissi və İran imperiyasının dünya məkanının böyük bir hissə-

sini əhatə etməsi və güclü təsirə malik olması iranlıların sarsılmaz mədəni xüsusiyyətlə-

rindən biri olmuşdur. Buna əsasən iranlılar özlərini qədim İran mədəniyyətinin daşıyıcı-

sı hesab edirlər və hətta bəzi hallarda qonşuları üzərində dərin üstünlüyə malik olduqla-

rını düşünürlər. İranın ən güclü hakim sülaləsi olmuş Əhəmənilər İran tarixində ən bö-

yük imperiya yaratmışdılar. II Kir müxtəlif xalqları vahid dövlətin hakimiyyəti altında 

toplaya bilmişdi [32, s.424- 640]. Buna görə də bəzi tədqiqatçıların fikrincə, iranlılar 

şüuraltı olaraq imperiyanın keçmiş şöhrətini dirçəltməyə can atırlar. Amerikalı politoloq 

Qrehem Fuller qeyd edir ki, İranın keçmiş əzəmətinin acı xatirəsi olan müasir sərhədlər 

İranın iddialarına cavab vermir [31, s.622]. Politoloq Riçard Katm yazır:  

“İran ədəbiyyatı parlaq ulduq kimi yalnız iranlıların ürəklərinə və zehninə işıq 

saçmır, həm də bütün müsəlman aləminin mədəni irsində və Hind yarımqitəsində 

parlayır” [19, s.61]. 

Politoloq və tarixçi Şirin Hanterin fikrincə, İranın liderləri son onilliklərdə İranı 

Yaxın Şərq regionunda fövqəldövlətə çevirməyə çalışırlar [1, s.189]. Amerikalı keçmiş 

diplomat David Fhillipsin fikrincə, İran bu ölkənin regional güc kimi tanınmasına can atır 

[25]. Amerikalı alim Ceffri Kampın fikrincə, ABŞ İrana hörmətlə yanaşarsa, bu ölkənin 

liderləri radikal xarici siyasətini yenidən nəzərdən keçirə bilərlər [5,6, s.80]. Bu amilin ən 

əhəmiyyətli təzahürü 2025-ci ilə qədər İranın inkişaf perspektivləri haqqında sənəddə gör-

mək mümkündür. Bu sənəddə İran Yaxın Şərqdə iqtisadiyyat, elm və texnika sahəsində 

birinci yeri tutan, islam və inqilabi kimliyə malik olan, habelə beynəlxalq münasibətlər 

sahəsində konstruktiv siyasət yürüdən inkişaf etmiş ölkə kimi təsvir olunur [24]. 

İranlıların tarixi yaddaşı tənəzzül və məğlubiyyətləri də unutmur. Y.e.ə. 330-cu 

ildə Makedoniyalı İsgəndərin və Çingiz xanın hücumları İran böyük ziyan vurmuşdur. 

Müasir tarixdə İranda dünya dövlətlərinin iştirakı da iranlılar üçün acı təcrübə olmuşdur. 

Birinci və İkinci Dünya müharibələrində İranın işğalı, 1921-ci ildə mütləq monarxiya-

nın davam etdirilməsinə gətirib çıxaran çevriliş [12, s.91-15] və 1953-cü ildə Birləşmiş 

Ştatlar və İngiltərə tərəfindən Məhəmməd Müsəddiq hökumətinə qarşı hazırlanan çevri-

liş xarici güclər tərəfindən İrana qarşı yönələn digər təcavüz aktları olmuşdur [9, s.610-

619]. Bu acı təcrübə İranın böyük dövlətlərlə münasibətlərində şübhələrə və inamsızlığa 
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gətirib çıxardı. Qrehem Fuller bunu “fars ksenofobiyası” adlandırır [31, s.290-292]. Çi-

çəklənmə və tənəzzül dövrlərinin müqayisəsi beynəlxalq siyasət səhnəsində iranlıların 

müəyyən davranışı üçün təkan ola bilər. Həqiqətən, İranın Qərbə qarşı düşmənçiliyi və 

müstəqillik arzusu tarixi təcrübədən və iranlıların keçmişindən təsirlənmişdir. 

Üçüncü dünyaya can atma soyuq müharibə günlərindən qalmış diskursdur və iran-

lıların fikirlərində mühüm yer tutur, çünki bu diskurs antiimperialist və antihegemon 

xarakter daşıyır. Bu fikirlər mövcud siyasi-iqtisadi sistemə ziddir və üçüncü dünya ölkə-

lərinin və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını təmin edəcək arzuolunan vəziy-

yətin əldə olunmasına yönəlmişdir [13, s.451- 492]. 

İran üçüncü dünyaya can atma diskursu üçün bütün zəruri şərtlərə malikdir. Birin-

cisi, o, beynəlxalq iqtisadi sistemin kənarında yerləşir. İkincisi, İran heç zaman müstəm-

ləkə olmamasına baxmayaraq, Rusiya imperiyası, Birləşmiş Krallıq və Amerika Birləş-

miş Ştatları kimi böyük dövlətlərin güclü təsiri altında olmuşdur, buna görə də üçüncü 

dünya ölkələrinin müstəmləkə təcrübəsi ilə bir çox ümumi cəhətlərə malikdir. Üçüncü-

sü, İran həmişə beynəlxalq münasibətlərdə təftişçiliyə meylli olmuşdur. Qədim İranın 

böyük mədəni və siyasi təzahürlərinin qeyd edilməsi həmişə İranın beynəlxalq sistemdə 

mövcud mövqeyindən narazılığının səbəbi olmuşdur. Buna görə də məhz üçüncü dün-

yaya can atma ideoloji cəhətdən iranlıların özünüeyniləşdirməsinin digər elementləri ilə 

uzlaşır və İranın xarici siyasətinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Geosiyasət müxtəlif: yerli, regional və beynəlxalq. səviyyələrdə siyasi və ictimai 

həyatın bütün sahələrinə təsir göstərir. Amerika geosiyasətçisi Nikolos Spaykmen hesab 

edir ki, hər hansı bir ölkənin xarici siyasətinin onun coğrafiyasından təcrid olunmuş və-

ziyyətdə öyrənilməsi mümkün deyildir [17, s.15]. Coğrafi və geosiyasi mövqeyi baxı-

mından İran xarici siyasətə təsir göstərən unikal xüsusiyyətlərə malikdir. İran həmişə 

dünya güclərinin marağını cəlb edən və beynəlxalq əlaqələrdə mühüm rol oynayan ölkə-

dir. Birincisi, bu ölkə dünyanın üç qitəsinin:Asiya, Avropa və Afrikanın qovuşuğunda 

yerləşir, yəni ənənəvi olaraq Qərb və Şərqin maraqlarının kəsişmə məkanına çevrilmiş-

dir. Məhz buna görə də Qrehem Fuller İranı “dünyanın mərkəzi” adlandırır [31, s.16-

22]. İran bu mövqeyi səbəbindən beynəlxalq güc iddiaları ilə çıxış edir və daim xarici 

təhdidlərə, müdaxilələrə və hücumlara məruz qalır. 

İkincisi, İran xüsusi strateji geoiqtisadi mövqeyindən faydalanır. İran dünya enerji 

istehsalının və istehlakının kəsişmə mərkəzində yerləşir. İranın şimalında və cənubunda 

Fars körfəzinin, Qafqazın və Mərkəzi Asiyanınmühüm enerji mərkəzləri yerləşir. İran-

dan Qərbdə və şərqdə isə enerji istehlakı regionları olan Şərqi Asiya və Avropa yerləşir 

[14, s.664-612]. Üçüncüsü, İran körpü kimi Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələrini 

birləşdirərək, onların Fars körfəzinə çıxışını təmin edir. İranın şimal qonşularının malla-

rının, neft və qazının tranzitindən böyük gəlir əldə etmək imkanına malikdir
 
[15]. 

İranın geosiyasətində digər daimi amil onun geniş ərazisidir. Siyasi anlamda ölkə-

nin ərazisi milli qüdrətin elementlərindən biri hesab olunur və xarici siyasət yönümündə 

səmərəli rol oynayır. 1 milyon 648 min 195 kvadrat kilometr əraziyə malik İran dün-

yanın 16-cı ən böyük ölkəsidir. Coğrafi ərazi və əhalinin sayı İranı bölgədə güclü oyun-

çuya çevirir. Bu xüsusiyyət İranı bölgədə və hətta dünyada nüfuzlu ölkə olmağa təşviq 
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edir [11]. İranın coğrafi mövqeyi ilə sıx bağlı olan siyasətinə cavab olaraq, bölgə ölkə-

ləri İranın gücünün artmasına mane olmaq üçün balans yaratmağa çalışırlar. Balans 

yaradılması siyasəti dünyanın böyük dövlətləri ilə konfederasiya və hərbi ittifaq yaradıl-

ması, regiondan kənar ölkələrin bölgəyə birbaşa müdaxiləsində iştirak və Fars Körfəzi 

ölkələri Birliyi Şurası kimi İslam Respublikasına qarşı duran regional birliklərin for-

malaşdırılması yolu ilə həyata keçirilir [14, 664-612]. 

Beləliklə, bu amillər İran İslam Respublikasının ABŞ-a, Qərbdən asılı ərəb ölkələ-

rinə, İsrailə və kapitalist yönümlü ölkələrə zidd olan regional milli özünüeyniləşdirməsi-

nin yaranmasını şərtləndirmişdir. İran İslam Respublikasının Konstitusiyasının mətnin-

də dünyaya dini çərçivədən baxış və İranın xarici siyasətinə təsir edən inanclar təsbitini 

tapmışdır. Konstitusiyanın bəzi prinsiplərinə müraciət etsək, görərik ki, İranın xarici 

siyasətində təşviq sistemi üstünlük təşkil edir. 

3-cü fəslin 16-cı bəndində bütün dünya müsəlmanları qarşısında öhdəliklər sada-

lanır, ölkənin xarici siyasətinin bütün müsəlmanlarla qardaşlıq ittifaqının qurulması və 

dünya məzlumlarına təmənnasız dəstək kimi islami meyarlar əsasında işlənib hazırlan-

ması nəzərdə tutulur. 

11-ci maddədə islam millətlərinin ittifaqından və İslam aləminin birliyindən söz

açılır: 

“Müqəddəs ayəyə görə, bütün müsəlmanlar vahid ümmətdir. İran İslam Respubli-

kasının hökuməti İslam xalqlarının birliyinə əsaslanan ümumi siyasi xətti həyata keçir-

məlidir: o, İslam dünyasının siyasi, iqtisadi və mədəni birliyini təmin etmək üçün hər 

cür səy göstərməlidir” [20]. 

152-ci, 153-cü və 154-cü maddələr İranın xarici siyasi əlaqələrinə həsr olun-

muşdur. 

Konstitusiyanın 152-ci maddəsində deyilir: 

“İran İslam Respublikasının xarici siyasəti İran üzərində və ya İran tərəfindən 

hər hansı hökmranlığın inkarına, bütün sahələrdə müstəqilliyin və ərazi bütövlüyünün 

qorunmasına, bütün müsəlmanların hüquqlarının qorunmasına və hegemon dövlətlər 

qarşısında öhdəlik götürməkdən imtinaya, İrana qarşı düşmən niyyətləri olmayan döv-

lətlərlə dinc münasibətlərə əsaslanır” [20]. 

Konstitusiyada “hökmranlıq” sözü dünyanın böyük dövlətlərinin İrana təsiri və 

müdaxiləsi kimi işlədilir. Müsəlmanların hüquqlarının qorunması milli maraqlar sahəsi-

nin İran ərazisi ilə məhdudlaşmadığını, qeyri-müsəlman dünyasına qarşı İslam dünyası-

nın məcmusu olduğunu göstərir. “Müstəqillik” termini habelə böyük dövlətlərlə koalisi-

ya yaradılmamasını ifadə edir. Bu fəsildə iranların dünyanın böyük dövlətləri ilə bağlı 

dərin tarixi inamsızlığı təsvir olunur. 

Konstitusiyasının 152-ci maddəsi iranlıların tarixi təcrübəsini nəzərə alaraq, dünya-

nın böyük dövlətləri ilə ittifaqa mane olmağa çalışır, çünki iranlıların təcrübələrinə əsasən 

dünyanın böyük dövlətləri qarşılıqlı hörmətdə bərabər münasibətlərə riayət etmirlər. 

153-cü maddədə deyilir:
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“Təbii və iqtisadi ehtiyatlar, mədəniyyət, ordu və dövlət həyatının digər sahələri 

üzərində xarici hökmranlığın qurulmasına gətirib çıxaracaq hər hansı müqavilə bağla-

maq qadağandır” [20]. 

Bu fəsildə “hökmranlıq” sözü mütəmadi olaraq təkrarlanır və əcnəbi (yadelli) an-

layışı (sözü) ilə yanaşı qeyd olunur. İranda Qərb dövlətlərinin hərəkətləri mənfi xarak-

terli olduğundan, İran mədəniyyətində xarici sözlər (“yad” sözü) mənfi məna daşıyır və 

mədəniyyət, intellekt və siyasət baxımından müəyyən məsafə yaradır. 

153-cü maddə iranlıların tarixi təcrübəsinə və İranın Qərblə mənfi qarşılıqlı təsiri

əsasında yaradılmışdır. 154-cü maddədə deyilir: 

“İran İslam Respublikası bütün bəşər cəmiyyətində insan xoşbəxtliyinə nail olma-

ğı öz idealı hesab edir və müstəqilliyi, azadlığı, hüquq və ədalətin üstünlüyünü dünyanın 

bütün xalqlarının hüququ sayır. Buna görə də İran İslam Respublikası, digər ölkələrin 

daxili işlərinə hər hansı müdaxilədən çəkinərək, bütün dünyaya məzlumların zalımlara 

qarşı ədalətli mübarizəsini dəstəkləyir”
 
[20].  

Bəlkə də bu fəsil İranın xarici siyasətində daha radikal yanaşmaya səbəb ola bilər, 

çünki qlobal miqyasa yönəlmişdir. İran konstitusiyasının bu fəsli inqilabdan sonra bir 

neçə il ərzində daha geniş tətbiq olundu və İran fövqəldövlətlərin əleyhdarı olan müxtə-

lif azadlıq hərəkatlarının və siyasi qrupların liderləri üçün cazibə mərkəzinə çevrildi [28, 

s.614-612]. Bundan əlavə, İranın xarici siyasətində özünüeyniləşdirmənin elementləri

Ayətullah Xomeyninin məşhur “Nə Şərq, nə Qərb, yalnız İslam Respublikası” şüarında

ifadəsini tapmışdır. Sonralar bu şüar İran dövlətinin xarici siyasətində rəhbər göstərişə

çevrildi. “Nə Şərq, nə Qərb” prinsipi bloklara qoşulmama və üçüncü dünyaya can atma

diskursunun təsiri altındadır [3, s.529-533]. Buna görə də inqilabdan sonra ilk illərdə

ölkənin xarici siyasətinin məqsədi Qərb və Şərqin iki fövqəlgücü ilə qarşıdurma idi,

İranın xarici siyasətinin əsas yönümü isə böyük dövlətlərdən asılılıqdan imtinanı nəzər-

də tuturdu. İranın “Nə Şərq, nə Qərb” siyasəti çərçivəsində atdığı ən əhəmiyyətli addım-

lar ABŞ-la diplomatik əlaqələrin kəsilməsi, Tehrandakı ABŞ səfirliyinin bağlanması və

Sovet İttifaqı ilə 1921-ci il paktının 5-ci və 6-cı bəndlərinin ləğvi oldu. Bu bəndlərə

görə, Rusiya İrandan təhlükəni hiss etdikdə ölkənin ərazi bütövlüyünü poza bilərdi.

İranlılar bu bəndləri ləğv etməklə, “Tudə” kommunist partiyasını darmadağın etməklə

hər iki fövqəlgücə bərabər şəkildə mənfi yanaşdıqlarını göstərdilər [33].

Professor Ruhullah Ramzani “Nə Şərq, nə Qərb, yalnız İslam Respublikası” şüarı-

nın həyata keçirilməsi baxımından İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin analitik 

əsasını açıqlamışdır. Onun sözlərinə görə, İmam Xomeyninin məqsədi yeni hakimiyyət 

sistemi qurularkən İranın Şərqun sosialist modelini və ya Qərbin kapitalist modelini təq-

lid etmədiyini sübut etməkdən ibarət idi. Bu yanaşmanın əsas tərkib hissəsi yadellilərin 

hökmranlığından imtina və qlobal güc mərkəzlərindən müstəqillikdir [25]. Beləliklə, 

“Nə Şərq, nə Qərb” prinsipi iki əsas daxili hədəfi nəzərdə tutur: müstəqillik və yadellilə-

rin hökmranlığına müqavimət. Lakin İranın xarici siyasətində “Nə Şərq, nə Qərb” ya-

naşması dünyada üçüncü (islami) qüvvənin yaradılmasını nəzərdə tuturdu. Bu qlobal 

gücün yaradılmasının başlanğıc nöqtəsi “İslam inqilabının dəyərlərinin xaricə ixracı” 

proqramı idi. Bu radikal siyasətin qəbul edilməsi, yəni İslam inqilabının dəyərlərinin 
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dünyanın müxtəlif bölgələrinə ixracı və dünya müsəlmanlarının qorunması, eləcə də 

azadlıq hərəkatlarının dəstəklənməsi fövqəldövlətlərdə güclü şübhələrin yaranmasına, 

islam ölkələri hökumətlərinin dərin narahatlığına səbəb oldu, bu da İrana beynəlxalq 

təcridə və təzyiqə məruz qalmasına gətirib çıxardı. Belə siyasətin nəticələrindən biri 

Səddam Hüseynin İrana hərbi müdaxiləyə təşviq edilməsi oldu. Aydındır ki, İranın 

məhdud imkanları ucbatından bu ölkə regionda istənilən nizama nail ola bilmədi, lakin 

özünün zəif nöqtələrini beynəlxalq sistemə göstərdi. Səkkiz illik İran-İraq müharibəsin-

də yalnız ərəb ölkələri deyil, eyni zamanda Şərqin və Qərbin iki fövqəldövləti İraqı dəs-

təklədi. Səkkiz illik İran-İraq müharibəsinin ən əhəmiyyətli nəticələrindən biri İran ha-

kimiyyətinin eyni anda bütün cəbhələrdə vuruşmağın mümkün olmadığını dərk etməsi 

idi [36, s.29-22]. Bu təcrübə İranın beynəlxalq sistemin tələblərinə müraciət etməsinə 

gətirib çıxardı. İranın xarici siyasətində ən mühüm dəyişikliklər Təhlükəsizlik Şurasının 

598 saylı Qətnaməsinin qəbul edilməsi və İraqla müharibənin sona çatması, Küveytin 

İraq tərəfindən işğalı, yeni müstəqil Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri ilə bağlı Tehranın 

praqmatik siyasəti oldu [33, s.1023]. 

Elmi-nəzəri konsepsiyaların idarəetməyə təsiri 

Konstruktivistlərin konsepsiyasına görə, aktorun və beynəlxalq sistem qarşılıqlı 

əlaqədədir, normaların beynəlxalq sistem üzərində üstünlüyü dövlətin xarici siyasətinin 

formalaşmasına təsir göstərir [8, s.337-338]. İİR normalara və beynəlxalq sistemə uy-

ğun olaraq ikili siyasəti qəbul etdi. Öz prinsiplərinə əsaslanan və hökmran beynəlxalq 

sistemin strukturunu və normalarını qeyri-legitim hesab edən İran öz təhlükəsizliyini 

qorumaq üçün beynəlxalq tələbləri qəbul etdi. Başqa sözlə, İran İslam Respublikasının 

strategiyası beynəlxalq sistemin təsiri altında və onun struktur maneələrinə uyğun ola-

raq dəyişdi, hərçənd daxildə İslamın və İslam ideallarının üstünlüyü diskursu mövcud 

idi. O vaxtdan bəri İran dərk etdi ki, əsas düşməninə, yəni ABŞ-a və onun müttəfiqləri-

nə, ilk növbədə İsrailə qarşı digər ölkələrlə koalisiya siyasətini qəbul etməlidir. 1988-ci 

ildə İran-İraq müharibəsinin sona çatması və 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması buna zə-

min hazırladı. Səkkiz illik İran-İraq müharibəsinin sona çatması İran və SSRİ-nin əmək-

daşlığı yolunda əsas maneəni aradan qaldırdı. Əlbəttə, sovet qoşunlarının Əfqanıstandan 

çıxarılması da bu prosesə müsbət təsir göstərdi. 1989-cu ildə İran parlamentinin rəhbəri-

nin Moskvaya səfəri iki ölkənin yaxınlaşma meylini göstərdi [4, s.46]. 

Beləliklə, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra “Nə Qərb, nə Şərq” şüarının se-

mantik məzmunu “ABŞ-nın hökmranlığından və birtərəfli yanaşmasından imtina” kimi 

dəyişdi. Başqa sözlə, bundan sonra ABŞ və İsrail rejimi ilə ideoloji düşmənçilik İranın 

xarici siyasətinin həlledici amilinə çevrildi. Lakin İran İraqla müharibədə qazandığı təc-

rübədən istifadə edərək, yeganə fövqəlgücə qarşı mübarizədə tərəfdaşa ehtiyac duyurdu. 

İranın yeni yanaşmasının gerçəkləşdirilməsi üçün ilk namizəd Rusiya Federasiyası oldu 

[33, s.1024]. Məhz bu səbəbdən İranın yeni müstəqil Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri-

nə münasibətdə xarici siyasəti daha praqmatik və ehtiyatlı idi. Amerika və İsrail alimi 

Brenda Şaffer ölkənin maddi və qeyri-maddi (mədəni) maraqları arasındakı mübahisədə 

birincilərə üstünlük verildiyini düşünür. O, İranın xarici siyasətində mədəniyyətin rolu 
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ilə bağlı etdiyi araşdırmasında bu ölkənin Qarabağ böhranına, Tacikistanda və Çeçenis-

tanda vətəndaş müharibəsinə dair mövqeyinə toxunur və göstərir ki, İran bir tərəfi mü-

səlmanlar olan bu böhranlarla bağlı xarici siyasətində maddi maraqları əsas götürmüş-

dür [7, s.219-239]. Bu yeni yanaşma əsasən Rusiyanı əməkdaşlığı cəlb etməyə hesab-

lanmışdı. İranla Rusiya ilə strateji əməkdaşlıq edə biləcəyi siyasət yürütməli idi. İran 

soyuq müharibədən sonra beynəlxalq sistemin yeni şərtlərinə qarşı dura bilmək üçün 

Rusiya ilə əməkdaşlığa ehtiyac duyurdu [33, s.1024]. 

Təcrübə göstərdi ki, İran İslam Respublikası xarici siyasətə yanaşmada dini amillə 

əlaqədar beynəlxalq sistemin realist mühiti və idealizm arasında yolayrıcında qalmışdı, 

müxtəlif dövrlərdə praqmatik və idealist yanaşma arasında tərəddüd edirdi. Bir tərəfdən 

İranın xarici siyasətinin təşviqi sistemi, digər tərəfdən beynəlxalq sistemin strukturu, 

siyasi coğrafiya və İranın iqtisadi və hərbi imkanları son 40 il ərzində İranın xarici 

siyasətinin öz diskurslarını dəyişməsinə gətirib çıxardı [29]. Buna baxmayaraq, İran hö-

kumətinin dini yönümlü olması səbəbindən beynəlxalq sistemdə siyasi dəyişikliklərə və 

(və ya) İslam Respublikasında daxili dəyişikliklərə baxmayaraq, İranın davranışının 

rasional hesablar əsasında izah edilməsi mümkün deyil; fərqli nəticələrə baxmayaraq, 

İranın xarici siyasətinin prinsipləri və təbiəti sabit qalmışdır. 

İranın beynəlxalq siyasət üzrə professoru Mahmud Sari Alqalam hesab edir ki, 

son on illikdə İslam Respublikasında yeni düzən qurulmuşdur, lakin hökumət dəyişikli-

yi xarici siyasət prinsiplərində dəyişiklik doğurmayacaqdır. O, İranın xarici siyasətinin 

fundamental dəyişikliklərə məruz qalmadığına inanır, hərçənd İranın xarici siyasətinin 

düşüncə sistemində ton və diskurs dəyişməsi tamamilə mümkündür [27, s.64-10]. Belə 

ki, beynəlxalq dəyişikliklərə əsasən, ötən otuz il ərzində İranın daxili dairələrində for-

malaşmış Qərbin təfsiri diskursu İranın milli maraqlarını təmin etmək üçün Qərblə ideo-

logiyaya daha az bağlı xarici siyasət yeridilməsini və qarşılıqlı əlaqələri zəruri hesab 

edir. Lakin bu diskurs Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətləri normallaşdıra vaə 

İran üçün strateji alyansın mövcud olmaması problemini həll edə bilmədi, çünki ABŞ 

ilə münasibətlərin bərpasının ən mühüm hissəsi İran hökumətinin İsrailə münasibətində 

dəyişiklikdir. İranın kəşfiyyat, təhlükəsizlik, hərbi orqanlarında və bəzi siyasi orqanla-

rında dəyişiklik olmadan bu mümkün deyildir. Başqa sözlə ifadə etsək, İran ilə ABŞ 

arasındakı münasibətlərin normallaşması yolunda əsas maneələrdən biri İslam Respubli-

kasında legitimliyi tanınmayan İsraildir. Əksinə, Fələstin xalqının dəstəklənməsi İran 

İslam Respublikasının xarici siyasətinin əsas məqsədlərindən biridir.Zülmkarlara qarşı 

mübarizə və məzlumları dəstəkləmək kimi məqsədlər İran hökumətinin dini yönümlü 

siyasətində mərkəzi mövqeyə malikdir. Son illərdə ədalət və müstəqilliyin qorunması 

mövzusu həm İranın nüvə fəaliyyətini həyata keçirməkdə israrını, həm də onun daha az 

çevik siyasətini izah edə bilər. Beləliklə, İslam ideologiyası İranın xarici siyasətinin 

işlənib hazırlanmasında böyük rol oynamışdır və “milli maraqlar” və “maddi nailiyyət-

lər” kimi ənənəvi meyarlardan istifadə İranın xarici siyasi fəaliyyətinin həyata keçiril-

məsində ikinci dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. Əksinə, İranın xarici siyasətinin dərkinə 

“ideologiya”dan açar kimi istifadə edən yanaşma daha səmərəli görünür. 
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ĠRANIN MƏRKƏZĠ ASĠYA VƏ CƏNUBĠ QAFQAZ SĠYASƏTĠ 

Annotasiya 

Məqalədə müasir dövrdə İranın Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionunda siyasəti tədqiq 

olunur.Müəllif İranın bölgə dövlətləri ilə əməkdaşlığının əsas istiqamətlərini nəzərdən keçirir. 

Regionun aparıcı aktorlarının İranın Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionunda yeritdiyi siya-

sətə münasibətinə xüsusi diqqət yetirilir.  

Açar sözlər: İran, Mərkəzi Asiya Cənubi Qafqaz, region, əməkdaşlıq 

IRAN'S POLICY IN CENTRAL ASIA AND THE SOUTH CAUCASUS 

Annotation 

The article discusses the policy of Iran in Central Asia and the South Caucasus in the modern 

era. The author examines the main aspects of Iran’s cooperation with regional states. Special 

attention is paid to the attitude of the leading actors of the region to the policies pursued by Iran 

in Central Asia and the South Caucasus. 

Keywords: Iran, Central Asia, South Caucasus, region, cooperation 

Mahmud Əhmədinecadın hakimiyyəti dövrü 

İranın Yaxın və Orta Şərqdə aparıcı dövlətə çevrilməsinə yönəlmiş müasir xarici 

siyasət strategiyasının konseptual istiqaməti xüsusi tarixi missiya hesab olunur. Son on-

illiklər ərzində bu prioritet vəzifənin həyata keçirilməsinin vasitələri və üsulları nəzərə-

çarpacaq dərəcədə təkamülə uğramışdır. Mərkəzi Asiya ölkələrinə tətbiqən bu strategiya 

indi postsovet dövrünün birmənalı olmayan təcrübəsi və bir sıra amillərin təsiri nəzərə 

alınmaqla həyata keçirilir. 

Mahmud Əhmədinecad 2005-ci ilin iyun ayında İran Prezidenti seçilərkən İİR və 

Mərkəzi Asiya dövlətləri arasında uzun tarixi keçmişə malik əlaqələr mövcud idi. İranla 

Mərkəzi Asiya respublikalarının hər biri arasında münasibətlər xüsusi xarakter daşıdı-

ğından, Mərkəzi Asiya regionu ilə bağlı İranın ümumi siyasətindən danışmaq düzgün 

olmazdı. SSRİ dağıldıqdan dərhal sonra istifadə edilməmiş iqtisadi, siyasi və ideoloji 

məkanı aşkar edən İran Mərkəzi Asiyanın yeni dövlətlərində, ilk növbədə Tacikistan, 

Özbəkistan və Türkmənistanda siyasətini fəallaşdırdı. 

Qeyd edək ki, İranın Amerika və Avropa istiqamətində səyləri əsasən kəşfiyyat və 

diplomatik sahədə gerçəkləşdirilirdisə, keçən əsrin 90-cı illərində Mərkəzi Asiyada İra-

nın maraqlarına xidmət edən dini və siyasi hərəkatların maliyyələşdirilməsinə böyük və-

sait yönəldilirdi. İran özünün regional siyasətində siyasi xarakterli uzunmüddətli tədbir-

lər həyata keçirməyə başladı. İranın bölgənin qonşu ölkələrinə ideoloji ekspansiyasının 

xüsusiyyətləri qonşu dövlətlərin siyasi məkanına müxtəlif ideologiyalı yanaşmaların 
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köməyi ilə birbaşa və ya dolayı təsir göstərən xüsusi vasitələrin tətbiqi ilə xarakterizə 

olunurdu [2]. 

M.Əhmədinecadın hakimiyyətə gəlməsi ilə İran Mərkəzi Asiya istiqamətində

siyasətini fəallaşdırdı. Əhmədinecadın prezidentliyi dövründə İran Mərkəzi Asiya regio-

nuna təsir göstərən əsas aktorlardan birinə çevrildi. Mərkəzi Asiyadakı regional proses-

lər kontekstində İran Tacikistanda daha böyük nəticələr əldə etdi. Tacikistanda İranın 

köməyi ilə yaradılan İslami Dirçəliş Partiyasının proqramı “İslam dövlətinin yaradılma-

sı”nı nəzərdə tuturdu. Eyni zamanda, Tehran İran, Tacikistan və Əfqanıstandakı farsdilli 

xalqların vahid dövlətinin yaradılması variantları hazırlayırdı. Daha dəqiqi, Əfqanısta-

nın şimalında – tacik-xazarey və Herat İslam Respublikaları adlı iki dövlət yaradılması 

ideyası irəli sürülmüşdü. Bu fikir İranın siyasi dairələrində dəfələrlə ifadə edilmişdi və 

elita daxilində çox populyar idi. Lakin Tacikistanda islamçıların fəaliyyətinin tədricən 

zəifləməsi İranın bu bölgədə təsirinin məhdudlaşmasına gətirib çıxardı. 1992-ci ilin so-

nundan etibarən Tacikistan-İran münasibətlərində başlanan tənəzzül bəzən soyuqlaşma-

ya keçirdi. İran siyasi dairələrinin Tacikistanda üstünlüyə ilkin iddiaları Rusiya tərəfin-

dən qısa müddətdə zərərsizləşdirildi. Tacikistanda Rusiya və digər MDB ölkələrinin 

hərbi-siyasi iştirakı bu ölkədə İranın mövqelərinin zəifləməsinə səbəb oldu, İranın 

Tacikistana siyasi və ideoloji təsiri getdikcə azalmağa başladı. 

Ümumi siyasi strategiyaya gəldikdə, belə bir qənaət hasil oldu ki, İran təcriddən 

çıxmağa və “beynəlxalq səhnədəki müsbət proseslərdə iştirak etməyə” can atır. O döv-

rün təcrübəsi Tacikistanda Rusiya-İran əməkdaşlığının formatını müəyyən edərək, iki 

ölkənin maraqlarının birbaşa qarşıdurmasının qarşısını almağa imkan verdi. 

Taciklərin və iranlıların etno-mədəni yaxınlığı vətəndaş qarşıdurmasının həllində 

Tacikistanla İranın yüksək səviyyəli münasibətlərinə zəmin yaratdı. İslam inqilabının 

fəal ixracı siyasətinin dayandırılmasından sonra İran-Tacikistan münasibətlərinin özünə-

məxsus xüsusiyyətlərindən biri 1992-1997-ci illər vətəndaş müharibəsi başa çatdıqdan 

sonra İran diplomatiyasının sülh prosesində birbaşa iştirakı idi. İran özünün siyasi fəa-

liyyətində bu respublikada mövqeyini qorumaq üçün Tacikistana daha çox diqqət yetir-

məyə davam edirdi. 

İran Əhmədinecadın prezidentliyi dövründə məhz Tacikistanla daha yaxın müna-

sibətlər qurdu. Enerji sektorundakı layihələr İran-Tacikistan əməkdaşlığında xüsusi yer 

tutur. İki ölkənin ilk önəmli birgə layihələrindən biri Sanqtuda-2 SES-in tikintisi idi. 

SES-in inşası İranın 220 milyon dollarlıq investisiyası sayəsində mümkün oldu. Bundan 

əlavə, İran tərəfi Düşənbə və Xocəndi birləşdirən Anzob tunelinin tikintisinə 30 milyon 

dollardan çox sərmayə qoydu. 

İranın Tacikistan iqtisadiyyatında iştirakı əhəmiyyətli olsa da, bəzi birgə investisi-

ya layihələrinin həyata keçirilməsində çətinliklər mövcuddur.Eyni zamanda iki ölkə ara-

sında ticarətin davamlı artımı müşahidə olunur.Hazırda Tacikistanda 150-dən çox İran 

şirkəti fəaliyyət göstərir. 2005-ci ildə M.Əhmədinecad İranın prezidenti seçilərkən İran 

və Tacikistan arasında əmtəə dövriyyəsi 67 milyon dollar təşkil etdiyi halda, 2006-cı 

ildə bu göstərici təxminən iki dəfə artaraq 110 milyon dollara çatdı. 2011-ci ildə iki ölkə 

arasında ticarət dövriyyəsi 204,2 milyon dollar təşkil etdi. 2011-ci ildə Tacikistanın tica-
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rət tərəfdaşları arasında İran yalnız Rusiya (1036,4 milyon dollar), Çin (661,3 milyon 

dollar), Türkiyə (619,1 milyon dollar) və Qazaxıstandan (470,1 milyon dollar) geri 

qalırdı. 

Farsdilli dövlətlər və Mərkəzi Asiya Respublikaları ilə münasibətlər 

İran “Farsdilli ölkələr ittifaqı”nın (İran, Tacikistan və Əfqanıstan) qurulması isti-

qamətində bir sıra uğurlara imza atdı. M.Əhmədinecad prezident seçildikdən bir il son-

ra, 2006-cı ilin iyul ayında E. Rahmon və H. Karzai ilə birgə əməkdaşlıq üzrə üçtərəfli 

komissiya yaratdı. İran prezidenti bildirdi: 

“Bizdə iqtisadiyyat, mədəniyyət və incəsənət vahid olmalıdır, bizi ayıran bütün 

maneələr aradan qaldırılmalıdır”. Bu zaman İİR prezidenti vurğuladı ki, “Tacikistan və 

Əfqanıstanın təhlükəsizliyi İrandan asılıdır, İranın təhlükəsizliyi isə bu ölkələrin təhlü-

kəsizliyindən asılıdır”. 2010-cu ildə Tehran və Düşənbə arasında hərbi əməkdaşlıq haq-

qında saziş imzalanması bu istiqamətdə atılan konkret addım oldu. 

Hal-hazırda İran Tacikistanda nüfuzunu qoruyub saxlayır və müxtəlif siyasi pro-

seslərə təsir göstərməyə davam edir. Bu, Tehranın regionda öz maraqlarını müdafiə 

etmək və həyata keçirmək cəhdlərini davam etdirəcəyini təsdiqləyir [3]. 

Mərkəzi Asiyanın digər ölkələrində İranın siyasəti Tacikistanda olduğu kimi sə-

mərəli nəticələr vermədi.Bütövlükdə 1990-2000-ci illərdə İranın təsiri İran mallarının 

yerli bazarlara müəyyən ekspansiyası ilə məhdudlaşırdı.Bölgədə İran siyasətinin başqa 

kiçik uğuru mədəniyyət xadimlərinin məhdud dairəsini və əhalinin kiçik bir hissəsini öz 

təsir dairəsinə daxil edən mədəniyyət mərkəzləri şəbəkəsinin yaradılması idi. 

ABŞ-la münasibətlərdə ziddiyyətlərin artması və 2001-ci ilin sonu – 2002-ci ilin 

əvvəlində regionda amerikalıların möhkəmlənməyə başlaması İran siyasətinin xarakteri-

ni xeyli dərəcədə müəyyən etdi. Bütün sonrakı dövrdə Mərkəzi Asiya ölkələrində İran 

diplomatiyasının əsas taktiki istiqamətləri İranın xarici siyasi və iqtisadi təcridinin ara-

dan qaldırılmasına kömək edən bütün sahələrə tədricən nüfuz etməyə yönəlmişdi. 

İran-Türkmənistan münasibətləri müəyyən spesifikliyə malikdir, bu da iki ölkənin 

qonşu olması ilə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Türkmənistan və İran arasındakı mü-

nasibətlərin əsas xüsusiyyəti iki ölkənin qarşılıqlı bağlılığının hər iki ölkənin qonşu 

olması və digər seçimlərinin olmaması ilə şərtlənməsidir. Hər iki ölkə fəal ikitərəfli əla-

qələr qurmağa “məhkumdur”. İran üçün Türkmənistanın beynəlxalq statusunun daimi 

bitərəfliyin xarici siyasətin əsası elan olunması kimi xüsusiyyəti böyük maraq kəsb edir. 

Türkmənistanın praqmatik neytral statusu onun liderinə müasir dünyanın güc qütbləri 

arasında uğurla manevr etməyə imkan verirdi. İran üçün neytrallığın Aşqabada beynəl-

xalq blok strukturlarında iştirakdan kənarda qalmağa imkan verən çəkindirici amil kimi 

çıxış etməsi vacibdir. Bundan əlavə, İran-Türkmənistan münasibətlərinin bu xətti hər iki 

tərəf üçün obyektiv surətdə faydalı olan mövcud iqtisadi əlaqələrlə dəstəklənir. 

Əhmədinecad dövründə İran xarici siyasətinin prioritetlərindən biri Türkmənistan-

la dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi olmuşdur. 2006-cı ilin iyulunda Türkmənis-

tanda olarkən M.Əhmədinecad ölkəsinin Türkmənistanla münasibətlərin inkişafına heç 

bir məhdudiyyət qoymadığını bildirdi. Əhmədinecadın prezidentliyi dönəmində Türk-
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mənistan-İran dialoqu, Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdimuhamedovun sözlə-

rinə görə, “yeni dinamika qazandı”. Əhmədinecadın sözlərinə görə, “ikitərəfli münasi-

bətlər daha da inkişaf etdirilməlidir və bunun üçün heç bir maneə yoxdur”. Bu bəyanat-

lar təcrübədə də öz əksini tapdı. 2006-cı ildə ölkələr arasında əmtəə dövriyyəsi 1,4 mil-

yard dollar idisə, 2011-ci ildə bu göstərici 3 milyard dollar təşkil edirdi. Türkmənis-

tanda 150-dən çox İran müəssisəsi qeydiyyatdan keçmişdir. Eyni zamanda, Türkmənis-

tanın Qərb ölkələri ilə əlaqələrinin sürətli inkişafı ikitərəfli münasibətlərin xarakterinə 

müəyyən yeniliklər gətirə bilər. 

İranın Özbəkistanla münasibətləri daim mötədil siyasi gərginlik xarakteri daşımış-

dır. İran özünün regional siyasətində Özbəkistana qarşı “islam təhdidi” üsulunu tətbiq 

edərək, Özbəkistan İslam Hərəkatı ilə əməkdaşlıq qurdu. Bu zaman qarşıya iki məqsəd 

qoyulmuşdu. Birinci məqsəd Özbəkistan İslam Hərəkatını Səudiyyə Ərəbistanından və 

vəhhabilik ideologiyasından uzaqlaşdırmaq istəyi ilə bağlı idi, bu istiqamətdə böyük 

uğurlar əldə edildi. Bu hərəkatın liderləri İranın təsiri altında rəsmən vəhhabilərdən 

uzaqlaşmağa başladılar. İkinci məqsəd bu hərəkatdan Özbəkistandakı təsirini artırmaq 

üçün istifadə etməkdən ibarət idi. Bu iki məqsəd olduqca əlçatan idi və əhəmiyyətli səy-

lər tələb etmirdi. Beləliklə, İran Özbəkistanın hakim siyasi rejimi ilə dialoq üçün plat-

forma təmin edə bilərdi. 

Bununla yanaşı, İranın Fərqanə regionunda (etnik baxımdan) qarışıq islam dövlə-

tinin qurulmasında maraqlı olduğunu göstərən əlamətlər mövcud idi (Fərqanə vadisində 

əhalinin 40%-ini taciklər və qarışıq qruplar təşkil edir) [9]. Lakin Özbəkistanla bağlı 

belə bir ssenarini həyata keçirmək üçün nə qüvvə, nə də ehtiyatlar yetərli deyildi, çünki 

bu respublika, qonşu Tacikistandan fərqli olaraq, siyasi, iqtisadi və ideoloji sahədə baş 

verən proseslərə səmərəli şəkildə nəzarət edirdi. Bundan əlavə, Özbəkistan özü Mərkəzi 

Asiyanın regionunda baş verən proseslərə təsir etməyə başlamışdı. 

Tehranın Daşkənd istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət 2005-ci ildə dəyişməyə 

başladı. Bu dövrdə Özbəkistan rəhbərliyi Amerika yönümlü xarici siyasət xəttindən 

uzaqlaşmağa başlamışdı.Prezident M.Əhmədinecad vəzifəsinin icrasına başladıqdan 

sonra ölkələr arasındakı münasibətlər xeyli fəallaşdı. 

Özbəkistanın bölgədəki əhəmiyyətini anlayan Tehran ona daha çox diqqət yetirir. 

İran rəsmilərinin diplomatik səfərlərinin əksəriyyətini Özbəkistan səfərləri təşkil edir, 

lakin belə intensiv dialoq nə iqtisadi əməkdaşlıq, nə siyasi əlaqələr sahəsində, praktik 

olaraq, nəticə vermir.Ticari-iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq üzrə İran-Özbəkistan 

hökumətlərarası komissiyasının çoxlu toplantı keçirməsinə baxmayaraq, iki ölkə arasın-

da ticarət dövriyyəsi azalmışdır. Özbəkistan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına 

görə, Özbəkistanla İran arasında əmtəə dövriyyəsi 2010-cu ildə 674,1 milyon dollar təş-

kil etdiyi halda, 2011-ci ildə qarşılıqlı ticarətin həcmi 35% azalaraq 439,5 milyon dollar 

təşkil etmişdir. 

İran-Özbəkistan əməkdaşlığının ən perspektivli istiqaməti nəqliyyatdır. Bölgənin 

nəqliyyat infrastrukturunun yaxşılaşdırılması üzrə birgə layihələrin başlanğıc nöqtəsi 

1996-cı ildə İran və Mərkəzi Asiya regionunun dəmir yolu şəbəkələrini birləşdirən 

Tecen-Seraxs-Məşhəd dəmiryol xəttinin çəkilməsi olmuşdur. İran və Özbəkistanın birgə 
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beynəlxalq nəqliyyat layihələri sırasında 2006-cı ildə Bafk-Bəndər Abbas dəmiryol xət-

tinin istismara verilməsi, habelə 2011-ci ilin aprelində imzalanmış saziş çərçivəsində 

Özbəkistan-Türkmənistan-İran-Oman-Qatar nəqliyyat dəhlizi layihəsinin hazırlanması 

qeyd olunmalıdır. 

Sonrakı dövrdə İranın Özbəkistanla münasibətləri mehriban xarakter daşımışdır. 

Eyni zamanda, Tehran regionda Özbəkistanın əhəmiyyətini adekvat şəkildə dərk edir və 

postsovet dövrü boyunca öz siyasətində Özbəkistan istiqamətinə maksimum önəm verir. 

İranla Qazaxıstan arasında mehriban münasibətlər mövcuddur. Lakin Qazaxıstan 

xarici siyasətinin Avro-Atlantik vektorunu intensivləşdirməyə meyl göstərir. Qazaxısta-

nın xarici siyasət fəaliyyətinin Rusiya və son illərdə Çin istiqamətləri obyektiv olaraq 

İranla münasibətlərin davamlı inkişafına mane ola bilməz. Birləşmiş Ştatlarla əməkdaş-

lığın intensivləşməsi isə İran-Qazaxıstan münasibətlərinin inkişafını əngəlləyən mühüm 

amildir. Qazaxıstanın çoxvektorlu xarici siyasəti və iqtisadi inkişaf səviyyəsi İranın bu 

ölkədə öz maraqlarını inkişaf etdirməsi üçün daha az əlverişli şərait yaradır. Lakin İran 

siyasi isteblişmenti daxilində Mərkəzi Asiyada yaranmış regional qüvvələr nisbətində 

Qazaxıstan böyük əhəmiyyəti qəbul olunur. 

İranla Qazaxıstan arasında münasibətlər olduqca sabitdir. Qazaxıstanın eyni za-

manda Rusiya, Çin, ABŞ, İtaliya və digər ölkələrlə əməkdaşlığa istiqamətlənmiş çox-

vektorlu siyasəti sözügedən münasibətlərin fəallaşmasına mane olur. İranla iqtisadi 

əməkdaşlıq N.Nazarbayevin siyasətində prioritet yer tutmur. Qazaxıstan-İran əməkdaş-

lığının intensivləşməsinə mane olan başlıca amil Qazaxıstanın ABŞ-la münasibətləridir. 

Buna baxmayaraq, Əhmədinecad prezidentliyi dövründə iki ölkə arasında iqtisadi əmək-

daşlığın həcmini artırmağa çalışmışdır. Eyni zamanda, İran və Qazaxıstanın iqtisadi 

əməkdaşlığın inkişafında ciddi uğurlara nail ola bildiklərini söyləmək mümkün deyildir. 

2006-2010-cu illər arasında ölkələr arasında ticarət dövriyyəsi azalmışdır. Qarşılıqlı 

ticarətin həcmində illik azalma 15% təşkil etmişdir. Bununla bağlı Qazaxıstanın Qərb 

ölkələri ilə strateji əməkdaşlıq meyli Tehranda qısqanclıqla qəbul edilir. Bu meylin qar-

şısını almaq üçün əsas vasitə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi cəhdləridir. Qaza-

xıstan SWAP sxemi üzrə hər il İran vasitəsilə 1 milyon ton neft ixrac edir: neft Xəzər 

dənizi ilə tankerlərlə İran limanlarına çatdırılır, sonra İranın neft emalı zavodlarına gön-

dərilir. Bunun əvəzində Qazaxıstan İran körfəzində İrandan yüksək keyfiyyətli neftini 

alır və ticarət tərəfdaşlarına ixrac edir. 

Bununla yanaşı, Qazaxıstanın gələcəkdə Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinə neft ixrac 

edə biləcəyi Qazaxıstan-Türkmənistan-İran neft boru kəməri layihəsi işlənib hazırlanır. 

Bu məqsədlə İran körfəzi sahillərindəki İran neft ixrac terminallarından istifadə olunma-

sı nəzərdə tutulur. İranın bölgə ölkələri (o cümlədən Qazaxıstanla) regional tərəfdaşlığın 

həyata keçirilməsi meyili regional İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (ECO) çərçivəsində də 

reallaşdırılır. İranla Qazaxıstan arasındakı qarşılıqlı əlaqələr genişləndikcə Qazaxıstan 

və Qərb ölkələri arasında əlaqələrin həcmi məhdudlaşdırılacaq. Bu baxımdan, Tehranın 

fikrincə, İran Qazaxıstanla münasibətini elə qurmalıdır ki, qarşılıqlı əlaqələr gizli 

ehtiyacların təmin edilməsinə və bu ölkənin iqtisadi və mədəni məhdudiyyətlərinin 
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aradan qaldırılmasına gətirib çıxarsın. Belə bir proses İranla Qazaxıstan arasındakı 

münasibətlərin və qarşılıqlı əməkdaşlığın səviyyəsini tədricən artıra bilər. 

İran və Qırğızıstan arasında münasibətlər xüsusi dinamikası ilə fərqlənmir. Qırğı-

zıstanla İranın siyasi əməkdaşlığı, əsasən, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda hər iki ölkə-

nin iştirakı çərçivəsində həyata keçirilir. İranın Qırğızıstanda iqtisadi və mədəni iştirakı 

yüksək səviyyədə olsa da, Rusiya, Çin və hətta Türkiyədən xeyli geri qalır. Siyasi sahə-

də məhdud əlaqələrin mövcudluğunu şərtləndirən mühüm amil Qırğızıstan ərazisində 

Amerika hərbi hava bazasının yerləşməsidir. Son illər ikitərəfli münasibətlərdə yaranan 

bir sıra böhran vəziyyətləri bununla bağlıdır. Belə ki, 2006-cı ilin mayında İrana qarşı 

hərbi əməliyyatların başlanması ilə bağlı Amerika təhdidləri kontekstində Bişkekdəki 

“Manas” hava limanında yerləşən Amerika aviabazasından İran ərazisinə hava hücum-

ları üçün istifadə ehtimalı barədə məlumatlar yayıldı. Bu məlumat böyük əks-səda do-

ğurdu, Qırğızıstan parlamentinin müdafiə və təhlükəsizlik komitəsi aviabazanın Qırğı-

zıstanda yerləşdirilməsi haqqında ABŞ-la razılaşmanın ləğv edilməsi məsələsinin gün-

dəliyə gətirilməsinə qərar verdi. Qırğızıstanın baş naziri Almazbek Atambayev xüsusi 

bəyanat verərək bildirdi ki, Qırğızıstan heç bir halda respublikanın ərazisində yerləşən 

ABŞ aviabazasından İrana qarşı döyüş əməliyyatları aparmaq üçün istifadəsinə icazə 

verməyəcəkdir. Daha sonra ABŞ-ın Qırğızıstandakı səfiri M.Yovanoviç analoji bəyanat-

la çıxış etdi.Ehtimal etmək olar ki, bu məlumatın dövriyyəyə buraxılması həm Qırğızıs-

tanın özünün, həm də bölgədə və onun hüdudlarından kənarda yerləşən çoxlu ölkənin 

siyasi isteblişmentində fikirlərin öyrənilməsi məqsədi daşıyırdı. Son nəticədə bu vəziy-

yət Qırğızıstan rəhbərliyinin Birləşmiş Ştatlarla qarşıdurma vəziyyətində olan İrana 

loyallığını nümayiş etdirdi. Belə loyallıq bölgənin bütün dövlətlərinin hakim elitalarına 

xasdır və ümumi “çoxyönlü siyasət”in sabit komponentidir, Birləşmiş Ştatlar da daxil 

olmaqla bölgədən kənar tərəfdaşlar bununla hesablaşmaq məcburiyyətindədir. 

Hazırda İranın Mərkəzi Asiyada regionunda siyasəti bölgədə Amerikanın hərbi işti-

rakı nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Bu, İranın regionda ABŞ-ın təsirinin genişlənmə-

sinin arzuolunmazlığı məsələsində İranla yaxın və ya eyni mövqeyə malik olan Rusiya, 

Çin və Hindistanla əməkdaşlığı inkişaf etdirməsini tələb edir. İran yalnız güclü Rusiyanın 

Mərkəzi Asiyada müxtəlif ölkələrin maraqlarının balansının təminatçısı ola biləcəyini 

əsas götürərək, bölgədə Rusiya liderliyinin qorunub saxlanılmasına anlayışla yanaşır. 

Ümumiyyətlə, İranın Mərkəzi Asiyada bütün postsovet dövründə, xüsusilə 

prezident M.Əhmədinecad dövründə siyasəti tarazlaşdırılmış xarakter daşımışdır. Eyni 

zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, hazırda Mərkəzi Asiyada İranın siyasi təsirində ciddi 

azalma müşahidə olunur.Bu, əsasən ABŞ-dan İran İslam Respublikasına olan təhdidlə-

rin artması ilə əlaqədardır. Öz növbəsində, İranla hərbi münaqişənin mümkün nəticələri 

ciddi hərbi-siyasi nəticələrə səbəb ola bilər. 

Birincisi, bu, Yaxın və Orta Şərqin böyük bir ərazisində qeyri-sabitlik zonalarının 

formalaşmasına gətirib çıxaracaq, bu da Mərkəzi Asiya regionuna təzyiq göstərərək, 

bölgədə onsuz da gərgin olan vəziyyəti kəskinləşdirəcək. 
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İkincisi, bu, Pakistanda, sonradan isə həm də Əfqanıstanda radikal ekstremist qüv-

vələrin kəskin şəkildə güclənməsinə, Əfqanıstandakı mürəkkəb hərbi-siyasi vəziyyətin 

tamamilə nəzarət altından çıxmasına səbəb olacaq. 

Üçüncüsü, mümkün siyasi və iqtisadi nəticələr Moskva-Tehran oxunun dağılması 

və amerikalıların Mərkəzi Asiyada möhkəmlənərək bölgənin neft və qaz ehtiyatlarını 

nəzarətə götürməsi ola bilər. 

Dördüncüsü, İrana qarşı hərbi kampaniyaya başlayarkən ABŞ yalnız onu “neytral-

laşdırmayacaq”, həm də üzvləri Çin, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və 

Özbəkistan olan ŞƏT-ə qabaqlayıcı zərbə endirəcək. 

Yaxın və Orta Şərq regionunda hərbi-siyasi vəziyyətdə əhəmiyyətli dəyişikliklərlə 

əlaqədar Mərkəzi Asiyada İranın əsas xarici siyasət prioritetləri aşağıdakılardır: 

- region ölkələri ilə sıx, qarşılıqlı faydalı və etibarlı siyasi və iqtisadi münasi-

bətlərin qurulması; 

- Tacikistanda siyasi nüfuzun qorunub saxlanması;

- Özbəkistanla normal münasibətlərin qorunması;

- Rusiya və Tacikistanla fəal əməkdaşlıq sayəsində Əfqanıstanın tacik və xazarey

liderlərinin dəstəklənməsi sayəsində (ABŞ-ın mümkün təhdidini neytrallaşdırmaq üçün) 

Əfqanıstanda nüfuzun qorunub saxlanması; 

- MDB-nin Mərkəzi Asiya regionu ölkələrinin ərazisindən İrana qarşı ABŞ-ın

hərbi və kəşfiyyat tədbirlərində istifadə imkanı haqqında məlumatların toplanması. 

İranın Qafqazla münasibətləri uzun və mürəkkəb tarixə malikddir. İran-Qafqaz 

münasibətlərində yaşanan çətinliklər regiondan kənar dövlətlərin: keçmişdə Böyük Bri-

taniya, Osmanlı və Rusiya imperiyalarının, indi isə ABŞ, Türkiyə və Rusiyanın hərəkət-

ləri ilə şərtlənmişdir. İran regionun güclü dövləti olaraq, yalnız Cənubi Qafqaz ölkələri-

nin deyil, həm də regiondan kənar oyunçuların diqqətini cəlb edir. Üstəlik, Qərbdə, ilk 

növbədə ABŞ-da bəzi politoloqlar İranı Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanın təhlü-

kəsizliyinə başlıca təhdid hesab edirlər.Lakin bu, mövcud reallıqlara uyğun gəlmir, 

hərçənd Amerika isteblişmentinin bəzi nümayəndələri bir daha Qafqaz ölkələrini İranla 

qorxutmağa çalışırlar. 

ABŞ Konqresinin xarici işlər komitəsinin Avropa və Avrasiya üzrə alt komitəsi-

nin keçirdiyi “İranın Cənubi Qafqaza və ətraf regiona təsiri” mövzusunda dinləmələrin 

iştirakçıları İranın Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əlaqələrinin bir çox məqamlarına toxun-

muşlar. Lakin çıxışların leytmotivi tamamilə aydın idi: bölgənin və ayrılıqda hər bir 

ölkənin təhlükəsizliyinə əsas təhdid mənbəyi İrandır. Lakin bu mülahizələr həqiqətə 

uyğun deyildir. 

İranın Qərbi Asiyadakı ən əhəmiyyətli geostrateji mövqeyi tutması heç kimdə 

şübhə doğurmur. Eyni zamanda, İran Qafqazla qonşu, Yaxın Şərq, Orta Asiya və Xəzər-

yanı ölkə olub, Hind okeanının İran və Oman körfəzləri ilə əhatələnir. Bölgədə bütün 

“ağrılı nöqtələr”: etnik və dini, hərbi və iqtisadi məsələlər, qaçqınlar problemi, terror-

çuluq və separatçılıq əleyhinə mübarizə bu və ya digər şəkildə İranla bağlıdır.İranın kar-

bohidrogen ehtiyatları mənbəyi, neft və qaz məhsullarının nəql olunduğu ərazi kimi 
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əhəmiyyəti də şəksizdir. Bundan başqa, dünyanın ən böyük ordularından birinə malik 

olan İran obyektiv surətdə regional siyasətdə mühüm amil kimi çıxış edir. 

Bundan əlavə, İran ətrafındakı hərbi-siyasi vəziyyət də Tehranın liderlik iddiaları-

nı artırır. Bu gün İran İslam Respublikası, əsasən, dost olmayan ölkələrlə əhatə olun-

muşdur. İranın əsas rəqibi olan ABŞ, demək olar ki, hər tərəfdə: qərbdə – İraqda, şərqdə 

– Əfqanıstanda, cənubda – İran və Oman körfəzlərində, Mərkəzi Komandanlığın baza

və gəmilərində hərbü güc cəmləşdirmişdir. NATO üzvü olan Türkiyə, habelə Gürcüs-

tan, əsasən, Vaşinqtona istiqamətlənmişdir. İran körfəzinin digər tərəfində yerləşən sün-

ni monarxiyalar güclü şiə qonşusuna düşmən kimi yanaşırlar.

Cənubi Qafqaz ölkələri ilə münasibətlər 

Üç Cənubi Qafqaz ölkəsindən yalnız əhalisi tarixən İslamın şiə məzhəbinə bağlı 

olan Azərbaycan ideoloji-təbliğati maraq kəsb edir. Xristian Ermənistanda müsəlmanlar 

olmadığından, Gürcüstanda isə müsəlmanların sayı az olduğundan, bu ölkələrə dini təsir 

imkanları çox aşağıdır. Lakin burada siyasi maraqlar ön plana çıxır. Şübhə yoxdur ki, 

İran və üç Cənubi Qafqaz respublikası tarixi və coğrafi cəhətdən bir-birində maraqlıdır. 

Əlbəttə, İranla Cənubi Qafqazın üç respublikası arasında münasibətlər birmənalı deyil-

dir, bəzən mürəkkəb xarakter kəsb edir. Lakin bu münasibətlərin inkişafına və məzmu-

nunun xarici qüvvələr böyük təsir göstərir. Qafqaz regionunda bir çox ölkələrin: ilk 

növbədə Türkiyə, ABŞ, Avropa Birliyi və Rusiyanın maraqları kəsişir. Buna görə də 

Cənubi Qafqaz dövlətlərinin hər birinin regional siyasətinin vektorları ikitərəfli və 

çoxtərəfli münasibətlərin doğurduğu bir sıra amillərlə müəyyən olunur. İki dövlətin mü-

nasibətlərini təhlil edərkən bu regional siyasi müstəvidə onların əlaqələrinin bütün 

kompleksini nəzərə almamaq mümkün deyildir. 

Gürcüstan İranın Qafqaz siyasətində mühüm istiqamətlərdən birini təşkil edir. 

Tehran Tbilisi ilə münasibətlərinə həm siyasi, həm də geostrateji və iqtisadi maraqları-

nın təmin olunması baxımından böyük önəm verir. İranın Şimal-Cənub nəqliyyat dəhli-

zinə marağı xüsusilə nəzərə çarpır. Gürcüstan bu dəhlizin mühüm həlqəsi olduğundan, 

onun layihəyə qoşulması İran üçün vacibdir. İran-Avropa ticarət əlaqələri baxımından 

Gürcüstanın Qara dənizə çıxışı zəruridir. Ölkənin enerji problemləri də İranla əmək-

daşlıq üçün zəmin yaradır. 

İran-Gürcüstan münasibətlərində, siyasi və iqtisadi maraqlardan başqa, ideoloji 

aspekt də mövcuddur. İran rəhbərliyi regionda ABŞ-ın hərbi iştirakının inkişafından 

daim narahatdır. Tehranın fikrincə, Gürcüstanın Qərblə əməkdaşlığı birbaşa İranın təh-

lükəsizliyi ilə bağlıdır.12 sentyabr 2012-ci ildə Gürcüstana ABŞ-nın hava hücumundan 

müdafiə üzrə bir qrup eksperti gəlmişdir. Bu səfər 2009-cu ilin yanvarında Tbilisi və 

Vaşinqton arasında imzalanmış Strateji Əməkdaşlıq Xartiyası ilə nəzərdə tutulmuş for-

matda keçirilmişdir. Əslində söhbət ABŞ-ın Gürcüstan HHM qüvvələrinin yaradılması-

na yardımından gedir. Bəzi ekspertlərin fikrincə, ABŞ-ın HHM sistemləri Gürcüstana 

İrandan qorunmaq üçün lazımdır. 

Qərblə yaxınlaşmaq yolunu davam etdirən müstəqil Gürcüstanla siyasi əlaqələr 

İranın anti-Qərb ideoloji mövqeyi üzündən mürəkkəbləşir.Buna baxmayaraq, həm Gür-
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cüstan, həm də İran münasibətləri möhkəmləndirmək niyyətlərini bildirirlər. Əməkdaş-

lığın hüquqi bazası siyasi, ticari, iqtisadi və humanitar sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyəti 

tənzimləyən 50-ə yaxın sazişi əhatə edir. 

Turizmin inkişafı, işgüzar əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və Gürcüstan iqtisadiy-

yatına sərmayələrin artırılması İran vətəndaşları üçün vizaların ləğvinə təkan vermişdir. 

2013-cü ildə ləğv edilən vizasız rejim 2016-cı ildə bərpa olunmuşdur [10]. Öz növbəsin-

də, İran 2015-ci ildə Gürcüstan vətəndaşları üçün vizaları ləğv etmişdir. Son dövrlərdə 

iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 150-200 milyon dollar təşkil edir. Eyni zamanda 

qeyd edilir ki, bu göstərici 2 milyard dollara çata bilər. 

İkitərəfli əməkdaşlığın perspektivləri nəqliyyat və energetika müstəvisində yerlə-

şir. Gürcüstan İrana Qara dəniz limanları vasitəsilə Avropaya çıxış üçün tranzit marşrut-

ları təqdim edə bilər. İran Gürcüstan üçün ehtiyat enerji mənbəyi kimi maraq kəsb edir. 

2017-ci ilin yanvarında Tbilisi və Tehran tranzit yolunda maneələri aradan qaldırmaq 

üçün nəzərdə tutulmuş əməkdaşlıq müqaviləsi imzalamışlar. Azərbaycan, Gürcüstan və 

İran birlikdə İran körfəzindəki Bəndər Abbas limanını Xəzər dənizi və Qara dənizlə 

birləşdirən dəmiryolu dəhlizi yaratmaq niyyətindədir [11]. 

Qaz sektorunda İranla enerji əməkdaşlığı Gürcüstana Azərbaycandan asılılığı 

azaltmağa imkan verir. 2016-cı ildə imzalanan İrandan Gürcüstana qaz ixracı ilə bağlı 

razılaşmaya əsasən, İran tərəfi Ermənistan ərazisi ilə hər il Gürcüstana 500 milyon 

kubmetrə qədər qaz tədarük etməyi öhdəsinə götürmüşdür. Lakin mövcud infrastrukturu 

nəzərə aldıqda, söhbətin qaz svopundan getdiyi aydın olur: İran Ermənistana, Rusiyaya 

isə Gürcüstana eyni miqdarda qaz nəql edir. Gürcüstan ərazisindən Ermənistana gedən 

qaz boru kəməri vasitəsi ilə Rusiya qazı nəql olunur, bu sxem üçün “Qazprom”la razı-

laşma tələb olunur. Beləliklə, İran-Gürcüstan ikitərəfli münasibətlərinin inkişafı Gür-

cüstanın tranzit imkanları və qaz təchizatının şaxələndirilməsində maraqlı olması ilə 

bağlıdır. Eyni zamanda, ümumi sərhədin olmaması səbəbindən nəqliyyat və enerji sek-

torunda əməkdaşlığın genişləndirilməsi qonşu ölkələrlə tərəfdaşlığın qurulmasını və 

onların maraqlarının nəzərə alınmasını tələb edir. 

İran və Ermənistan arasında ikitərəfli siyasi münasibətlər yüksək səviyyədədir, bu 

da regional və beynəlxalq məsələlərdə mövqelərin yaxınlığı ilə izah olunur. 2016-cı ildə 

H.Ruhani Ermənistana rəsmi səfər etmişdir. Mədəni və tarixi əlaqələr də dostluq və

qonşuluq əlaqələrin qurulmasına təsir göstərir. İqtisadi əlaqələr siyasi və mədəni

əlaqələrlə müqayisədə daha az inkişaf etmişdir. Sanksiyalar dövründə ticarət dövriyyəsi

250-300 milyon dollar səviyyəsində qalırdı.

İranın Ermənistana ixracatı əsasən təbii qaz, neft və kimya məhsulları ilə təmsil

olunur. Ermənistandan idxal elektrik enerjisini, heyvandarlıq məhsullarını, alüminium 

və tibbi məhsulları əhatə edir. 

Ermənistan sanksiyaların götürülməsinə müsbət yanaşdı, çünki Ermənistan bu 

hadisəni İranla qarşılıqlı ticarətin genişləndirilməsi və onu Ermənistanın iştirak etdiyi 

infrastruktur layihələrinə cəlb etmək imkanı kimi qiymətləndirirdi. Nəqliyyat və enerji 

sektorları ikitərəfli əlaqələrin inkişafı baxımından ən perspektivli sahələrdir. 
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Ermənistan-İran dəmiryolu layihəsi hələ də kağız üzərindədir, çünki yolun 

Ermənistandan keçən hissəsinin tikintisi üçün əhəmiyyətli investisiyalar tələb olunur. 

Bununla əlaqədar digər nəqliyyat təşəbbüsləri, xüsusilə İran, Ermənistan və Gürcüstan 

ərazisindən keçən magistral və dəmiryolları ilə İran körfəzi və Qara dənizi birləşdirən 

nəqliyyat dəhlizinin formalaşdırılması layihəsi ön plana çıxmışdır [5]. 

Yerevan və Tehran arasında qarşılıqlı ticarət və investisiyaların genişlənməsi iki 

ölkənin sərhədində olan “Araz” azad iqtisadi zonasını və Avrasiya İqtisadi Birliyi (AİB) 

ilə azad ticarət zonasını da əhatə edir. İranla quru sərhədinə malik AİB üzvü olan yega-

nə ölkə kimi Ermənistan müvafiq sazişin hazırlanmasının təşəbbüskarıdır. Bundan baş-

qa, Ermənistan İranla sərhəddə Meğri şəhərində Ermənistan-İran azad iqtisadi zonasının 

yaradılması layihəsi üzərində işləyir. 

Enerji sektorunda İran-Ermənistan birgə infrastruktur layihələri arasında Araz 

çayı üzərində Meğri su elektrik stansiyasının tikintisini qeyd etmək olar. İran bu layihə-

ni tam şəkildə maliyyələşdirmişdir (300 milyon dollardan çox). SES istismara verildik-

dən sonra 15 il ərzində əldə olunan enerji İrana pulsuz veriləcək, bundan sonra su 

elektrik stansiyası Ermənistanın mülkiyyətinə keçəcək [4]. 

Enerji sektorunda əməkdaşlıq “Qaz müqabilində elektrik enerjisi” proqramının 

həyata keçirilməsini də əhatə edir. Bu proqrama görə, Ermənistan İran qazını elektrik 

enerjisinə çevirərək, İrana tədarük edir. Ermənistan elektrik enerjisi ixracının həcmini 

ildə 300 min kilovat-saatdan 1 milyard kilovat-saata qədər artırmağı planlaşdırır [6]. 

Gələcəkdə isə Rusiya və Gürcüstanın İran-Ermənistan enerji əməkdaşlığına qoşulması 

nəzərdə tutulur. Müvafiq “yol xəritəsi” 2016-cı ildə imzalanmışdır [8]. 

İran-Azərbaycan münasibətlərinə gəlincə, hazırkı mərhələdə iki ölkə müxtəlif sa-

hələrdə tərəfdaşlıq edirlər. İkitərəfli əlaqələr praqmatizmə əsaslanır. Bakı İran, Türkiyə 

və Rusiya arasında balanslaşdırılmış siyasət yürüdür və qonşuları ilə əməkdaşlığı inki-

şaf etdirir. Bu gün regional gündəliyin bir çox məsələlərinə dair iki ölkənin mövqeləri 

bir-birinə yaxındır. Hər iki ölkə əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdır, yüksək 

səviyyəli qarşılıqlı rəsmi səfərlər buna sübutdur. Bakı tərəfindən təklif olunan üçtərəfli 

əməkdaşlığın yeni formatları: Azərbaycan-İran-Rusiya, Azərbaycan-İran-Türkiyə, Azər-

baycan-İran-Gürcüstan maraq kəsb edir. İran üzərindən sanksiyaların götürülməsi Azər-

baycanla iqtisadi münasibətlərə yeni təkan vermişdir. 2016-cı ildə İranın Azərbaycan 

iqtisadiyyatına investisiyaları 2,5 milyard dollara çatmışdır. 2016-cı ildə ticarət döv-

riyyəsi 2015-ci ilə nisbətən 70% -dən çox artmışdır. 

İran Şimal-Cənub və TRACECA nəqliyyat dəhlizlərinin birgə qurulmasında və 

istifadəsində maraqlıdır. Neft-qaz sektorunda və enerji sahəsində əməkdaşlıq inkişaf 

edir. 

2015-ci ilin dekabrında İran və Azərbaycan arasında elektrik enerjisi mübadiləsi 

haqqında anlaşma memorandumu imzalanmışdır. 2016-cı ildə yeni elektrik ötürücü xətti 

sayəsində elektrik mübadiləsi 200 MVt-dan 500 MVt-a qədər artmışdır. Rusiya-

Azərbaycan-İran enerji dəhlizi layihəsi nəzərdən keçirilir, bu layihə elektrik enerjisinin 

Rusiyadan Azərbaycana, daha sonra isə İrana ixracını nəzərdə tutur [1]. 
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Neft və qaz sahəsində svop qaz tədarükü davam edir, bunun sayəsində Azərbay-

can Naxçıvan Muxtar Respublikasını qazla təmin edir. 2016-cı ildə İran qazının saxla-

nılması və qış dövründə İranın şimal bölgələrinə tədarükü üçün ARDNŞ-in qaz anbar-

larından istifadə edilməsi haqqında razılaşma əldə olunmuşdur. 

İran 10% payla Azərbaycanın “Şahdəniz-2” qaz layihəsində iştirak edir və Azər-

baycan qazını Avropaya çatdıracaq Trans-Anadolu (TANAP) və Transadriatik (TAP) 

boru kəmərlərinə maraq göstərir. Bu maraq İranın öz qaz ehtiyatlarını Avropaya nəql 

etmək istəyindən irəli gəlir və bununla əlaqədar İran TANAP layihəsinə qoşulmaq 

imkanlarını nəzərdən keçirir [7]. İran və Azərbaycan regionda sabitliyi gücləndirmək 

məqsədilə əməkdaşlığı bundan sonra da inkişaf etdirmək niyyətindədir. 

Göründüyü kimi, Mərkəzi Asiyada və Qafqazda İranın xarici siyasət strategiya-sı-

nın əsas elementləri iqtisadiyyat və təhlükəsizlikdir. İran və bu regionun ölkələri arasın-

da əməkdaşlığın ən səmərəli və perspektivli sahələri neft-qaz sənayesi, ticarət, energe-

tika və nəqliyyatdır. İranın xarici siyasətinin post-sanksiya dövründə əsas istiqaməti 

Qərb ölkələri ilə əlaqələrin qurulması olsa da, Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz ölkələri 

ilə əməkdaşlıq uzunmüddətli perspektivdə İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin 

prioritet tərkib hissəsidir. 
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Аннотация 

Статья посвящена установлению и развитию сотрудничества между Узбекистаном и 

Азербайджаном в политической, дипломатической, торгово-экономической, научно-

технической, культурно-гуманитарной сферах после восстановления государственной 

независимости. Была отмечена роль президентов Ислама Каримова и Гейдара Алиева в 

развитии этих отношений. Отмечается, что азербайджано-узбекские отношения имеют 

большое значение не только для двусторонних отношений, но также для тюркского мира 

и региона. Проанализировано поздравление Президента Узбекистана Шавката Мирзиѐева 

с победой Азербайджана в 44-дневной войне. 

Ключевые слова: Узбекистан, Азербайджан, политико-дипломатические отношения, 

торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное сотрудничество 

UZBEK-AZERBAIJANI RELATIONS 

Annotation 

The article examines the establishment and development of cooperation between Uzbekistan 

and Azerbaijan in the political, diplomatic, trade, economic, scientific, technical, cultural and 

humanitarian spheres after the restoration of state independence. The role of Presidents Islam 

Karimov and Heydar Aliyev in the development of these relations was noted. It is noted that the 

Azerbaijani-Uzbek relations are of great importance not only for bilateral relations, but also for 

the Turkic world and the region. The congratulation of the President of Uzbekistan Shavkat 

Mirziyoyev on the victory of Azerbaijan in the 44-day war is analyzed. 

Keywords: Uzbekistan, Azerbaijan, bilateral, relations, cooperation 

Введение 

Сегодня Узбекистан известен миру как страна, расположенная в центре Ве-

ликого Шелкового пути, имеющая древнюю историю и богатую культуру, как 

страна, откуда произошли великие мыслители. Радикальные обновления, последо-

вательная и активная внешняя политика нашей страны за прошедший год, 

особенно укрепление обстановки тесного соседства в Центральноазиатском 

регионе, повысили международный престиж нашей страны и обогатили свое-

образную “визитную карточку” Узбекистана. Внутренняя и внешняя политика 

Узбекистана, разработанная президентом страны, основанная на последователь-

ных, тщательных и четких решениях, также почитается международным сооб-

ществом своей жизнеспособностью, как долгожданные простым народом благие 
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реформы. Известно, что в стратегии действий, направленной на развитие нашей 

страны в ближайшем будущем, формирование в Узбекистане атмосферы безопас-

ности, стабильности и обстановки дружного соседства, укрепление международ-

ного авторитета нашей страны входят в число приоритетных задач [3, c.27]. 

Поэтому в результате внешнеполитических отношений Узбекистана по сей 

день начался новый этап в истории взаимной дружбы и сотрудничества со 

многими странами. Узбекистан и Азербайджан – это братские народы, схожие по 

историческим ценностям, мировоззрению, культуре, традициям. Сегодня пред-

принимаются значительные усилия по дальнейшему обогащению опыта, накоп-

ленного в сфере взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, 

последовательной реализации новых совместных проектов и соглашений, отвеч-

ающих интересам наших стран и народов. 

Первоначально обратившись к истории взаимоотношений обоих народов, 

мы сегодня становимся свидетелями того, как они развивались вместе на протя-

жении долгих веков. В результате распада бывшего советского государства, 

обретения независимости двумя странами они получили возможность установить 

собственное независимое внешнеполитическое направление. Сегодня отношения 

сотрудничества между двумя странами можно исследовать в следующих облас-

тях, то есть взаимодействие в политико-дипломатической, экономической, 

социальной, научно-образовательной и культурной сферах. Каждое направление 

характеризуется тем, что в последующие годы оно имеет историю определенных 

эффективных отношений. Ведь сегодня в нашей стране проживает около 100 

тысяч азербайджанцев. 

В истории нового периода после обретения независимости открылась новая 

страница в истории узбекско-азербайджанских отношений. Отношения между 

Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой развиваются с момента 

признания Азербайджаном 19 октября 1991 года суверенитета Республики Узбе-

кистан. Дипломатические политические отношения между двумя странами были 

установлены 2 октября 1995 года [2,c.463]. В середине 1996 года в Республике 

Узбекистан начало работу посольство Азербайджанского государства. В мае 1998 

года в Азербайджане была начата деятельность посольства Узбекистана. 

Особую роль в развитии двустороннего сотрудничества играют рабочие и 

практические визиты глав государств. С этой точки зрения особого внимания 

заслуживает первый официальный визит Первого Президента Узбекистана И.А. 

Каримова в Азербайджан 26-27 мая 1996 года. В ходе последнего визита в атмо-

сфере взаимопонимания и дружбы между двумя странами был подписан пакет 

документов, охватывающий 19 соглашений. В ходе визита Первому Президенту 

Узбекистана И.А.Каримову были вручены дипломы почетного доктора Бакин-

ского государственного университета[4]. 

21-22 октября 1996 года Президент Азербайджана в то время Г.Алиев

находился в Ташкенте для участия в IV форуме глав тюркоязычных государств и 

юбилейном мероприятии по случаю 660-летия известного государственного 
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деятеля Амира Темура. В ходе визита Г.Алиев выступил с речью на форуме глав 

государств. Президент Азербайджана также принял участие в совместной пресс-

конференции глав государств и ответил на вопросы корреспондента узбекского 

телевидения. 

Официальный визит Президента Азербайджанской Республики Г.Алиева в 

Узбекистан 18-19 июня 1997 года можно назвать визитом, который положил 

начало новому этапу развития двусторонних отношений. Как и в Баку, в Ташкен-

те были подписаны 19 наименований документов. Среди них была достигнута 

важная договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества между Азербай-

джаном и Узбекистаном, укреплении дружбы и партнерства. Эти документы 

создали прочную фундаментальную правовую основу для успешного сотрудни-

чества между двумя странами. Выступая во время церемонии, Г.Алиев отметил: 

“Мы хотим установить надежные партнерские отношения с Узбекис-

таном в Азербайджане и сделаем все возможное для развития и укрепления этих 

отношений”[4]. 

19 июня 1997 года Президенту Азербайджана было присвоено звание 

почетного доктора Ташкентского университета. 

В марте 2004 года во время официального визита Президента Азербайджана 

И.Алиева в Узбекистан в Ташкенте был открыт памятник азербайджанскому 

поэту и мыслителю Низами Гянджеви. В мае 2007 года в Азербайджане состоя-

лась презентация перевода на азербайджанский язык произведения “Мезон уль-

авзон”, принадлежащего перу Алишера Навои, а в сентябре 2008 года в Баку был 

установлен памятник великому узбекскому поэту. 

После 2016 года в отношениях двух стран открылась новая страница. В ходе 

визита Президента Узбекистана в Азербайджан 15 октября 2019 года главы госу-

дарств обсудили актуальные вопросы взаимовыгодного сотрудничества и опре-

делили первоочередные задачи в этой связи. Особое внимание было уделено нала-

живанию деловых отношений на уровне ведущих компаний и предпринимателей 

наших стран, а также развитию сотрудничества в промышленности, сельском 

хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях. Была достигнута догово-

ренность о возобновлении деятельности двусторонней межправительственной 

комиссии и организации взаимных визитов делегаций регионов Узбекистана и 

Азербайджана. Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиѐева с вступлением в 

Совет тюркоязычных государств нашей страны и отметил, что это, несомненно, 

придаст новый импульс дальнейшему укреплению двусторонних отношений, 

региональному сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитар-

ной сферах [9]. 

Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном имеют особое значение 

в тюркоязычных странах. В качестве высокого примера повседневного подъема 

братских связей двух народов можно привести пример того, что в 2019 году 

президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиѐев был объявлен “человеком 

года” в этой стране. Международный общественно-политический журнал “Исто-
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рические личности” издаѐтся в Баку на азербайджанском и на русском языках, а в 

его выпуске, вышедшем в конце 2019 года, широко освещены история, политико-

экономический и культурный мир Узбекистана. В специальном выпуске Между-

народного журнала “Исторические личности” на русском языке, изданного при 

поддержке посольства Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан и 

Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве, 

приведены, в том числе, такие слова: 

“Единогласным решением членов редколлегии Международного журнала 

“Исторические личности” Азербайджана за плодотворную деятельность по 

восстановлению исторических традиций, беспрецедентные усилия по повышению 

политического и экономического престижа Республики Узбекистан в мировом 

масштабе, а также за огромный вклад в развитие дружественных отношений 

между Узбекистаном и Азербайджаном Президент Республики Узбекистан 

Шавкат Мирзиѐев в 2019 году был признан “Человеком года”[6]. 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиѐев 31 марта 2021 года в своем 

выступлении на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных 

государств в формате видеоконференции поздравил Президента Азербайджана 

Ильхама Алиева по случаю Победы: 

“Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить Президента Азербайджан-

ской Республики Ильхама Гейдар оглу Алиева и азербайджанский народ с возвра-

щением Нагорного Карабаха и восстановлением исторической справедливости. 

Узбекистан готов внести вклад в этот процесс. Мы говорили о восстановлении 

древних памятников, мечетей, культурно-просветительских пространств. В 

настоящее время мы вместе с азербайджанскими коллегами продолжаем 

деятельность в этом направлении”[10]. 

Экономическое сотрудничество Узбекистана и Азербайджана также 

подтверждает жизнеспособность и эффективность моделей развития каждой стра-

ны. Эти модели отражают принципы формирования нового социального направ-

ления в экономике. Деятельность совместной межправительственной комиссии по 

двустороннему сотрудничеству между двумя странами способствует развитию 

торгово-экономического сотрудничества и вносит большой вклад в отношения 

между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой. К настоящему 

времени состоялось восемь заседаний комиссии. Как известно из истории эконо-

мического сотрудничества, по данным на 2010 год, объем взаимного товарооборо-

та между Узбекистаном и Азербайджаном составил 25,9 миллиона долларов. 

К концу 2019 года объем двусторонней торговли с Азербайджаном увели-

чился на 55,7 процента. Укрепляется инвестиционное сотрудничество. Сегодня в 

нашей стране действуют 178 предприятий с участием азербайджанского капитала. 

Было отмечено, что в рамках налаживания промышленного сотрудничества с 

азербайджанскими партнерами разрабатываются проекты на сумму более 355 

миллионов долларов. В частности, планируется запустить сборку легких легковых 

автомобилей и автобусов. Расширяется взаимовыгодное сотрудничество в нефте-
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газовой сфере. В настоящее время с Азербайджаном разрабатываются новые 

проекты в области аграрной промышленности, виноградарства и виноделия, юве-

лирного дела, нефти и газа, транспорта и логистики, образования [5]. 

27 января 2021 года в сотрудничестве с Министерством инвестиций и внеш-

ней торговли Республики Узбекистан, Агентством по привлечению иностранных 

инвестиций при нем, Министерством Экономики Азербайджанской Республики и 

Азербайджанским Фондом Содействия экспорту и Инвестициям (AзФСЭИ) был 

организован Узбекско-азербайджанский бизнес-форум в форме видеоконферен-

ции. В мероприятии приняли участие: с узбекской стороны – первый заместитель 

министра по инвестициям и внешней торговли Л.Кудратов, руководство Агенства 

по привлечению иностранных инвестиций и Агенства по содействию экспорту, с 

азербайджанской стороны – заместитель министра экономики Равшан Наджаф, 

руководство и специалисты АзФСЭИ. В мероприятии участвовали дипломатичес-

кие миссии двух стран. Всего в бизнес-форуме приняли участие более 100 пред-

ставителей крупных компаний Азербайджана и Узбекистана, в том числе 

текстильной, пищевой, автомобильной промышленности, сельского хозяйства, 

производства строительных материалов и других отраслей экономики. Конферен-

цию открыл глава азербайджанской стороны и объявил, что двусторонние отно-

шения в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах развиваются на 

высоком уровне, а товарооборот между двумя странами в 2020 году увеличился 

на 12 процентов. В сентябре 2010 года подписано межправительственное согла-

шение об экономическом сотрудничестве в 2011-2015 годы [1]. 

Стоит отметить, что в результате систематического сотрудничества в 

настоящее время завершена работа над “Соглашением о промышленном сотруд-

ничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством 

Республики Узбекистан”. Его основная цель – укрепление взаимовыгодного 

сотрудничества между предпринимателями двух стран в сферах металлургии, 

химической и нефтегазовой промышленности, переработки сельскохозяйственной 

продукции, ювелирной промышленности и других отраслях экономики. 

Сегодня также ведется совместная работа над “Соглашением о межрегио-

нальном сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и 

правительством Республики Узбекистан”. В свою очередь, руководство Мини-

стерства инвестиций и внешней торговли предоставило подробную информацию 

о предпринимаемых усилиях по обеспечению открытости и привлекательности 

Узбекистана для иностранных инвесторов. Также были отмечены меры, принятые 

для создания прозрачной бизнес-среды, борьбы с коррупцией, улучшения инвес-

тиционного климата и постепенного снижения роли государства в экономике. Для 

обсуждения вопросов развития делового сотрудничества в рамках программы 

бизнес-форума были проведены панельные сессии в формате «В2В». В перегово-

рах приняли участие такие азербайджанские компании, как «Azersun Holding», 

«Lu-Mun Holding», «Cahan Holding», «Neqsol Holding», «Evrascon», «Азермаш», 
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узбекские компании, как «Uzkabel”, “Artel”, «Silk Road International», «Agroexport 

Gold Fruits», а также другие представители бизнес-сообществ двух стран [11]. 

Отношения между Узбекистаном и Азербайджаном в области науки, 

образования и культуры также имеют глубокие исторические корни. Одним из 

первых документов отношений, установленных в области образования между 

Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой, стало соглашение «О 

сотрудничестве в области образования» правительств Республики Узбекистан и 

Азербайджанской Республики, принятое 18 июня 1997 года. Следует отметить, 

что Общество дружбы «Узбекистан-Азербайджан» играет важную роль в укреп-

лении отношений между двумя странами. Общество дружбы «Узбекистан-

Азербайджан» было зарегистрировано 18 ноября 1998 года в Министерстве юсти-

ции Республики Узбекистан, ему выдан цифровой сертификат №339. 

Общество работает над развитием дружественных отношений между 

Узбекистаном и Азербайджаном. За последнее время сообщество провело 

следующие мероприятия. В феврале 2017 года Обществом дружбы «Узбекистан-

Азербайджан» в сотрудничестве с Университетом узбекского языка и литературы 

имени Алишера Навои было проведено художественно-просветительское меро-

приятие на тему «Бори элга яхшилик қилгилки» (Делай добро всем народам), 

посвященного 534-летию Захириддина Мухаммада Бабура. 23 мая 2017 года в 

Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами был 

организован круглый стол на тему «Мир и процветание Родины – великое благо». 

14 сентября 2017 года Комитетом межнациональных отношений и дружественных 

связей с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекис-

тан в сотрудничестве с Обществами дружбы «Узбекистан-Азербайджан» и 

«Узбекистан-Грузия» проведен круглый стол на тему «Межнациональное согла-

сие и толерантность – фактор стабильности» [7]. 

Соглашение «О сотрудничестве в гуманитарной сфере», подписанное между 

правительствами Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики в 

сентябре 2008 года, имеет большое значение в развитии отношений между 

государствами в гуманитарной сфере. Азербайджанские исследователи и ученые 

также приняли активное участие в мероприятиях, посвященных 120-летию Саида 

Ризы Ализаде (мать просветителя Хадичабегим – уроженка Азербайджана, была 

родственницей известного композитора Узеира Гаджибекова), которые состоя-

лись в Республике Узбекистан в 2008 году [8]. 

В ноябре 2019 года в нашей стране в духе большого подъема прошли «Дни 

азербайджанской культуры и литературы». В рамках этого мероприятия в 

Ургенче была организована международная конференция на тему «Культурные и 

литературные связи Узбекистана и Азербайджана: произведения Гусейна 

Джавида и Чулпан – высокий образец мировой драматургии». 
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В заключении следует отметить, что на сегодняшней глобальной и развитой 

мировой арене внешняя политика Республики Узбекистан поднялась на новый 

уровень. В настоящее время пересматриваются отношения сотрудничества, 

установленные с Азербайджанской Республикой, и разрабатываются тенденции 

дальнейшего развития взаимоотношений. Азербайджан как тюркоязычный народ 

становится одной из главных братских и партнерских стран для Республики 

Узбекистан с ее богатой историей, культурным и духовным укладом жизни, а 

также современным уровнем развития. Учитывая устремления обеих сторон, была 

создана правовая основа для государственных отношений. Многие договореннос-

ти, достигнутые в ходе официальных переговоров, проложили путь к взаимо-

выгодному и равноправному сотрудничеству между Узбекистаном и Азербайджа-

ном как в торгово-экономической, так и в культурной сферах. Анализ вопросов 

узбекско-азербайджанского международного сотрудничества показывает, что 

экономическая сфера является наиболее приоритетным направлением в этом 

сотрудничестве. Потому что успехи в экономическом развитии двух стран во 

многом напрямую связаны с инвестиционной поддержкой друг друга, внедрением 

передового опыта в области промышленного развития и производства современных 

технологий, созданием совместных предприятий в приоритетных областях 

экономики. Сотрудничество в области культуры играет особую роль в укреплении 

отношений между двумя странами. Различные формы этого сотрудничества еще 

больше укрепляют дружбу и взаимное доверие между нашими народами. В 

настоящее время важную роль в укреплении и развитии отношений с государством 

играет народная дипломатия. Ученые двух стран совместно проводят исследования 

по новым проектам в точных науках. Это сотрудничество позволяет проводить 

различные эксперименты и исследования в ведущих научных центрах Узбекистана 

и Азербайджана. Известные ученые и специалисты могут активно участвовать в 

крупных международных конференциях, симпозиумах и семинарах, проводимых в 

Узбекистане и Азербайджане. Все это служит укреплению дружбы и взаимного 

доверия между представителями науки. В сотрудничестве в системе образования и 

кадровой подготовки мы также можем стать свидетелями таких достижений. 
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тии отношений между Азербайджанской Республикой и Украиной. Изложены перспекти-

вы дальнейших азербайджановедческих исследований в Украине. 
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UKRAINIAN AZERBAIJANI STUDIES 1991–2021 IN SCIENCE AND EDUCATION 
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Revealed the resumption and development of Azerbaijani Studies in Ukraine in 1991–2021. In 

particular, it highlights the Azerbaijani Studies of Ukrainian scientists (historians, writers, philolo-

gists, political scientists, lawyers). The directions and themes of their scientific research are out-

lined. The circle of Ukrainian scientists-Azerbaijani Studies was determined. Azerbaijani Studies 

scientific events (conferences, seminars, lectures) were covered. Informed about Azerbaijani Stud-

ies in the field of education. The development of Azerbaijani Studies at the Taras Shevchenko Na-

tional University of Kyiv is revealed. The place and role of Ukrainian Azerbaijani Studies in the 

development of relations between the Republic of Azerbaijan and Ukraine has been determined. 

The prospects for further Azerbaijani Studies in Ukraine are outlined. 
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Введение 

Несомненно, что главную роль в налаживании и развитии межгосударствен-

ных отношений играет публичная дипломатия. Расширять же международные 

общественные связи призвана народная дипломатия. Именно она содействует 
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широкому культурному взаимообмену и диалогу народов. Свой вклад в народную 

дипломатию осуществляют ученые и педагоги. 

Сегодня известно об межгосударственных отношениях Азербайджанской 

Республики и Украины, их диалоге высокого уровня, межправительственных и 

межведомственных переговорах и соглашениях. В то же время достаточно много 

знаем об азербайджанской и украинской народной дипломатии. Но какова же 

роль и место в народной дипломатии Украины и Азербайджана именно украин-

ских ученых? 

Украинское азербайджановедение 1991–2021 годов в науке 

Сразу отмечу, что личная «азербайджанская история» автора статьи нача-

лась в мае 2011 года, когда с просьбой о помощи в установлении адреса 

официального представительства АДР, функционировавшего в Киеве в период 

Украинской национально-демократической революции 1917–1920 годов, через 

общих знакомых ко мне как специалисту по истории внешней политики диплома-

тии обратился Али-Иса Умуд оглы Дамиров. 

А.У.Дамиров был азербайджанцем, поступившим по окончании бакинского 

политеха, в 1990 году в аспирантуру Киевского автодорожного института. После 

провозглашения государственной независимости Украины, он остался жить в Ки-

еве, приняв украинское гражданство. Происходил из небогатой семьи, а поэтому 

из-за сложного материального положения, сложившегося в начале 1990-х годов, 

не смог завершить учебу защитой кандидатской диссертации. Был вынужден 

самостоятельно зарабатывать на жизнь, как и многие его соотечественники, за-

нялся коммерцией. 

Несмотря на трудовую занятость, воспитание с женой 

двух сыновей Микаила и Умуда, еще с первой половины 

1990-х годов Али Дамиров вел активную общественную 

деятельность. Он выступил соучредителем украиноязычной 

газеты «Эхо Азербайджана», знакомившей украинцев в 1993–

1994 годах с азербайджанской историей, литературой и 

искусством. В 2000-х годах А.Дамиров занялся журналисти-

кой, выступая со статьями и сообщениями в азербайджанских 

печатных, а потом и электронных изданиях. В публикациях 

освещал азербайджанцам важные события политической, 

экономической и культурной жизни Украины, глубоко анали-

зировал актуальные проблемы украинско-азербайджанских 

отношений. 

В 2010 году А.Дамиров был одним из инициаторов установления в Баку 

памятной таблицы на сохранившемся здании по ул. Независимости, 3, где в 1919–

1920 годах находилось «Вице-консульство УНР в Баку». В мае 2011 года 

А.Дамиров инициировал поиск в Киеве адреса и дома, где в годы Украинской 
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национально-демократической революции находилось дипломатическое предста-

вительство АДР. 

Во время общей с автором статьи поисковой работы в Центральном 

государственном архиве высших органов власти и управления Украины найдены 

документы о «Комиссариате Азербайджана на Украине», действовавшем сначала 

как орган национального самоуправления, а потом как официальное предста-

вительство АДР в Украине. Установлено, что «Комиссариат» находился по 

ул. Прозоровская (сейчас Эспланадная), дом 15, кв. 1. Но дом, к сожалению, не 

сохранился до наших дней. Но зато из забвения было возвращено имя «комис-

сара» и первого официального представителя АДР в Украине Джелила Садыхова 

(Мамедзаде). 

Собранные архивные документы позволили нам 

инициировать общий украинско-азербайджанский 

научно-исторический проект. В последствии, он был 

реализован совместно с доктором исторических наук, 

профессором Бакинского государственного универси-

тета, депутатом Милли Меджлиса Мусой Гасымлы в 

виде монографии «Украинско-азербайджанские поли-

тические отношения: история и современность» [1]. 

Книга посвящена 20-летию установления дипло-

матических отношений между Азербайджаном и 

Украиной. Автором предисловия выступил тогдашний 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджан-

ской Республики в Украине г. Эйнулла Мадатлы, 

являющийся историком по образованию, работавший в 

прошлом доцентом и проректором по международным связям Нахичеванского 

университета. Поэтому господин Посол проявил большой и неподдельный инте-

рес к изучению исторических отношений двух дружественных народов и стран. 

Научными результатами работы стало выяснение 

неизвестных раньше историками фактических данных 

об установлении межгосударственных отношений Укра-

ины (времен Гетманата П.Скоропадского) и АДР 

20 июля 1918 г. об исполнении с осени этого же года 

функций официального представительства «Комисса-

риатом Азербайджана на Украине». Удалось выяснить 

его личный состав (комиссар Джелил Садыхов, помош-

ник комиссара Юсиф Салехов, секретари Мир Джалал 

Миртагиев и Джангир Гамзаев, дипкурьеры Али и 

Мамед Султановы). Установлено, что вице-консульство 

УНР было основано в августе 1919 года и вице-консу-

лами работали А.Головань (председатель Украинской 

Рады Баку), А.Талышинский (он же Агахан и выпускник 
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медицинского факультета Университета Св. Владимира), В. Кужим (будущий муж 

средней дочери гетмана П. Скоропадского – Елизаветы) и П. Монтаг. Выяснено, 

что азербайджанские дипломаты до Февральской революции 1917 года учились в 

киевских вузах, в частности, на юридическом и медицинском факультетах 

Университета Св. Владимира, экономическом и техническом факультетах Киевско-

го коммерческого института, Киевском политехническом институте, медицинском 

отделении Киевских высших женских курсов. 

Последующие поиски архивных документов в Центральном государствен-

ном историческом архиве в городе Киеве также были успешными и закончились 

написанием и публикацией очередной, в соавторстве с А.Дамировым, моногра-

фии «Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-политической жизни 

Украины (1900–1917 гг.)» [2]. Книга посвящена 90-летию создания АДР и 100-ле-

тию попытки студентов-азербайджанцев учредить в Киеве «Общероссийскую 

организацию студентов-мусульман». 

Научными результатами научной работы стало установление того, что 

учившееся в киевских вузах студенты-азербайджанцы активно занимались 

общественной работой, в частности 25 октября 1909 г. они были среди учредите-

лей «Закавказского землячества» в Киевском коммерческом институте. В 

1911 году в Университете Св. Владимира они основали «Общество взаимопо-

мощи студентов-мусульман». А в апреле 1911 года инициировали создание 

«Общероссийской организации студентов-мусульман». «Охранка», правда, опере-

дила организаторов, арестовав их. Но важно, что из приблизительно 200 сту-

дентов-азербайджанцев киевских вузов начала XX века немало стало известными 

политиками, влиятельными государственными деятелями времен АДР или 

Азербайджанской ССР, выдающимися учеными, медиками, юристами, пред-

принимателями. Среди них Алескер Алекперов, Сона-

ханум Ахундова, Джамиль Везиров, Юсиф Везиров, Ага 

Гусейн Кязимов, Джафар Кязимов, Джамиль Лемберан-

ский, Шамиль Махмудбеков, Газанфар Мусабеков, Аббас 

Макинский, Амир Нариманбеков, Фируз Ордубадский, 

Муса Рафиев, Шафи Рустамбеков, Мустафа Топчибашев, 

Абульфат Талышинский, Мир Габиб хан Талышханов, 

Али-Акбер бек Шамхорский, Нур-Мамед Шахсуваров. 

Отметим, что выход в свет этих монографий стал воз-

можным благодаря финансовой поддержке украинского 

бизнесмена азербайджанского происхождения и руково-

дителя представительства «Всемирного азербайджан-

ского культурного центра» Мохлата Гусейного. 

Во время первой научной командировки в Азербайджан (2013 год) автор 

статьи познакомился с известным украинским ученым, специалистом в отрасли 

международного права, доктором юридических наук, профессором Александром 

Мережко. В этом же году в свет вышла его монография «Проблема Нагорного 
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Карабаха и международное право» [3], а также ее англоязычный вариант Olexandr 

Merezhko. «The problem of Nagorno-Karabakh and International law» [4]. В ней 

автор, ссылаясь на международно-правовые акты и нормы, резюмирует, что 

Нагорный Карабах – это неотъемлемая часть Азербайджанской Республики. При-

мечательно, что публикация этой монографии совпала во времени с аннексией 

Российской Федерацией украинского Крыма. Эти события тогда подтвердили 

наличие в Азербайджанской Республики и Украины схожих и главных для них 

проблем, а именно суверенитета и территориальной целостности. Убежден, что 

они должны быть урегулированы в соответствии с международным правом. 

Еще в 2011 году в серии украинского культуроло-ги-

ческого альманаха «Хроника-2000» вышло фундаменталь-

ное издание «Украина-Азербайджан. Хроника-2000» [5]. 

Его рубрики «Хронограф», «К украинско-азербайджан-

ским историко-культурным взаимоотношениям», «Из 

летописи независимых государств», «Украинская азербай-

джанистика», «Миссия Николая Мирошниченко», «Азер-

байджанская литература на украинском», «Азербайджан-

ская поэзия в переводах Павла Мовчана», «В кругу дру-

зей», «Дайджест газеты «Слово Азербайджана содержат 

статьи украинских и азербайджанских дипломатов, об-

щественных деятелей, историков, филологов, литераторов, 

а также стихи и произведения поэтов и писателей. 

На основе широкого круга источников история 

становления и развития отношений между Азербайджан-

ской Республикой и Украиной в 1991-2011 годах, как на 

уровне двусторонних отношений, так и в рамках дву-

стороннего сотрудничества (в т.ч. в ООН, ОБСЕ, целого 

ряда региональных интеграционных структур), раскрыта в 

коллективной монографии О. Ткача, О. Крапивина и 

С.Гадмалиева «Украина-Азербайджан: через доверие к 

партнерству» [6]. 

Знаковым событием в 

украинском азербайджановеде-

нии стал выход в свет книги 

«Лидер двух эпох: Азербайджа-

но-украинские отношения сквозь призму жизни и дея-

тельности Гейдара Алиева» [7]. В ней авторский коллек-

тив беспристрастно подчеркнул, что благодаря «его (т.е. 

Гейдара Алиева) политической воле, его непоколебимой 

государственнической позиции, понимания глобальных 

процессов конца двадцатого столетия азербайджанское 

общество получило новый, позитивный толчок в своем 
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развитии, мировом интеграционном продвижении. Азербайджан все больше вос-

принимается как влиятельная страна не только Южного Кавказа, но и евразий-

ского пространства». Структурно книга состоит из двух основных частей, а 

именно «Биографическое эссе» и «Азербайджан – Украина: история, дипломатия, 

культура». 

Отдельно отметим исследования украинскими уче-

ными азербайджанской литературы. В вышедшей в 

2006 году двухтомной «Антологии азербайджанской поэ-

зии» [8] (составитель Николай Мирошниченко) освещен 

ее тысячелетний путь и неусыпный духовный поиск, 

давший таких гигантов художественного слова как 

Хагани, Низами, Несими, Физули, Хатаи, Самед Вургун, 

Расул Рза и др. 

А в 2014 году в украинском журнале иностранной 

литературы «Всесвіт» [9] специальные номера 11-12 были 

посвящены азербайджанской литературе. В них опубли-

кованы переведенные на украинский язык стихи совре-

менных азербайджанских как поэтов (Али Карим, Вагиф 

Самедоглу, Фикрет Годжа, Рамиз Ровшан, Чингиз Али-

оглу, Октай Рза и др.), так и писателей (Чингиз Абдул-

лаев, Камал Абдулла, Натиг Расулзаде, Алпай Азер, 

Ильuар Фахми и др.). 

Свой вклад в развитие украинской азербайджани-

стики внес Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко. Напомним, что с 1998 года азербай-

джанский язык как спецкурс изучался в Институте фило-

логии Университета. Тогда же студенты-тюркологи про-

ходили практику в Посольстве Азербайджанской Респуб-

лики в Украине. 

В 2017 году также в Институте филологии универ-

ситета открыто специальность «азербайджанский язык и 

литература» и осуществлен набор студентов на первый 

учебный курс. А в 2019 году доцент Замина Алиева 

защитила докторскую диссертацию на тему «Азер-

байджано-украинские литературные взаимосвязи второй 

половины XX – XXI веков: имагологический дискурс» 

[10]. В монографии в контексте межкультурного и меж-

национального диалога изложила азербайджано-украин-

ские литературные взаимосвязи, развернуто представила 

творчество азербайджанских и украинских писателей, 

предложила собственную структуру имагологических 

образов, в частности образы Украины, украинца, Родины 
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и т.п. в литературах двух народов второй половины XX – 

XXI веков: имагологический дискурс». 

В свою очередь в 2000-х годах одним из центров 

исследования истории Азербайджана и азербайджано-

украинских отношений стал исторический факультет 

КНУ имени Т.Шевченко. Еще в 2004 году в Универси-

тете прошла международная научная конференция 

«Украина – Азербайджан: прошлое, современное, буду-

щее» [11], посвященная 10-й годовщине возобновления 

независимости Украины и Азербайджана. Тогда с докла-

дами выступили такие известные украинские ученые как 

Юрий Кочубей («Вклад украинских ученых в изучение 

азербайджанской культуры»), Владимир Сергийчук («К 

вопросу об участии азербайджанцев в национально-

освободительном движении украинского народа»), 

Михаил Веркалец «азербайджанская словесность в 

исследованиях А. Крымского», Николай Мирошниченко 

(«азербайджано-украинские литературные и культурные 

взаимоотношения»), Александр Заремба («Азербайджа-

нская Демократическая Республика в исследованиях 

Т.Свентоховского»), Григорий Халимоненко («Место азер-

байджанистики в образовательной деятельности украин-

ской высшей школы»), Юрий Мо-сенкис («Иван Мещани-

нов – почетный академик АН Азербайджана»), Александр 

и Катерина Богорош («О двустороннем сотрудничестве 

Украины с Азербайджанской Республикой и другими госу-

дарствами ГУУАМ») и другие. 

Во время проведенного в Университете в 2014 году 

международного круглого стола «Депортации, принуди-

тельные переселения и вынужденные перемещения в 

жизни народов, в судьбе людей» кроме украинских, поль-

ских, молдавских ученых, с докладом «Депортация азер-

байджанцев из Армянской ССР (1948-1953 годы)» 

выступил кандидат исторических наук, ведущий научный 

сотрудник Института истории им. Бакиханова НАН 

Азербайджана Ильгар Нифталиев. 

В следующем 2015 году на факультете прошла 

международная конференция «Азербайджан и Украина 

на перепутье истории и культуры» [12], посвященная 25-

летию установления дипломатических отношений между 

Украиной и Азербайджанской Республикой. В конференции приняли участие 

азербайджанские (М.Хасанов, Р.Энверов, Т.Гусейноглу, А.Тагирзаде, Ф.Туранлы) 
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и украинские (С.Пивовар, В.Удовик, В.Крюков, О.Купчик, А.Дудник, Н. Зуб, 

О.Василюк, Ю. Кочубей, Ю.Латыш, А.Пилькевич) ученые. Они выступили с 

докладами об Азербайджане в геополитическом измерении, истории азер-

байджано-украинских отношений, а также о связанных с Азербайджаном выдаю-

щихся деятелях политики, науки, культуры. 

В свою очередь, в Институте филологии Университета в 2016 году прошла 

международная научно-практическая конференция «Азербайджано-украинские 

культурные взаимоотношения», посвященные 100-летию окончания Киевского 

университета Юсифом Чеменземенли. 

А 18 мая 2018 года на историческом факультете 

Университета состоялся международный научно-прак-

тический семинар «Кавказоведческие чтения» [13], по-

священный 100-летию создания АДР и 100-летию уста-

новления дипломатических отношений между Азербай-

джанской Демократической Республикой и Украинской 

Державой. В нем приняли участие как украинские 

(А.Дудник, В.Циватый, С.Пивовар, Ю.Латыш, В.Егоро-

ва, О.Василюк, Ю.Кочубей, Н.Зуб, О.Купчик, Я.Куп-

чик, Л.Шпаковски), так и азербайджанские (И.Нифта-

лиев, М.Хасанов, Ф.Туранлы, А.Тагирзаде) ученые. 

Они выступили с докладами об историческом прошлом 

и современности Азербайджана, его внешней и внут-

ренней политике, экономическом развитии, участии в 

международной жизни, а также об актуальных вопросах украинско-азербай-

джанских отношений. 

В организованном историческим факультетом 25 

мая 2020 г. научном вебинаре «Кавказоведческие 

встречи» с докладами от Азербайджана приняли учас-

тие к.и.н., с.н.с. Бакинского государственного универ-

ситета Роберт Мобили («Удины в Азербайджане: исто-

рия, современность, перспективы») и к.и.н., доцент, 

заведующий отделом истории Азербайджана совет-

ского периода Ильгар Нифталиев («Азербайджанская 

Демократическая Республика: яркая страница в 

истории азербайджанского народа»). 

В проведенной историческим факультетом 27 мая 

2020 г. международной научной конференции «Азер-

байджан сквозь призму прошлого и современности» 

[14] также приняли участие известные украинские

(Я.Пилипчук, Н.Зуб, О.Василюк, О.Маврина, В.Пидвойный, А.Дудник, Л.Шпа-

ковски, Я.Купчик, О.Купчик) и азербайджанские (Х.Гахраманова, И.Нифталиев)

ученые. Примечательно, что тогда на конференции с докладами выступили сту-
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денты-востоковеды исторического факультета, в частности Я.Брыч («Азербай-

джанско-турецкие отношения 1991–1993 гг.»), В.Тимофеева («Энергетическая 

политика Азербайджана» (1993–2003 гг.): историография проблемы), К. Крысак 

(«Азербайджанский мультикультурализм как фундаментальная концепция мира и 

толерантности»), М.Стеценко («Мультикультурализм в Азербайджане»), Я.Мугу-

мов (Азербайджанские евреи как пример азербайджанского мультикультурализ-

ма), Д.Вербицкая (Мультикультурализм и фешн-индустрия в Азербайджане). 

Важно, что украинские историки публикуют результаты научных исследова-

ний на азербайджанскую тематику в украинских специальных изданиях. В част-

ности, в 2015 году журнале Института востоковедения НАН Украины «Восточ-

ный мир» («Східний світ») вышла статья М.С.Васькива [15] «Азербайджанская 

литература в украинских книжных изданиях». Статья Н.Н.Руденко (Зуб) [16] 

«Внешняя политика Украины: направление – Азербайджан» в 2004 году опубли-

кована в «Северской летописи» (Сіверський літопис). Другая ее статья «Адми-

нистративная политика Российской империи в Карабахском ханстве в начале 

XIX века» [17] в 2006 году вышла в журнале «Восточный мир». 

Следует отметить, что украинские историки публикуются на азербайджан-

скую тематику в азербайджанских научных изданиях. В частности, статья 

Я.В.Пилипчука «Мусульманская государственность в Азербайджане (IX–XIII вв.)» 

опубликована в журнале «Elmi ish» [18]. Статья Н.Н.Руденко (Зуб) «Деятельность 

уроженцев Азербайджана в Киеве периода АДР» [19] вышла в журнале «Труды Инс-

титута истории НАН Азербайджана». В этом же издании вышла статья О.Р. Купчика 

«Деятельность Бакинского отделения «Укргосстроя» (1923-1924 гг.) [20]. 

Примечательно, что историк Н. Н. Руденко (Зуб) в 2007 году в Институте 

востоковедения НАН Украины защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Проблема Нагорного Карабаха в российско-ирано-азербайджанских отношениях 

(конец XVIII – первая треть XIX вв.)» [21]. В свою очередь, в 2017 году студент 

исторического факультета КНУ имени Т.Шевченко Николай Шевчук защитил 

магистерскую работу на тему «Историко-правовой аспект Нагорно-Карабахского 

конфликта». Его магистерская работа стала итогом предыдущих курсовых работ 

на темы «Исторические предпосылки Нагорно-Карабахского конфликта», «Нагор-

ный Карабах в советский период. Формирование латентного состояния армяно-

азербайджанского конфликта (1920-1988 гг.)», «Кризис армяно-азербайджанских 

этнополитических отношений. Война за Нагорный Карабах 1988-1994 гг.». 

Настоящим признанием как азербайджановеда является участие украинских 

ученых в международных научных форумах, конференциях и семинарах, про-

водимых Институтом кавказоведения НАНА, Институтом истории им. А.А.Баки-

ханова НАНА. Здесь следует выделить систематическое участие в вышеуказан-

ных мероприятиях таких украинских историков, как Н.Руденко (Зуб), Я.Пилипчук 

и О.Купчик. 
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Украинское азербайджановедение 1991-2021 годов в образовании 

Примечательно, что азербайджановедение составило отдельное направление 

и в украинском образовании. С 1998 года азербайджанский язык как спецкурс изу-

чался в Институте филологии КНУ имени Т.Шевченко. Тогда же студенты-тюрко-

логи проходили практику в Посольстве Азербайджанской Республики в Украине. А 

в 2017 году в этом же Институте открыто специальность «азербайджанский язык и 

литература» и осуществлен набор студентов на первый учебный курс. 

Постепенно возрос интерес к азербайджановедческой тематике на историче-

ском факультете КНУ имени Т.Шевченко. В 2020–2021 учебном году студенты 

кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран образовательной про-

граммы «Востоковедение» КНУ имени Т. Шевченко успешно защитили бакалавр-

ские квалификационные работы (Я. Брич «Военно-политические отношения Тур-

ции и Азербайджана в контексте нагорно-карабахского конфликта (конец XIX – 

начало XX вв.)», В. Тимофеева «Нефтяная политика» Азербайджанской Респуб-

лики (2003–2020 гг.)». В свою очередь, азербайджановедческие темы для научных 

работ избрали также студенты «младших» курсов (А. Рогальский «Турция во Вто-

рой Карабахской войне 2020 года», А. Прокопенко «Военно-техническое 

сотрудничество Турции и Азербайджана (конец XIX – начало XXI вв.). 

Положительно, что украин-

ские студенты принимают актив-

ные участие в конференциях и кон-

курсах работ на азербайджановед-

ческую тематику. В 2013 году сту-

денты Киевского национального 

университета приняли участие в 

прошедшей в Баку международной 

конференции «Гейдар Алиев и 

международная молодежная поли-

тика Азербайджанской Республики» (фото, сайт www.univ.kiev.ua). Во время кон-

ференции они ознакомились с основными направлениями работы и развития 

молодежной политики в Азербайджане, его международном сотрудничестве в 

сфере образования и науки. 

В свою очередь, в 2019 году студентка ОП «Востоковедение» исторического 

факультета КНУ имени Т.Шевченко Марина Стеценко победила в проведшем 

Бакинским международном центром мультикультурализма всеукраинском кон-

курсе эссе на тему «Азербайджанский мультикультурализм как фундаментальная 

концепция мира и толерантности». В качестве приза М.Стеценко в следующем 

году приняла участие в Зимней международной школе мультикультурализма, 

прошедшей в Азербайджане. Во время работы школы много узнала о государст-

венной национальной политике, политике мультикультураизма и о Азербайджане 

как о родном доме многих национальностей. 
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И уже в 2021 году украинские студенты приняли участие в организованном 

азербайджанским посольством конкурсе работ на тему «Феномен лидерства Гей-

дара Алиева». 

Подчеркнем, что для студентов Института филологии специальности «Азер-

байджанский язык и литература» доцент О.Р.Купчик преподает образовательную 

дисциплину «История Азербайджана». Для этих же студентов в рамках дис-

циплины «Украина и Восток: исторические связи» он читает отдельную лекцию и 

проводит семинарское занятие на тему «Отношения Украины и Азербайджанской 

Республики». Аналогичную тему доцент О.Р.Купчик выделяет в рамках курса 

«Отношения стран Ближнего и Среднего Востока с Украиной: история и совре-

менность» для студентов-бакалавров образовательной программы «Востоковеде-

ние» исторического факультета Университета. А для студентов-магистров той же 

программы в рамках дисциплины «История тюркских народов» выделяет тему 

«История азербайджанского народа». 

Проведение азербайджановедческих научных мероприятий на историческом 

факультете КНУ имени Т.Шевченко стало уже доброй традицией. Более того, осе-

нью 2021 года запланирован всеукраинский научный вебинар «Азербайджан в 

прошлом и настоящем», в котором возьмут участие известные отечественные 

азербайджановеды. 

Заключение 

Таким образом, в украинском востоковедении сегодня существует отдельное 

направление, известное как азербайджановедение. Примечательно, что парал-

лельно развивается научное азербайджановедение и образовательное азербай-

джановедение. 

К сожалению, в 1990-х годах исследования на азербайджанскую тематику 

носили фрагментарный характер. Но уже в 2000-х годах проведение научных 

азербайджановедческих мероприятий стало традицией. С 2010-х годов междуна-

родные и всеукраинские конференции и семинары по азербайджанистике сис-

тематически проходят на историческом факультете КНУ имени Тараса Шевченко. 
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Это позволило очертить круг украинских азербайджановедов (Ю.Кочубей, 

Г.Халимоненко, Ф.Туранлы, Я.Пилипчук, Н.Зуб (Руденко), О.Василюк, О.Купчик, 

А.Дудник и др.). Они исследуют отдельные проблемы истории Азербайджана и 

азербайджано-украинских отношений разных исторических периодов. 

В свою очередь, азербайджановедение развивается и в украинском высшем 

образовании. В Институте филологии КНУ имени Т.Шевченко функционирует 

образовательная программа «Азербайджанский язык и литература». Для студен-

тов этой программы преподается «История Азербайджана». Учебные темы 

«Отношения Украины и Азербайджанской Республики», «История азербайджан-

ского народа» для студентов-востоковедов исторического факультета препода-

ются в рамках других учебных дисциплин. В свою очередь, азербайджановедче-

ские темы стали предметом научных исследований студентов-востоковедов ка-

федры новой и новейшей истории зарубежных стран КНУ имени Т.Шевченко. 

Они принимают активное участие в конкурсах эссе, организуемых азербайджан-

ским посольством, Бакинским международным центром мультикультурализма. 

Важно, что в процессе исследования и изучения истории Азербайджана, 

азербайджано-украинских отношений, украинские ученые пытаются осмыслить 

прошлое азербайджанцев, их героическую борьбу за свой суверенитет, независи-

мость и территориальную целостность азербайджанского государства. Они находят 

много общего в прошлом и настоящем азербайджанского и украинского народов. 

Поэтому сегодня актуально создание Общества исследования и изучения 

Азербайджана (или Общества исследования и изучения Кавказа), призванного 

исследовать общие и схожие украинские и азербайджанские исторические про-

блемы. Его задачи должны составить налаживание двустороннего научного диа-

лога, обмен мыслями, организация совместных проектов, проведение научных 

мероприятий, книгообмен для подготовки профессиональных и исчерпывающих 

ответов по важным вопросам прошлого, современности и будущего Украины и 

Азербайджана. 

Главное же, что изучающие Азербайджан украинские ученые находят в 

азербайджанских ученых не только коллег, но и верных и надежных друзей, ис-

кренне сочувствующих и сопереживающих украинским проблемам и невзгодам, а 

также искренне радующихся украинским достижениям и победам! Поэтому 

перспективной в этом направлении остается тема азербайджанской научной 

литературы в украинских изданиях. 

Список литературы 

1. Гасымлы М. Дж., Купчик О. Р., Дамиров А. У. Украинско-азербайджанские полити-

ческие отношения: история и современность / Гасымлы Муса Джафар оглы. – Киев:

Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013-2014. – 160 с.

2. Купчик О. Р., Дамиров А. У. Студенты-азербайджанцы города Киева в общественно-

политической жизни Украины (1900–1917 гг.) / Купчик Олег Романович. – Киев:

Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013. – 160 с.



QAFQAZŞÜNASLIQ  №1 (2), 2021  

121 

3. Мережко А. А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право /

Мережко Александр Александр Александрович. – Киев: Издательский дом Дмитрия

Бураго, 2013. – 208 с.

4. Merezhko Olexandr. The problem of Nagorno-Karabakh and International law / Merezhko

Olexandr. – Kyiv: Dmitry Burago Publishing house, 2014. – 192 p.

5. Украна-Азербайджан. Хроніка-2000. – Київ: Видавництво Фенікс, 2011. – 502 с.

6. Ткач О., Крапивин О., Гадмалиев С. Украина – Азербайджан: через доверие к

партнерству / Ткач Олег. – Киев: О-во Первая экспериментальная типография, 2012.

– 245 с.

7. Лидер двух эпох: Азербайджано-украиние отношения сквозь призму жизни и

деятельности Гейдара Алиева / Денисенко Д., Шпаковски Л., Туркевич В. и др. –

Киев: ГИ Пресса Украины, 2013. – 327 с.

8. Антологія азербайджанської поезії: В 2 т. / Упорядник М. Мірошниченко. – К.:

Етнос, 2006. – Т. 1: XII – початок XX століття. – 294 с.; Т. 2: XX – XXI ст. – С. 392 с.

9. Всесвіт: журнал іноземної літератури. – Київ: Видавничий дім «Всесвіт», 2014. –

№ 11-12. – 304 с.

10. Алієва Заміна Керім кизи. Азербайджансько-українські літературні взаємозв’язки

другої половини XX – початку XXI століття: імагологічний дискурс: монографія /

Алієва Заміна Керім кизи. – Київ: Паливода А. В., 2019. – 560 с.

11. Україна – Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали міжнародної

наукової конференції, присвяченої 10-й річниці відновлення незалежності України та

Азербайджану / Упорядник Туранли Ф. – К.: Денеб, 2004. – 208 с.

12. Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: Науковий збірник /

Упоряд.: доц. О. Р. Купчик, к. і. н. Шпаковськи Л. В. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ

ім. Миколи Гоголя, 2017. – 235 с.

13. Кавказознавчі читання, присвячені 100-річчю утворення АДР та 100-річчю

встановлення дипломатичних відносин між Азербайджанською Демократичною

Республікою та Українською Державою: Збірник матеріалів міжнародного науково-

практичного семінару (Київ, 18 травня 2018 р.) / Упоряд.: доц., к. і. н. Купчик О. Р.,

к. і. н. Шпаковськи Л. В. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – 183 с.

14. Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення: Програма та матеріали

Міжнародної наукової конференції (Київ, 27 травня 2020 р.) / Упоряд.:

доц. Купчик О. Р. – Київ-Ніжин: Вид-во НДУ ім. Миколи Гоголя, 2020. – 122 с.

15. Васьків М. С. Азербайджанська література в українських книжкових виданнях /

Васьків Микола Степанович // Східний світ. – 2015. – № 4(89). – С. 66-77.

16. Руденко (Зуб) Н. М. Зовнішня політика України: напрямок – Азербайджан / Руденко

Наталія Миколаївна // Сіверський літопис. – (2004. – № 4. – С. 65-67.

17. Руденко (Зуб) Н. М. Адміністративна політика Російської імперії в Карабаському

ханстві на початку XIX ст. / Руденко (Зуб) Наталія Миколаївна // Східний світ. –

2006. – № 2. – С. 90-94.

18. Пилипчук Я. В. «Мусульманская государственность в Азербайджане (IX–XIII вв.) /

Пилипчук Ярослав Валентинович // Elmi ish. – 2020. – № 10(59). – S. 68-85.

19. Руденко (Зуб) Н. М. Деятельность уроженцев Азербайджана в Киеве периода АДР //

Руденко (Зуб) Наталия Николаевна / Труды Института истории НАН Азербайджана.

– 2018. – № 74-76. – С. 536-539.



Олег Романович Купчик. УКРАИНСКОЕ АЗЕРБАЙДЖАНОВЕДЕНИЕ 1991–2021 ГОДОВ    səh.  109-122  
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

122 

20. Купчик О. Р. Деятельность Бакинского отделения «Укргосстроя» (1923–1924 гг.) /

Купчик Олег Романович // Труды Института истории НАН Азербайджана. – 2016. –

№ 61. – С. 91-100.

21. Руденко Н. М. Проблема Нагірного Карабаху в російсько-ірансько-

азербайджанських відносинах (кінець XVIII – перша третина XIX ст.): Автореф. …

канд.. істор. наук: 07.00.02: Всесвітня історія / Руденко Наталія Миколаївна / НАН

України, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського. – Київ, 2007. – 24 с.



QAFQAZŞÜNASLIQ  №1 (2), 2021  

123 

RƏYLƏR VƏ ELMĠ TOPLANTILAR 

РЕЦЕНЗИИ И НАУЧНЫЕ СОБРАНИЯ 

REVIEWS AND SCIENTIFIC MEETINGS 

Ramiz Sevdimalıyev, 

siyasi elmlər doktoru, 

Bakı Dövlət Universitetinin 

Beynəlxalq münasibətlər kafedrasının professoru 

sevdimaliyev@yahoo.com 

GÜRCÜSTANDA ERMƏNĠ TƏġKĠLATLARININ FƏALĠYYƏTĠNƏ 

HƏSR EDĠLMĠġ ĠLK SANBALLI ELMĠ-TƏDQĠQAT ƏSƏRĠ 

Erməni təşkilatları yarandıqları dövrdən qanlı terror əməllərilə bəşəriyyətə qarşı 

cinayətləri və soyqırımları ilə tanınmışdır. Cənubi Qafqazda avtoxton xalq olmayan, 

gəlmə xalq olan ermənilər və onların terrorçu-siyasi təşkilatları digər qonşu dövlətlərə 

qarşı olduğu kimi Gürcüstanın da ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə, maddi-mədəni 

irsinə təhdid mənbəyi olmuşdur. Ermənilər gürcü xalqının tarixini, maddi-mədəni irsini 

mənimsəmiş, onun ərazilərinin əksər bölgələrinə – Abxaziyaya, Acarıstana, Samtsxe-

Cavaxetiyə, azərbaycanlıların yaşadıqları Borçalıya, hətta paytaxtı Tbilisiyə əsassız 

iddialar irəli sürmüşlər. Bu proseslərin genezisinin müəyyən edilməsi, müasir dövrdə 

erməni terrorçu-siyasi təşkilatlarının tək Gürcüstan deyil, bütövlüklə Cənubi Qafqaz 

bölgəsinin təhlükəsizliyi və inkişafına təhdidlərinin xarakterinin tədqiqi kontekstində 

AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun bir qrup əməkdaşının müəllifi olduğu “Gürcüstanda 

erməni təşkilatlarının fəaliyyəti (XIX əsr – XXI əsrin əvvəlləri)” (Müəlliflər: M.Qasım-

lı, V.Ömərov, N.Məmmədova, S.Həbibbəyli, K.Salayev) adlı fundamental əsər nəzəri və 

praktiki geosiyasi əhəmiyyətilə diqqəti cəlb edir.  

İdeya müəllifi və müəlliflərdən biri olan AMEA-nın müxbir üzvü, professor Musa 

Qasımlının rəhbərliyilə yazılmış bu sanballı əsər 12 fəsil, 35 yarımfəsil və 608 səhifə-

dən ibarətdir. Əsərdə müəlliflər XIX əsrin sonlarından başlayaraq XXI əsrin əvvəllərinə 

qədər Gürcüstanda erməni təşkilatlarının fəaliyyətini əhatəli şəkildə tədqiq etmişlər.  

 Kitabın ən vacib məqamlarından biri ondan ibarətdir ki, müəlliflər geniş spektrə 

malik tarixi mənbələrə istinad edərək ermənilərin Cənubi Qafqazın aborigen xalqı olma-

dığını və tarix boyu bölgədə hər hansı bir dövlətə malik olmadıqlarını bir daha dəlillərlə 

diqqətə çatdırırlar. Əsərdə ermənilərin indiki Gürcüstan ərazilərində məskunlaşmaları-

nın bir neçə mərhələdə həyata keçirildiyini, onların yaşadıqları ölkələrdə dövlətə qarşı 

xəyanət etdiklərinə görə qisas alınacağından qorxaraq daim mühacirət etməyə məcbur 

olduqlarını faktlarla təsdiq edilir. 

Müəlliflər XIX əsrin əvvəllərində ermənilərin Cənubi Qafqazda – Azərbaycan və 

gürcü torpaqlarında yerləşdirilməsində çar Rusiyasının mühüm rol oynadığını tarixi 

mənbələr əsasında bir daha vurğulayırlar. Qeyd olunur ki, gəlmə ermənilər Qara dəniz 
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sahillərinə, Cavaxetiyə, İmeretiyə və başqa ərazilərdə ən münbit torpaqlara yerləşdiri-

liblər, bir müddət sonra çarizmin himayədarlığı ilə gürcülərin ərazilərinə, tarixlərinə, 

maddi-mənəvi dəyərlərinə iddialarla çıxış etməyə başlayıblar. Kitabda faktlar əsasında 

XVIII və XIX əsrlərin kəsiyində müstəqil gürcü çarlığının ləğvində və gürcü xalqının 

milli-azadlıq hərəkatının yatırılmasında ermənilərin xüsusi amansızlıqları, gürcülərə xə-

yanət edərək arxadan zərbə vurduqları göstərilir. Qeyd olunur ki, Gürcüstandakı erməni-

lər gürcüləri qriqorianlaşdırmaq və erməniləşdirmək, gürcü kilsələrini mənimsəmək 

üçün hər cür məkrli planlar qurmuş və onları davamlı olaraq reallaşdırmağa başlamışlar.  

Kitabda 1877-1878-ci illər rus-türk müharibəsindən sonra ermənilərin daha da 

aktivləşdikləri diqqətə çatdırılır. Bu dövrdə ermənilərin yaratdıqları və öz məqsədlərinə 

çatmaq üçün terror metodlarını əsas vasitə kimi seçən Armenakan, Qnçak və Daşnaksüt-

yun kimi ilk erməni siyasi təşkilatlarının fəaliyyəti araşdırılır. Müəlliflər bu erməni təş-

kilatların ənənəvi siyasi partiya xarakteri daşımadıqlarını və mahiyyətcə terror-siyasi 

təşkilat olduqlarını diqqətə çatdırırlar, eyni zamanda onların gürcü torpaqlarında başlıca 

məqsədlərinin əraziləri mənimsəmək, gürcüləri yaşadıqları ərazilərdən qovmaq, boşalan 

yaşayış məntəqələrinə erməniləri məskunlaşdırmaq və gələcəkdə uydurulmuş “Böyük 

Ermənistan” qurmaq üçün zəmin hazırlamaqdan ibarət olduğunu konkret tarixi faktlarla 

sübuta yetirirlər. Erməni terror-siyasi təşkilatlarının yaranmasında və onların məkrli 

planlarının hazırlanaraq həyata keçirilməsində erməni qriqorian kilsəsinin rolunun 

müəlliflərin diqqətindən kənarda qalmaması təqdirəlayiq hesab edilməlidir. Belə ki, 

müəlliflər qeyd edilən proseslərdə erməni kilsəsinin özünəməxsus aparıcı, sözün əsl mə-

nasında “birinci skripka” rolunu oynaması birmənalı olaraq təsdiqlənib. Eyni zamanda 

Cənubi Qafqaza terrorçuluğu ilk dəfə erməni kilsəsinin təhriki və dəstəyi ilə erməni təş-

kilatları gətirdiyi dəlillərlə sübut edilib.  

Erməni terror-siyasi təşkilatlarının gürcü, rus və yəhudi əsilli varlı şəxslərə və mə-

murlara qarşı terror törətdikləri, məqsədlərinə çatmaq, təbliğat aparmaq üçün mətbuat 

orqanları və mətbəələr yaratdıqları, oğurluq yolu ilə Tiflis quberniyasında silah-sursatı 

topladıqları, partlayıcı maddələr hazırlayan sexlər qurduqları, XX əsrin əvvəllərində 

Cənubi Qafqazda, xüsusən Tiflis quberniyasında terror və qırğınlar törətdikləri barədə 

kitabda tutarlı faktlar öz əksini tapıb.  

Kitabda erməni terror təşkilatlarının 1903-1914-cü illər ərzində Tiflis quberniyasın-

da xüsusi qəddarlıqla seçilməsi vurğulanır, erməni kilsə mülkiyyətinin dövlət nəzarətinə 

götürülməsinə etiraz olaraq erməni terror təşkilatlarının quberniya ərazisində törətdikləri 

silahlı toqquşmalar zamanı çoxsaylı gürcü əhalinin xəsarət alması, ermənilərin təkcə 

türk-müsəlman əhaliyə qarşı deyil, hətta öz himayədarları olan ruslara qarşı da qanlı 

terror aktları həyata keçirdikləri göstərilir.  

Müəlliflərin qənaətinə görə, erməni təşkilatlarının başlıca məqsədi ilkin mərhələdə 

özünüidarəçilik qurmaq olub, lakin buna nail ola bilmədiklərinə əmin olduqdan sonra 

qanlı əməllərlə daha “boyük”, xəyali niyyətlər uğrunda mübarizəyə başlayıblar. Erməni 

terror-siyasi təşkilatları Birinci Dünya müharibəsi illərində Tiflisdə erməni “könüllülə-

ri”ni hazırlayıb Qafqaz cəbhəsinə göndərib, hərbi əməliyyatlar zonasından qaçan ermə-
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nilərin bir qismini Tiflis quberniyasında yerləşdirməyə nail olublar,Tiflis şəhərinin 

idarəçiliyini, maliyyə və təsərrüfatını ələ keçiriblər.  

Rusiyada monarxiyanın devrilməsindən (1917-ci ilin fevralı) sonra ermənilər Mü-

vəqqəti hökumətin regiondakı qurumlarında yer alaraq türk-müsəlman xalqları ilə yana-

şı gürcülər əleyhinə dağıdıcı fəaliyyətlərini davam etdiriblər. Rusiyada bolşeviklər çev-

riliş yolu ilə hakimiyyəti ələ keçirdikdən (1917-ci ilin payızı) sonra Qafqaz cəbhəsini 

tərk edən rus ordusu ilə bərabər Cənubi Qafqaza gələn erməni silahlı dəstələri bölgə 

xalqlarına, o cümlədən gürcülərə qarşı qanlı aksiyalarını davam etdirdilər. Bolşevik ha-

kimiyyətini tanımayan Zaqafqaziya Seymində yenidən ermənilər üstün rol oynamağa 

səylər göstərdilər. Erməni fraksiyasının əsassız iddiaları və mövcud beynəlxalq şərait 

nəticəsində Zaqafqaziya Seymi qısa bir zamanda süquta uğradı. 

Gürcü Milli Şurası tərəfindən Gürcüstanın dövlət müstəqilliyi elan edildikdən sonra 

erməni daşnakları və bolşevikləri eyni cəbhədən çıxış edərək gürcü xalqının azad seçi-

minə etiraz edərək düşmən mövqeyi tutdular, tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaradıl-

mış Daşnak Ermənistanı və Gürcüstan ərazisində fəaliyyət göstərən erməni təşkilatları 

müstəqil gürcü dövlətinin zəiflədilməsinə çalışdılar. Müəlliflər sənədlər əsasında erməni 

xislətinin əsl mahiyyətini göstərən ciddi dəlillər gətirərək Daşnak Ermənistanının xəstə 

erməniləri vətəndaşlığa qəbul etməkdən imtina etdiyini vurğulayır və onları, xüsusən də 

yoluxucu xəstəliklərə düçar olmuş erməniləri gürcü kəndlərinə yerləşdirdiklərini yazır-

lar. Kitabda vətəndaşlıq haqqında Gürcüstanda qəbul edilən qanun erməni ünsürünə qar-

şı yönəlməsi bəhanəsilə Ermənistan hökumətinin vətəndaşlığa dair məsələlərdə Gürcüs-

tanın daxili işlərinə qarışdığı barədə ciddi nəticələr əldə edilib. 

 Təqdirəlayiqdir ki, müəlliflər yüz il əvvəl daşnak Ermənistanının Gürcüstan Res-

publikasına qarşı hərbi təcavüzüvə də diqqət yetirib. Əsərin bu hissəsini diqqətlə oxu-

duqca, insanın gözü önündə sanki keçən əsrin 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərin-

də Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddiaları ilə çıxış etməsi və ölkəmizə 

qarşı hərbi təcavüzü canlanır. Müəlliflər sənədlərə istinad edərək vurğulayırlar ki, 1918-

1919-cu illərdə daşnak Ermənistanı Gürcüstana qarşı əsassız ərazi iddialarını irəli sürüb 

və mübahisəli məsələlərin həlli məqsədilə gürcü tərəfinin təklifi ilə başlanan danışıqlar-

dan müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırıb. Keçirilən ikitərəfli danışıqları pozduqdan sonra 

Gürcüstan əleyhinə fəaliyyətlər daha da genişləndirilib, eyni zamanda Gürcüstandakı 

ermənilər milli dövlət əleyhinə qiyamlara və təxribatlar törətməyə təhrik edilib. Əsassız 

ərazi iddialarını həyata keçirmək üçün Daşnak Ermənistanı Gürcüstana qarşı hərbi 

təcavüzə başlayıb və hərbi əməliyyatlara Gürcüstanda yaşayan “erməniləri qorumaq adı 

altında” başladığını bildirib. Gürcüstan tərəfi bunu Ermənistanın torpaq əldə etmək üçün 

hərbi təcavüz kimi qiymətləndirib. Hərbi əməliyyatların gedişində təkcə hərbçilər deyil, 

minlərlə günahsız gürcü təcavüzkar Ermənistan ordusu tərəfindən öldürülüb, yaralanıb 

və əsir götürülüb. Gürcüstan iqtisadiyyatına ağır zərbə vurulub. Gürcüstan vətəndaşı 

olan ermənilərin böyük əksəriyyəti bu dəfə də dövlətə və gürcü xalqına xəyanət edərək 

təxribat törədiblər, körpüləri partladıblar, dəmiryol relslərini sıradan çıxarıblar, silahlı 

dəstələr yaradaraq əhalinin malını və mülkünü talayıblar. 
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Müəlliflər sanballı dəlillərlə göstərirlər ki, bolşevik Rusiyası Ermənistanı işğal 

etdikdən sonra rejim və ideologiya dəyişsə də, Ermənistanın Gürcüstana və gürcülərə 

münasibətdə yürütdüyü siyasətin mahiyyəti və məqsədləri dəyişməyib. Gürcüstanın bol-

şevik Rusiyası tərəfindən işğal edilməsində erməni bolşevikləri müəyyən rol oynayıblar. 

SSRİ dövründə Gürcüstan SSR əleyhinə erməni təşkilatlarının və Ermənistan SSR-

in fəaliyyətlərinin hərtərəfli araşdırılması kitabın xüsusi əhəmiyyət kəsb edən hissələrin-

dən biri hesab edilməlidir. Göstərilirir ki, Gürcüstan işğal edilib sovetləşdirildikdən son-

ra Mərkəzi hakimiyyət gürcü millətçiliyindən ehtiyat edərək bu respublikada ermənilə-

rin təsirinin artmasına çalışıb. Onun yollarından biri sovet hakimiyyətinin ilk illərində 

xaricdən ermənilərin gətirilərək Cənubi Qafqaza, o cümlədən Gürcüstan ərazilərinə yer-

ləşdirilməsi olub. Xalqlar dostluğu, qardaşlıq, dostluq və beynəlmiləlçilik şüarları adı 

altında Gürcüstana müxtəlif etnik qruplar, xüsusən erməni ünsürü kütləvi şəkildə köçü-

rülüb. Ermənilər gürcülərlə yanaşı, türklərin, azərbaycanlıların, abxazların, acarların 

məskunlaşdığı ərazilərdə yerləşdirilib. Bolşevik cildinə girən daşnaklar Gürcüstanda da 

dövlət və hakimiyyət orqanlarına daxil olaraq gürcülər əleyhinə fəaliyyət göstəriblər. 

Bəziləri gürcü ad və soyadlarını götürərək müxtəlif vəzifələr tutmağa nail olublar. 

Ermənistan SSR də öz növbəsində daşnakların Gürcüstan SSR-ə qarşı olan ərazi iddia-

larını davam etdirib. Nəticədə sovet hakimiyyətinin ilk illərində Mərkəzin təzyiqi ilə 

Gürcüstan ərazilərinin bir hissəsi Ermənistana verilib. XX əsrin 20-80-ci illərində xaric-

də yaşayan erməni təşkilatları antigürcü fəaliyyətlərini davam etdiriblər. Mətbuat orqan-

larında Gürcüstandan Axalkələkin qopardılması zəruriliyi təbliğ edilib. Bu ərazi uydur-

ma "Böyük Ermənistan”nın bir parçası olaraq göstərilib. 

 Kitabda 80-ci illərin sonları – 90-cı illərin əvvəllərində gürcü xalqı dövlət müstə-

qilliyini bərpa etdikdən sonra ölkədə ağır və mürəkkəb şəraitin yaranması fonunda 

erməni icmasının Gürcüstanda daha da fəallaşdığı diqqətə çatdırılır və yeni erməni təş-

kilatlarının fəaliyyəti hərtərəfli tədqiq edilir. Göstərilir ki, müstəqillik illərində erməni-

lər Tbilisi, Samtsxe-Cavaxeti, Abxaziya və Acarıstanda sərbəst bazar iqtisadiyyatı şərai-

tindən sui-istifadə edərək idarəçilik, bazarlar, maliyyə, sənaye, təsərrüfat həyatı və in-

formasiya səhələrində mühüm vəzifələri ələ keçiriblər, yeni şəraitə uyğun olaraq qeyri-

hökumət təşkilatlarını və kütləvi informasiya vasitələrinin geniş şəbəkəsini qurublar. 

Bununla da ideoloji mənbəyi XIX əsrdə yaradılmış erməni terror-siyasi təşkilatlarının 

proqramlarından götürülmüş yeni erməni təşkilatları Gürcüstan daxilində dövləti təhdid 

edə biləcək güc mənbəyinə çevriliblər.  

 Ermənistan Respublikası və erməni diasporunun Gürcüstandakı erməni təşkilatla-

rına təsiri tətqiq edilir və göstərilir ki, Gürcüstandakı erməni icmaları və təşkilatlarınin 

bir çoxu bilavasitə İrəvanın maliyyə və təşkilati dəstəyilə yaradılıb, onlar üzərində Er-

mənistan Respublikasının müvafiq dövlət, hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının 

böyük təsiri var. Erməni qeyri-hökumət təşkilatlarının və siyasi partiyalarının fəaliyyəti, 

onların Gürcüstanın daxili və xarici siyasətinə müdaxilə etməsi, antigürcü fəaliyyətlər 

göstərməsi məhz Ermənistan dövlətinin, bu ölkədə fəaliyyət göstərən müxtəlif siyasi, 

ictimai təşkilatların dəstəyi ilə baş verir. Göstərilir ki, Ermənistanla yanaşı, xarici ölkə-

lərdə, xüsusən də Rusiyada fəaliyyət göstərən erməni diaspor təşkilatlarının Gürcüstan-
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da erməni icması və erməni təşkilatlarına böyük təsiri var. Nəticə çıxarılır ki, Gürcüs-

tanda fəaliyyət göstərən erməni təşkilatları daha çox kənar qüvvələrin maraqlarına xid-

mət edir və onların “5-ci kolonu” rolunu oynayırlar.  

Kitabda erməni qriqorian kilsəsinin gürcülər və Gürcüstan əleyhinə fəaliyyətlərdə 

vacib rol oynaması öz təsdiqini tapıb. Kilsə dini inanc məsələlərindən daha çox, erməni-

lərin “milli məsələlərini” gündəliyə gətirir, həmin hissləri qızışdırır və ölkənin daxili 

işlərinə müdaxilə edir. Odur ki, erməni kilsələri geniş mənada Gürcüstanın milli maraq-

larına təhdid mənbəyinə çevrilib. 

Gürcüstanda fəaliyyət göstərən erməni məktəbləri və geniş şəbəkəyə malik olan er-

mənidilli kütləvi informasiya vasitələri fəaliyyətinin araşdırılması müəlliflərin diqqə-

tindən kənarda qalmayıb. Vurğulanır ki, zəngin erməni iş adamları və fondlar tərəfindən 

maliyyələşdirilən qəzet, jurnal, radio və televiziyalar, internet televiziya kanalları Gür-

cüstanda yaşayan ermənilərin “maarifləndirilməsi” üçün nəzərdə tutulsa da, daha çox 

“ümumi erməni maraqlarını qorumaqla” məşğuldur. Həm çap, həm də elektron KİV-də 

erməni milli kimliyinin qorunması önə çəkilərək təbliğ edilən materiallarda Gürcüstan-

da tarix və mədəniyyət sahəsində ermənilərin rolu şişirdilir, icma problemlərinin müm-

kün həll yollarının tapılmasına, müzakirəsinə və axtarışına səylər edilir. Ermənilərin bü-

tün problemləri üçün Gürcüstan hakimiyyət orqanları günahkar bilinir. Ermənidilli mət-

buat orqanları başlıca məqsəd kimi erməni icmasının gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyasını 

şüar kimi səsləndirsələr də, onlar separatçı xarakterli informasiyalar ötürür, dövlət daxi-

lində “dördüncü hakimiyyət” vasitəsilə ayrı-seçkilik yaradırlar. 

Müəlliflərin erməni təşkilatlarının Gürcüstana qarşı əsassız ərazi iddiaları, separa-

tizimi və gürcülərə qarşı törədilən terror aktlarını araşdırmaları nəticəsində aydın olur 

ki, ermənilər və erməni təşkilatları Gürcüstan dövlətinə və gürcü xalqına geniş anlamda 

bir neçə istiqamətdə təhdid mənbəyidir:  

Birincisi, ermənilər separatçı abxazlarla birlikdə Gürcüstan dövlətinə qarşı vuruşa-

raq növbəti dəfə gürcü xalqına və dövlətinə xəyanət ediblər. Ermənilər gürcü-abxaz mü-

haribəsi zamanı gürcülərə qarşı xüsusi amansızlıq ediblər. “Baqramyan batalyonu” gür-

cü qadınlara, qocalara, uşaqlara və xəstələrə aman verməyib. Gürcüləri qovan ermənilər 

onların evlərini, mal və mülklərini ələ keçiriblər. Ermənilər Abxaziyada saylarını artır-

maqla Qara dəniz sahillərində möhkəmlənməyə çalışırlar. Son illərdə Abxaziya separat-

çı qurumunda ermənilər idarəçilikdə daha çox yerləşərək təsiredici hala gəliblər. 

İkincisi, ermənilər Sxinvalidən gürcülərin qovulmasında və məhv edilməsində xü-

susi rol oynayıblar. Onların malını və mülkün ələ keçirib, evlərinə yerləşiblər. 

Üçüncüsü, Samtsxe-Cavaxetidə erməni təşkilatlarının fəaliyyətləri gürcü xalqı və 

dövləti üçün təhdiddir. Qurulmuş partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları özlərinin “Ca-

vaxk” adlandırdıqları ərazinin ermənilərə mənsub olduğunu hər vəchlə təbliğ edərək za-

man-zaman muxtariyyət iddialarını gündəliyə gətirirlər. Erməni təşkilatları Gürcüstan 

dövlətini zəiflətməyi, gürcü xalqının müqavimət gücünü azaltmağı, ölkəni parçalamağı, 

“erməni torpağı” hesab etdikləri Samtsxe-Cavaxetini qoparıb Ermənistana birləşdirməyi 

son hədəf olaraq qarşılarına qoyublar. Onlar bu ərazini “tarixi torpaqları”, “ana vətənləri” 

hesab edərək bildirirlər ki, gürcülər Cavaxetiyə gəlmədirlər, burada onlara aid olan tarix 
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və mədəniyyət abidələri yoxdur. Bölgədə erməni dilinin hakim olduğuna və hər yerdə 

Ermənistan bayrağının asılmasına rast gəlmək olar. Ermənilər hesab edirlər ki, onların 

varlığı, təhlükəsizliyi və inkişafı üçün təminatçı gürcü dövləti deyil, Ermənis-tandır.  

Dördüncüsü, erməni təşkilatları və “ekspertləri” Gürcüstanın Qərb ölkələri və 

NATO ilə əməkdaşlığına qarşı çıxırlar. Onlar açıq şəkildə bildirirlər ki, Gürcüstanın 

NATO ilə əməkdaşlığı Ermənistanın və ermənilərin maraqlarına ziddir. Odur ki, Gür-

cüstan NATO-ya üzv qəbul edilərsə, onda müvafiq tədbirlər görəcəklər. 

 Beşincisi, erməni təşkilatları azərbaycanlıları tarixi yurdu olan qədim Borçalı 

torpağından – Kvemo Kartlidən sıxışdırmağa çalışırlar. 

 Vurğulanır ki, erməni təşkilatları “Gürcülərsiz Gürcüstan” və “Gürcüstanda Ermə-

nistan” şüarlarını ermənilər arasında yayaraq özləri üçün ən əlverişli ərazilərə və möv-

qelərə sahib olmağa çalışırlar. Acarıstanda ermənilər idarəçilik, xidmət və turizm sahə-

lərində möhkəm yerləşərək geniş maliyyə imkanları qazanıblar. Bəzi erməni təşkilatları, 

ziyalıları və mətbuatı Tiflisi erməni şəhəri hesab edərək yazırlar ki, guya şəhərdə yaxşı 

nə varsa hamısı ermənilərə məxsusdur, Tiflis sonradan gürcülərin olub. Ermənilərin 

“Cavaxk” təşkilatında bir araya gələn erməni politoloqlarının Gürcüstanda erməni dilinə 

rəsmi dövlət dili statusu verilməsi barədə iddialar səsləndirirlər. Cavaxetidə “ermənilərə 

milli muxtariyyət” statusunun verilməsi tələbləri ilə yanaşı, bütün orta məktəblərdə, 

vilayət televiziyasında, regional mətbuatda, universitetdə, dövlət idarələrində bütün kar-

güzarlıq işinin erməni dilində olması və vilayət parlamentinin yaradılması təkliflərinin 

zaman-zaman səsləndirilməsi bir daha göstərir ki, Gürcüstandakı erməni kilsəsinin, din 

xadimlərinin, məktəblərinin və KİV-in fəaliyyəti gürcü dövlətini təhdid edə biləcək hala 

gəlib.  

Ermənilərin Gürcüstan ərazisindəki tarix və mədəniyyət abidələrini mənimsəmək 

cəhdlərinin araşdırılması, bu araşdırmalar nəticəsində əldə edilən nəticələr erməni saxta-

karlığının mahiyyətinə tam çılpaqlığı ilə aydınlıq gətirir. Göstərilir ki, əsassız ərazi 

iddialarını “əsaslandırmaq” üçün erməni “alimləri”, ilk növbədə, Gürcüstan ərazisindəki 

tarix və mədəniyyət abidələrinin mənsubiyyətini saxtalaşdırıb onları özününküləşdirmə-

yə çalışırlar. Ölkə ərazisindəki gürcü, qıpçaq, yunan və b. kilsələrin guya ermənilərə 

məxsus olmasına aid müxtəlif əsərlər yazmaqla, abidələr üzərindəki yazıları silmək və 

erməni yazıları əlavə etməklə saxta “əsaslar” yaradırlar, hər vəchlə gürcüləri gözdən sal-

mağa çalışırlar. Bütün bunlarla yanaşı, erməni kilsəsi gürcü kilsələrini özünə tabe etdir-

mək üçün cəhdlər edir. 

Ermənilər tərəfindən gürcü tarıxının saxtalaşdırılması faktlarının tədqiq edilməsi 

müəlliflərin araşdırmalarının diqqəti çəkən aspektlərindən biridir. Belə ki, müəlliflərin 

araşdırmaları gürcü tarixini məqsədyönlü şəkildə saxtalaşdıran erməni “tədqiqatçıla-

rı”nın əsassız iddiaları ifşa etmək üçün elmi zəmin formalaşdırır. Həmin erməni “tədqi-

qatçıları” əsassız və gülünc iddialarla çıxış edərək gürcülərin guya Qafqazın yerli, abori-

gen əhalisi olmadığını, gəlmə olduqlarını, gürcü tarixinin erməni tarixinin bir hissəsi ol-

duğunu, gürcülərin özünəməxsus tarixlərinin mövcud olmadığını, gürcüləri ermənilərin 

xristianlaşdırdıqlarını bildirirlər. Onlar belə bir fikri “əsaslandırmağa” çalışırlar ki, guya 

gürcülər böyük tarixi şəxsiyyətlər, dövlət adamları, elm, mədəniyyət, hərb xadimləri ye-
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tişdirə bilməzlər, gürcülərin məşhur adamlarının hamısı erməni əsillidir. Gürcü topo-

nimlərini erməniləşdirməyə çalışan erməni “alimləri” bildirirlər ki, Gürcüstan ərazisin-

dəki toponimlər erməni mənşəlidir, sonradan gürcüləşdiriliblər. Bütün bu uydurmalarda 

başlıca məqsəd Gürcüstanı parçalamaq, torpaqlarına sahib olmaq və gələcəkdə uydurma 

“Böyük Ermənistan” qurmaq üçün "elmi əsaslar” yaratmaqdır. 

 Kitabda gürcü soyadları, dili, əlifbası, müsiqisi və mətbəxinin erməniləşdirilməsi 

məsələsinə həsr edilmiş araşdırmalar xüsusilə diqqəti cəlb edir. Göstərilir ki, ermənilə-

rin gürcü soyadlarını götürərək dövlət və hakimiyyət orqanlarına yerləşmələri erməni 

təşkilatlarının və ideoloqlarının gürcülər və Gürcüstan əleyhinə fəaliyyət istiqamətlərin-

dən birini təşkil edir. Bu fəaliyyət üsulunun çarizmin Cənubi Qafqazı işğal etməsindən 

indiyədək keçən dövrü əhatə edən zəngin tarixi var. Məhz bu fəaliyyət nəticəsində Gür-

cüstan təhsil sistemində müxtəlif vəzifələr tutan erməni əsilli məmurlar orta məktəbin 

tarix dərsliklərinə Gürcüstan-Azərbaycan və Gürcüstan-Türkiyə münasibətlərinə xələl 

gətirə biləcək “fakt” və “materialların” daxil edilməsinə şərait yaradırlar. Həmin dərs-

likləri oxuyan şagirdlərin gələcəkdə dövlət adamı, siyasətçi, ictimai xadim, yazıçı, jur-

nalist, alim və digər peşə sahibi olacaqları nəzərdən qaçırılmasa, bu fəaliyyətin perspek-

tivdə Gürcüstanın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərinin soyuqlaşdırılmasına yö-

nəldiyi aydın olur. Bu baxımdan Gürcüstanda gürcü soyadları ilə dövlət və hakimiyyət 

qurumlarında işləyən ermənilərin fəaliyyətləri də bu dövlət üçün təhdid mənbəyidir. 

 Erməni “alimləri” bildirirlər ki, guya gürcülər əlifba yaratmaq qüdrətində olmadıq-

larından onlar üçün əlifbanı ermənilər hazırlayıblar. Gürcülər mədəniyyət baxımından 

guya ermənilərdən daim geridə qalıblar, Gürcüstanda yaxşı mədəniyyət abidəsi nə var-

sa, hamısı ermənilərin “əsəriləridir”. Erməni “tədqiqatçıları” gürcü musiqisi, mahnıları 

və mətbəxini də “erməniləşdirərək” bildirirlər ki, gürcü incəsənətində və mətbəxində 

yaxşı nə varsa, onları ermənilər yaradıblar. 

Zənnimizcə, erməni kilsəsinin, Ermənistan dövlətinin, erməni diaspor təşkilatları-

nın Cənubi Qafqaz bölgəsində Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı düşmənçilik siyasəti fo-

nunda bu toplumların fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən birini Gürcüstan-Azərbaycan 

münasibətlərini pozmaq cəhdləri təşkil edir. Xüsusilə vurğulanmalıdır ki, Ermənistanın 

və Gürcüstanda fəaliyyət göstərən erməni təşkilatlarının Gürcüstan-Azərbaycan münasi-

bətlərini pozmaq istiqamətində fəaliyyətlərinin araşdırılması kitabın əhatəli, dolğun və 

tamamlanmış fundamental əsər kimi qiymətləndirilməsinə imkan yaradır. Kitabın bu 

bölümündə müəlliflər belə qənaətə gəlirlər ki, ermənilərdən fərqli olaraq Gürcüstanda 

öz tarixi torpaqlarında yaşayan azərbaycanlılar tarixin ən çətin və mürəkkəb zamanların-

da gürcülərin yanında olublar, onlarla çiyin-çiyinə düşmənə qarşı döyüşüblər. Bu kö-

mək özünü 1918-1919-cu illərdə Ermənistan – Gürcüstan müharibəsi zamanı bir daha 

göstərib. Həmin vaxt Ermənistanın ərazi iddialarını təmin etmək məqsədilə Gürcüstana 

qarşı hərbi təcavüzünə qarşı əməliyyatlarda azərbaycanlılar orduya çağırılmamalarına 

baxmayaraq, silaha sarılaraq gürcülərlə bərabər döyüşüblər. 

Azərbaycanlılar Gürcüstanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra da eyni 

fədakarlıqları göstəriblər. Onlar Abxaziyada separatçılara qarşı döyüşlərdə gürcülərlə 

bir cərgədə yer alıblar. Azərbaycan Respublikası da Gürcüstanı müdafiə edib. Ermənis-
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tandan fərqli olaraq Azərbaycan Respublikası daim gürcü xalqının və Gürcüstanın ya-

nında olub, ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və müstəqilliyini birmənalı olaraq müdafiə 

edib və edir. 

 Bununla yanaşı, Azərbaycan dövlətinin Gürcüstanın iştirakı ilə həyata keçirdiyi 

beynəlxalq layihələr bu dövlətin hərtərəfli inkişafına uzunmüddətli zəmanət verir. Gür-

cüstan da öz növbəsində tranzit ölkə kimi Azərbaycan üçün olduqca vacib tərəfdaşdır. 

İki ölkə həm də qədim tarixi tellərlə bir-biri ilə sıx bağlıdır.  

Nəhayət, qeyd edilməlidir ki, elm və texnikanın, informasiya texnologiyalarının 

sürətlə inkişaf etdiyi müasir dövrdə dünya siyasi prosesləri turbulent xarakter daşıyır. 

Belə bir zəmanədə inkişaf üçün çoxsaylı yeni imkanların yaranması ilə bərabər eyni za-

manda inkişaf və təhlükəsizlik üçün çoxsaylı yeni çağırışlar, risklər və təhdilər meydana 

çıxmaqdadır. Bir qayda olaraq, inkişaf və təhlükəsizliyə qarşı yönəlmiş neqativ xarak-

terli meyllər və təhdidlər özünü geosiyasi və geostrateji cəhətdən həssas olan bölgələrdə 

daha qabarıq formada göstərir. Dünyanın aparıcı gücləri belə bölgələrdə baş verən pro-

sesləri nəzarət altında saxlamaq məqsədilə müxtəlif vasitələrə və metodlara əl atırlar. 

Belə metodlardan biri də bölgədə müəyyən bir siyasi, sosial, etnik, dini qrupa himayə-

darlıq edərək onun vasitəsilə baş verən proseslərə müdaxilə etmək və onları öz məqsəd-

ləri istiqamətində yönləndirməkdən ibarətdir.  

Bu baxımdan Cənubi Qafqaz geosiyasi və geostrateji əhəmiyyət kəsb edən, etnik-

dini müxtəlifliyi, maddi sərvətləri, özünəməxsus xüsusiyyətləri olan bir bölgədir. Müx-

təlif dövrlərdə Cənubi Qafqaza köçürülmüş ermənilər aparıcı güc mərkəzləri tərəfindən 

öz maraqlarına xidmət üçün forpost və ya instrument kimi baxılıb və indi də baxılmaq-

dadır. Ermənilərin bu dövr ərzində formalaşmış siyasi mədəniyyətinin əsasını xəyanət, 

saxtakarlıq, düşmənçilik, terror, tarixi reallığın inkarı, nifrət kimi elementlər təşkil edib. 

Odur ki, erməni kilsəsinin və Ermənistan dövlətinin, bölgədəki erməni təşkilatlarının və 

dünyanın müxtəlif ölkələrindəki erməni diaspor təşkilatlarının Cənubi Qafqaz dövlətləri 

ilə bağlı fəaliyyətlərinin hərtərəfli araşdırılması aparılmadan bölgə üçün mövcud və 

yaxın perspektivdə meydana çıxa biləcək təhdidləri dolğunluğu ilə müəyyən etmək və 

vaxtında onların qarşısını almaq mümkün olmayacaq.  

Bu baxımdan AMEA-nın müxbir üzvü, professor Musa Qasımlının rəhbərliyi 

altında Qafqazşünaslıq İnstitutunun bir qrup əməkdaşlarının müəllifliyi ilə hazırlanmış 

“Gürcüstanda erməni təşkilatlarının fəaliyyəti (XIX əsr – XXI əsrin əvvəlləri)” əsəri bö-

yük əhəmiyyət kəsb edir. Yeri gəlmişkən adı çəkilən kitab Azərbaycan alimləri tərəfin-

dən hazırlanmış bu qəbildən olan ilk əsərdir. Əminliklə qeyd etməliyəm ki, müəlliflər 

problemin geniş aspektlərini araşdırmaqla sanballı elmi-tədqiqat əsəri, həm müvafiq 

dövlət qurumlarınım, həm də qondarma “erməni məsələsi” və regional təhlükəsizlik mə-

sələləri ilə maraqlanan oxucuların müxtəlif təbəqələrinin diqqətini cəlb edəcək kitab 

yazmağa müvəffəq olmuşlar.  
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