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Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti 

Cənab İlham Əliyevin 
2009-cu ilin 4-cü rübü 

ərzində həyata keçirdiyi 
diplomatik fəaliyyət

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
CƏNAB İLHAM ƏLİYEVİN XARİCİ SƏFƏRLƏRİ

08-09.10.2009  Moldovaya işgüzar səfər

Oktyabrın 8-də Prezident İlham Əliyev 
MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında 
iştirak etmək üçün Kişinyova yola 
düşmüşdür.
MDB sammiti çərçivəsində Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan 
Prezidenti Serj Sarkisyan arasında 
görüşü keçirilmişdir. Azərbaycanın xari-
ci işlər naziri Elmar Məmmədyarovun, 
Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard 
Nalbandyanın və ATƏT-in Minsk qrupu-
nun həmsədrləri Robert Bratke (ABŞ), 
Bernar Fasye (Fransa), Yuri Merzlyako-
vun (Rusiya) və ATƏT-in hazırkı sədrinin 

şəxsi nümayəndəsi Anji Kaspşikin iştirak etdikləri görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırkı vəziyyəti və perspektivləri 
barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
Sammit çərçivəsində prezident İlham Əliyev ilə Rusiya və Ukrayna Prezidentləri arasında 
ikitərəfli görüşlər keçirilmişdir.  

MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında 
iştirak edən Prezident İlham Əliyev 
Kişinyovda Azərbaycan Televiziyasına 
müsahibə vermişdir.
-Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti ilə 
növbəti görüşünüz oldu. Naxçıvanda türk-
dilli ölkələrin dövlət başçılarının sammitində 
qeyd etdiniz ki, hazırda danışıqlar son 
mərhələsindədir. Bu baxımdan bugünkü 
görüşün nəticələri barədə nə deyə 
bilərsiniz?
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-Bildiyiniz kimi, danışıqlar uzun illərdir ki, aparılır.Əfsuslar olsun ki, hələ heç bir nəticə yox-
dur. Mən qeyd etmişdim ki, artıq danışıqlar son mərhələsindədir və bu mərhələdə həlledici 
qərarlar qəbul edilməlidir. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Ermənistan-Azərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapmalıdır. 
Erməni silahlı qüvvələri bizim işğal olunmuş bütün torpaqlardan çıxarılmalıdır. Bizim məcburi 
köçkün soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Bizim mövqeyimiz, eyni zamanda, 
bütün beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. Bildiyiniz kimi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 
qətnaməsi qəbul edilibdir. Digər beynəlxalq təşkilatların qərarları və qətnamələri vardır. Bir 
sözlə, beynəlxalq hüquq baxımından bizim mövqeyimiz çox güclüdür.
Danışıqlara gəldikdə, deyə bilərəm ki, müsbət dinamika vardır. Əgər bu olmasaydı, indiyə 
qədər bu danışıqlar aparılmazdı. Danışıqlara bizim sadiq qalmağımızın əsas səbəbi ondan 
ibarətdir ki, danışıqlar prosesində çətin də olsa, irəliləyiş vardır. Son 5-6 il ərzində çox vacib 
məsələlər razılaşdırılıb. İlk növbədə, Ermənistan qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən 
bütün işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Bu, deyə bilərəm ki, danışıqlar 
prosesində böyük irəliləyişdir. Çünki 4-5 il bundan əvvəl 4 rayonun, ondan sonra 5 rayonun 
boşaldılmasından söhbət gedirdi. Ancaq danışıqlar prosesində atılan addımlar nəticəsində bu 
gün artıq deyə bilərəm ki, bu, razılaşdırılıbdır.
Danışıqların xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, hər şey razılaşdırılmayana qədər heç nə razılaşdırılmır. 
Bu o deməkdir ki, biz bütün məsələləri həll etməliyik. Ancaq biz o halda böyük sülh müqaviləsinə 
yaxınlaşa bilərik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tam şəkildə bərpa olunmalıdır və Dağlıq 
Qarabağda yaşayan ermənilər və Dağlıq Qarabağa qayıdacaq azərbaycanlılar gələcəkdə yüksək 
muxtariyyət şəraitində yaşamalıdırlar. Bu da, eyni zamanda, dünyanın ən müsbət təcrübəsini 
özündə ehtiva edən bir yanaşmadır. Çox demokratik yanaşmadır və məsələ ancaq bu yolla öz 
həllini tapa bilər.
Kişinyov danışıqlarına dünyada və bölgədə çox böyük maraq var idi.Çünki artıq hamıya 
bəllidir ki, danışıqlar son mərhələsindədir və xüsusilə ermənilər konstruktiv mövqe tutarlar-
sa bu, danışıqlarda müsbət nəticəyə gətirib çıxara bilər. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim 
mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Biz bütün proseslərdə öz mövqeyimizi müdafiə etmişik. 
Ancaq əfsuslar olsun ki, Kişinyov görüşü nəticəsiz qaldı. Bəli, yenə də qeyd etməliyəm ki, 
müəyyən məsələlərdə müəyyən, o qədər də böyük olmayan tərəqqi vardır. Ancaq əfsuslar 
olsun ki, tərəflər müzakirə edilən əsas məsələlərdə razılığa gələ bilməyiblər. Bunun da səbəbi, 
bir daha demək istəyirəm ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyidir. Biz danışıqlarda 
həm beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanırıq, eyni zamanda, danışıqları konstruktiv şəkildə 
aparırıq. Biz başqa tərəfin narahatlığını başa düşməyə çalışırıq. Biz başa düşürük ki, bu gün 
Dağlıq Qarabağda yaşayan əhali təhlükəsizlik təminatını almalıdır. Eyni zamanda, işğaldan 
sonra öz torpaqlarına qayıdacaq Azərbaycan əhalisi də təhlükəsizlik təminatı almalıdır. Dağlıq 
Qarabağa, Şuşaya qayıdacaq azərbaycanlılar da təhlükəsizlik təminatı almalıdırlar. Yəni bu 
proses paralel şəkildə aparılmalıdır və bölgədə yaşayan bütün insanların təhlükəsizliyi eyni 
dərəcədə vacibdir. Belə olan halda, bir daha demək istəyirəm ki, bizim prinsipial mövqey-
imiz, danışıqlarda nümayiş etdirilən yanaşmamız beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Ümid edirəm ki, 
Ermənistan tərəfi nəhayət konstruktivlik nümayiş etdirərək, çox vacib addımlar atacaq, işğal 
edilmiş torpaqlardan öz qoşunlarını çıxaracaq və beləliklə bölgədə sülh təmin olunacaq, bütün 
kommunikasiyalar açılacaq və geniş mənada əməkdaşlıq başlanacaqdır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll edilməmiş bölgədə heç bir müsbət meyl gözlənilmir. Əgər kimsə 
fikirləşir ki, bölgədəki mövcud problemlərin bəzilərini asanlıqla həll etmək olar, mən buna şübhə 
ilə yanaşıram. Çünki bölgənin əsas problemi, əsas məsələsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. İlk 
növbədə bu münaqişə öz həllini tapmalıdır. Bundan sonra bütün başqa məsələlər də öz həllini 
tapa bilər.
-Cənab Prezident, oktyabrın 10-da Türkiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin 
nizamlanmasını nəzərdə tutan protokolların imzalanması planlaşdırılır və məlumdur ki, Dağlıq 
Qarabağ məsələsi bu protokollarda öz əksini tapmayıb. Bununla bağlı Azərbaycanın mövqeyi 
necədir?
Azərbaycan öz mövqeyini dəfələrlə bəyan edib. Bu məsələ hələ aprel ayında gündəliyə salınanda 
Azərbaycan öz mövqeyini bildirmişdi. Mən də öz çıxışlarımda bu məsələyə toxunmuşdum. 
Xarici İşlər Nazirliyi rəsmi bəyanatla çıxış etmişdir. Mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, biz başqa 
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ölkələr arasında yaranan, yaxud da ki, yarana biləcək münasibətlərə müdaxilə etmirik. Bunu 
yolverilməz sayırıq. Eyni qaydada, biz öz daxili işlərimizə kiminsə qarışmasını da arzulamırıq 
və buna imkan vermirik. Azərbaycan heç vaxt başqa ölkələrin nə daxili işlərinə, nə də ölkələr 
arasında münasibətlərə qarışıb. Bu, birinci məsələdir.
Heç kəs üçün sirr deyil ki, Türkiyə-Ermənistan sərhədinin bağlanmasının başlıca səbəbi və 
tək səbəbi Kəlbəcər rayonunun işğal altına düşməsi olmuşdur. Yəni məhz buna görə Türkiyə-
Ermənistan sərhədi bağlandı və bu günə qədər belə vəziyyətdə qalır. Təbii ki, səbəb aradan 
qaldırılandan sonra sərhəd açıla bilər. Bu, bizim mövqeyimizdir. Eyni zamanda, Türkiyə rəhbərləri 
də bu məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə öz mövqelərini bildirmişlər. Mən ümid edirəm ki, bu mövqe 
üstünlük təşkil edəcək və protokollarda, onların praktiki icrasında bu amil nəzərə alınacaqdır. 
Siz qeyd etdiniz və bizdə olan məlumata görə bu protokollarda Dağlıq Qarabağ məsələsinin 
həlli nəzərdə tutulmur. Ancaq bununla bərabər, Türkiyənin rəhbərləri rəsmi bəyanatlarda və 
şəxsi görüşlər əsnasında dəfələrlə bizə bildirmişlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmay-
ana qədər Türkiyə-Ermənistan protokolları məclis tərəfindən təsdiqlənməyəcək və beləliklə 
sərhədlər açılmayacaqdır. Bunu Türkiyənin Prezidenti demişdir, Baş naziri demişdir, Türkiyə 
parlamentinin sədri demişdir, Türkiyənin xarici işlər naziri demişdir və biz buna inanırıq. İnanırıq 
ki, belə də olacaqdır. Belə olan halda bölgəyə sülh gələ bilər. Belə olan halda bölgədəki bütün 
ölkələr bu vəziyyətdən uğurla istifadə edib öz aralarında bütün məsələləri həll edə bilərlər. 
Ancaq bu halda bölgədə genişmiqyaslı əməkdaşlıq yarana bilər. Bəzən belə fikirlər də səslənir 
ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması, sərhədlərin açılması gələcəkdə Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həllinə kömək göstərə bilər. Mən bu fikirləri bölüşmürəm. Çünki mən 
hesab edirəm ki, əgər Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllindən 
əvvəl tənzimlənərsə, o zaman Ermənistanın mövqeyi danışıqlar prosesində daha da sərtləşə 
bilər. Ermənistan bunu bir növ öz siyasi və diplomatik uğuru kimi təqdim etməyə çalışacaq və 
çox güman ki, danışıqlarda daha da sərt və qəbulolunmaz mövqe tutacaqdır. Bunu deməyə 
kifayət qədər əsas vardır. Danışıqlar prosesi və danışıqlar prosesində müxtəlif mərhələlərdə 
yaşanan hadisələr bunu deməyə əsas verir. 
Mən tam əminəm ki, iki proses - Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və Türkiyə-Ermənistan 
sərhədlərinin açılması prosesləri paralel şəkildə getməlidir. Bu proseslər arasında rəsmi də ol-
masa, qeyri-rəsmi bağlantı vardır. Bu bağlantı saxlanılmalıdır və iki məsələ paralel şəkildə eyni 
anda həll olunmalıdır. Əks təqdirdə bölgədə status-kvo mənfi tərəfə dəyişə bilər. Status-kvonun 
dəyişməsi çox vacibdir. Çünki bizim torpaqlarımız uzun illərdir ki, işğal altındadır. Biz buna nə 
vaxta qədər dözəcəyik?! Ancaq status-kvo əgər mənfi tərəfə dəyişərsə, bölgədə xoşagəlməz 
proseslərin başlanmasına gətirib çıxara bilər. Hələ ümid edirik ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini biz 
danışıqlar yolu ilə həll edə bilərik. Əgər bu ümidlər tükənsəydi, biz bir dəqiqə də danışıqlarda 
iştirak etməzdik. Ancaq bölgədə gedən proseslər və böyük dövlətlərin bu məsələyə qoşulması, 
eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə öz müsbət təsirini göstərməlidir. Mən 
inanıram ki, belə də olacaqdır. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq, qardaşlıq münasibətləri 
çox yüksək səviyyədədir və bir daha demək istəyirəm ki, mən verilən sözlərə inanıram. Türkiyə 
rəhbərləri tərəfindən verilən açıqlamalara inanıram və əminəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll 
olunmayana qədər Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmayacaqdır.
-Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti bu yaxınlarda xarici ölkələrə səfər edərkən erməni 
diasporunun təhqir və təzyiqləri ilə üzləşib. Sizcə bunun səbəbi nədədir?
-Bilirsiniz, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, biz bu bölgədə yaşayırıq, bölgənin bütün 
problemlərini yaxşı bilirik. Həm tarixini, həm bugünkü reallıqlarını bilirik və əlbəttə ki, bizim üçün 
nəyisə proqnozlaşdırmaq, təxmin etmək daha asandır, nəinki bölgədə yaşamayan siyasətçilər, 
yaxud da ki, dövlət xadimləri üçün. Dediyiniz kimi, Ermənistan prezidenti bu xarici səfərdə 
böyük təzyiqlərlə üzləşmişdir. Sözün düzü, bu səfərin mənasını biz axıra qədər anlamırıq. Çün-
ki, bildiyiniz kimi, uzun müddətdir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında protokolların imzalanma 
günü təyin edilmişdir və bu tarix Türkiyə və Ermənistan tərəfindən razılaşdırılmışdır. Belə olan 
halda bu ərəfədə diaspor nümayəndələri ilə görüş, məncə, formal xarakter daşıyırdı. Çünki, 
artıq tarix bəlli, protokolların mətni bəlli və onların dəyişməsinə heç bir imkan yox. Sadəcə 
olaraq bu, formal xarakter daşıyırdı. Amma özlüyündə bir göstəricidir. Baxın, bu normallaşma 
prosesi nəyə gətirib çıxarır. 
Ermənistanda demək olar ki, siyasi böhran yaşanır. Ermənistanda koalisiya dağıldı, Ermənistanın 
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diaspor ilə əlaqələri sarsıldı. İlk dəfə olaraq Ermənistan prezidentini öz soydaşları xaricdə belə 
qarşılayırlar. Eyni zamanda, bu normallaşma əlbəttə ki, Azərbaycan cəmiyyətində də birmənalı 
qarşılanmır. Bu da həqiqətdir. Azərbaycan cəmiyyəti, cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti o fikirdədir 
ki, ancaq Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli ilə bərabər Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmalıdır. 
Eyni zamanda, Türkiyədə də bu məsələ geniş diskussiyalara gətirib çıxarıb və bu diskussiya-
lar bəzi hallarda çox gərgin keçir. Yəni ortalıqda hələ heç nə yoxdur. Ancaq artıq, görün, nə 
qədər mənfi fəsadlar yaşanır. Ermənistanda bu məsələyə böyük etiraz vardır. Azərbaycanın 
da ictimai fikri bizim üçün bəllidir. Türkiyənin özündə bu məsələ birmənalı qarşılanmır. Amma 
hələ ki, ortalıqda bir şey yoxdur. İmzalanacaq protokolların məclis tərəfindən təsdiqi də qeyri-
müəyyəndir. Ona görə bölgədə hər bir addım ölçülüb-biçilməlidir, çox böyük təhlillər aparılmalıdır, 
proqnozlar verilməlidir. Proqnozlar reallıqlar əsasında verilməlidir. Biz elə etməliyik ki, bölgənin 
problemləri həll olunsun. Ancaq, bəzi hallarda biz görürük ki, bölgədə yaşanan problemlər 
daha da dərinləşir. Ancaq bir şey də var, o da ondan ibarətdir ki, ilk dəfə hələ fevral ayında 
Ermənistan mətbuatında Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə əlaqədar dərc 
edilən məqalələr bir məqsədi güdürdü: Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə xələl gətirilsin. 
Ancaq bu gün Türkiyə-Ermənistan prosesinin davamı artıq Ermənistanda çox ciddi fəsadlara 
gətirib çıxarıb. Dediyim kimi, daxili vəziyyət gərginləşib, Ermənistan-diaspor münasibətləri po-
zulub.
-Cənab Prezident, məlumdur ki, Ermənistan işğalçı siyasətinə görə təcrid olunmuş vəziyyətdədir 
və əgər Ermənistan-Türkiyə sərhədləri açılarsa, Sizcə bu, Ermənistanda iqtisadi canlanmaya 
gətirib çıxara bilərmi?  
-Bilirsiniz, Ermənistan iqtisadiyyatı hələ böhrandan əvvəl də çətin vəziyyətdə idi. Orada iqtisadi 
perspektivlər də o qədər ürəkaçan deyildir. Həm bazarın məhdud olması, həm yerli istehsalın o 
qədər də inkişaf etməməsi və həm də investisiya baxımından Ermənistan o qədər də cəlbedici 
ölkə deyildir. Coğrafi vəziyyət, xüsusilə Azərbaycan və Türkiyə sərhədlərinin bağlı olması əlbəttə 
ki, çox böyük iqtisadi çətinliklər yaratmışdır. Böhranlı vəziyyətdə isə bu, özünü daha da qabarıq 
şəkildə büruzə verir. Rəsmi statistikaya görə, bu il Ermənistan iqtisadiyyatı təxminən 20 faiz 
aşağı düşübdür. Ona görə, bir o qədər də yaxşı vəziyyətdə olmayan iqtisadiyyatı canlandırmaq 
çox çətin olacaqdır. 
Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması daha çox mənəvi xarakter daşıyır. Eyni zaman-
da, müəyyən dərəcədə, əlbəttə, iqtisadiyyatın fəallaşmasına gətirib çıxara bilər. Ancaq belə 
deyərdim, bu, elə bil ki, bir oksigen maskasıdır. Oksigen maskası kömək edə bilər, oksigen 
maska ilə nəfəs almaq olar, ancaq normal yaşamaq mümkün deyildir.
-Cənab Prezident, bu sualımız mövzuya aid olmasa da, böyük maraq doğurur. Sualımız Türkiyə 
ilə Azərbaycan arasında qaz sahəsində əməkdaşlıqla bağlıdır. Bildiyiniz kimi, Türkiyənin Baş na-
ziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan may ayında Bakıda səfərdə olarkən qeyd etmişdi ki, hazırda mövcud 
qaz qiymətləri ədalətli deyildir. Bu qiymətlərin ədalətli olması üçün hansı işlər görülüb?
-Bəli, siz düzgün deyirsiniz. Hörmətli cənab Baş nazir Bakıda olarkən belə də dedi. Dedi ki, 
qiymətlər ədalətli deyil və biz çalışırıq ki, bu qiymətləri normal səviyyəyə gətirək. Bizim istəyimiz 
və danışıqlarda tutduğumuz mövqe beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. Bölgədə, yaxud da ki, 
dünyada başqa ölkələr arasında bu alqı-satqı məsələləri necə həll olunursa, bizim aramızda 
da eyni qaydada öz həllini tapmalıdır. Əfsuslar olsun ki, hələ bir nəticə yoxdur. Qaz alqı-satqısı 
və qaz tranziti ilə bağlı danışıqlarda üç əsas məsələ vardır. Birinci məsələ qiymətdir, hansı ki, 
ədalətli olmalıdır. Biz bunu gözləyirik ki, ədalətli qiymət haqqında razılaşma tezliklə öz həllini 
tapacaqdır. İkinci məsələ gələcəkdə Türkiyəyə veriləcək qazın miqdarıdır. Bildiyiniz kimi, bu il 
Türkiyəyə təqribən 7 milyard kubmetr Azərbaycan qazı ixrac edilib. Hələ ki, ədalətli olmayan 
qiymətlə. 
“Şahdəniz” layihəsinin ikinci fazasından çıxarılacaq qazın, eyni zamanda, Dövlət Neft Şirkəti 
tərəfindən digər yataqlardan çıxarılan və çıxarılacaq qazın hansı hissəsi Türkiyə bazarına 
çatdırılacaqdır? Biz bunu da müəyyən etməliyik. Bizim üçün, hər bir başqa ölkə üçün, eyni 
qaydada ixracımızın şaxələndirilməsi çox vacibdir. Biz neft sahəsində buna nail ola bilmişik. Ona 
görə bizim neftimiz müxtəlif yollarla dünya və Avropa bazarlarına çıxarılır. Biz qaz sahəsində də 
mövcud olan bütün qaz kəmərlərimizdən istifadə etməliyik. Əlbəttə, Türkiyə bazarı bizim üçün 
çox maraqlıdır. 
Bildiyiniz kimi, Rusiya ilə Azərbaycan arasında qaz sahəsində əməkdaşlıq başlanır və əminəm ki, 
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gələcəkdə bu, çox uğurlu əməkdaşlıq ola bilər.İran tərəfindən verilən təkliflər əsasında danışıqlar 
aparılır. İran bazarı da bizim üçün çox maraqlıdır. Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisindən Av-
ropa İttifaqı bazarına çıxarılması üçün də səylər göstərilir - həm Azərbaycan, həm Avropa 
ölkələri tərəfindən. Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrlə ikitərəfli əsasda çox ciddi danışıqlar 
aparılır. Yunanıstan, İtaliya, Rumıniya, Bolqarıstan, Macarıstan və digər ölkələrlə danışıqlar 
aparılır. Yəni Azərbaycanda kifayət qədər qaz resursları vardır. Bu, bizim böyük sərvətimizdir. 
Ancaq minimum təsdiq edilmiş qaz resurslarımız 2 trilyon kubmetr səviyyəsindədir. Amma real 
miqdar ondan ən azı 2 dəfə çoxdur. 
Biz gərək bu qazı ixrac edək. Bunu ixrac etmək üçün gərək, çox böyük investisiyalar qoyul-
sun. “Şahdəniz” layihəsinin ikinci fazasına nəzərdə tutulmuş investisiyaların həcmi təxminən 
20 milyard dollar səviyyəsindədir. Bu investisiyaları qoymaq üçün biz və bizim tərəfdaşlarımız, 
konsorsiumun üzvləri bilməliyik ki, bu qazı hara satacağıq. Tarif şərtləri necə olacaq, qiymət 
necə olacaq, biz bunu hansı miqdarda satacağıq. 
Üçüncü məsələ isə, - yəni birinci qiymət, ikinci miqdar, üçüncü tarif haqlarıdır.Qiymət kimi tarif 
haqları da ədalətli olmalıdır və bölgədə mövcud olan bütün başqa tarif haqları ilə uzlaşmalıdır. 
Bax, bu üç məsələdə əfsuslar olsun ki, biz hələ Türkiyə tərəfi ilə danışıqlarda bir nəticəyə 
gələ bilməmişik. Mən bir daha demək istəyirəm ki, biz danışıqları xoş niyyətlə aparırıq. Ancaq 
bununla bərabər, danışıqlarda müzakirə edilən məsələlər beynəlxalq təcrübəyə uyğun şəkildə 
öz həllini tapmalıdır. Belə olan halda Azərbaycan qazı Türkiyəyə daha da böyük həcmdə ixrac 
ediləcəkdir. 
-Təşəkkür edirik, cənab Prezident!
-Sağ olun. 

12-13.10.2009 İordaniyaya rəsmi səfər

Oktyabrın 12-də Prezident İlham Əliyev 
İordaniya Haşimilər Krallığına səfərə yola 
düşmüşdür.
Səfərin ilk günü İordaniya kralının Al Hum-
mar sarayında Prezident İlham Əliyev və 
xanımı Mehriban Əliyeva ilə İordaniya Kralı 
II Abdullah və xanımı Raniyə arasında birgə 
görüş keçirilmişdir. Görüşdə ölkələrimiz 
arasında əlaqələrin müxtəlif sahələrdə 
uğurla inkişaf etdiyi vurğulanmışdır. 
Dövlət başçıları yüksək səviyyəli qarşılıqlı 
səfərlərin mühüm əhəmiyyətini qeyd 
etmişlər. Prezident İlham Əliyev və Kral II 
Abdullah ölkələrimiz arasında əlaqələrin 

bundan sonra da genişlənəcəyinə əminliklərini ifadə etmişlər.
Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin və Kral II Abdullahın nümayəndə heyətlərinin 
iştirakı ilə geniş tərkibdə görüşü olmuşdur. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında güclü 
siyasi əlaqələrin ikitərəfli əməkdaşlığı genişləndirməyə hərtərəfli zəmin yaratdığını vurğuladı. 
Dövlət başçısı İordaniya Kralı II Abdullahın 
Azərbaycana rəsmi səfərinin əlaqələrin 
inkişafında vacib rol oynadığını dedi. Prezi-
dent İlham Əliyev İordaniyanın beynəlxalq 
təşkilatlarda Azərbaycana verdiyi dəstəyi yüksək 
qiymətləndirdi, səfər zamanı imzalanacaq 
sənədlərin əlaqələrimizin möhkəmlənməsinə 
əlavə imkanlar açacağını söylədi. İki ölkənin 
iqtisadi əməkdaşlığının genişləndirilməsinin 
vacibliyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev, 
bu baxımdan hökumətlərarası iqtisadi 
komissiyasının işinin əhəmiyyətini vurğuladı.
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18-20.10.2009 İsveçrəyə rəsmi səfər

Oktyabrın 18-də Prezident İlham Əliyev 
İsveçrəyə rəsmi səfərə yola düşmüşdür. 
Həmin gün Prezident İlham Əliyevin 
və İsveçrə Konfederasiyasının Prezi-
denti Hans-Rudolf Mertsin nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə 
görüşü olmuşdur. Görüşdə ölkələrimiz 
arasında iqtisadi əməkdaşlığın sürətlə 
inkişaf etdiyini, bu sahədə geniş potensialın 
olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev 
güclü siyasi əlaqələrimizin mövcudluğunu 
diqqətə çatdırdı. Dövlət başçısı dedi ki, en-

erji sahəsində əməkdaşlığımız uğurla gedir, qeyri-enerji sahəsində yaxşı imkanlar vardır və 
bunu inkişaf etdirmək lazımdır. Prezident İlham Əliyev İsveçrədə Azərbaycan Mədəniyyət 
Günlərinin əhəmiyyətini vurğuladı. Dövlət başçısı ikitərəfli və regional məsələlərlə bağlı siyasi 
məsləhətləşmələrin bundan sonra da davam etdirilməsinin əhəmiyyətinə toxundu. Görüşdə 
ikitərəfli münasibətlər, regional əməkdaşlıq və beynəlxalq məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi 
aparılmışdır.
Oktyabrın 19-da Prezident İlham Əliyev İsveçrə Konfederasiyası Kantonlar Şurasının sədri Alain 
Berset ilə görüşmüşdür. Görüşdə Prezident Əliyev söyləmişdir ki, iki ölkə arasında əlaqələr 
çoxşaxəlidir və müxtəlif sahələr üzrə irəliləyişlər var. Dövlət başçısı bildirdi ki, hökumətlərarası 
münasibətlər yaxşı səviyyədədir. Keçən il İsveçrə Prezidentinin Azərbaycana, indi isə 
Azərbaycan Prezidentinin İsveçrəyə səfəri əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirir. Son illərdə 
münasibətlərimizin inkişafında sürətli dinamika vardır ki, bu da hər iki tərəfin maraqlarına 
cavab verir. Prezident İlham Əliyev iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdiyini, bu sahədə qarşılıqlı 
maraqlar əsasında yeni layihələrin həyata keçirildiyini qeyd etdi və ikitərəfli münasibətlərimizi 
yüksək qiymətləndirdi.
Oktyabrın 19-da İsveçrənin paytaxtı Berndə Azərbaycan Mədəniyyət Günlərinin rəsmi açılışı 
olmuşdur. Mərasimdə Prezident İlham Əliyev və xanımı, İsveçrə Prezidenti Hans-Rudolf Merts 
və xanımı iştirak etmişlər. Tədbirdə çıxış edən Prezident İlham Əliyev yüksək qonaqpərvərliyə 
görə təşəkkür etdi. Bildirdi ki, Azərbaycan Prezidentinin İsveçrəyə ilk rəsmi səfəri uğurla keçir.  
“Biz müxtəlif sahələrdə əlaqələrimizi intensivləşdiririk”, - deyən Azərbaycan Prezidenti qarşılıqlı 
səfərlərin əhəmiyyətini vurğuladı. Bildirdi ki, biz bir-birimizə real tərəfdaş kimi baxırıq və ikitərəfli 
layihələr bizi daha sıx bağlayacaqdır. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, bir-birimizi daha yaxından 
tanımağın ən yaxşı yolu mədəniyyətdir. Azərbaycanın qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti, yüksək 
milli dəyərləri vardır və biz onları qoruyub saxlayırıq. Azərbaycan iqtisadi inkişafına görə 
dünyada lider ölkələrdəndir. Prezident İlham Əliyev ümidvar olduğunu bildirdi ki, İsveçrədə 
Azərbaycan Mədəniyyət Günləri ölkələrimizin daha da yaxınlaşmasına geniş imkan verəcəkdir.
Səfərin son günündə Prezident İlham Əliyevin və İsveçrə Konfederasiyasının Prezidenti Hans-
Rudolf Mertsin mətbuat konfransı olmuşdur. 

Prezident İlham Əliyevin İsveçrəyə rəsmi səfərinə dair birgə mətbuat konfransında dövlət 
başçılarının bəyanatları.
İsveçrə Prezidenti Hans-Rudolf Mertsin bəyanatı
- Xanımlar və cənablar sizi salamlayıram.
Mən böyük məmnuniyyətlə və şərəf hissi ilə İsveçrəyə rəsmi səfərə gəlmiş Zati-aliləri 
Azərbaycan Prezidentinə, onu müşayiət edən üç nazirə və digər mühüm iştirakçılara “Xoş 
gəlmisiniz” deyirəm. İki ölkə arasında bir çox oxşarlıqlar vardır. Birincisi, onlar Şərq ilə Qərbin 
kəsişməsində, müxtəlif mentalitetlərin və dillərin qovuşduğu məkanda yerləşir. Hər iki ölkə siyasi 
və iqtisadi sahələrdə müstəqillik və sabitlik uğrunda mübarizə aparır. Bunları nəzərə alaraq, biz 
sıx təmaslar qurmuşuq. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra həmin əlaqələri 
möhkəmləndirməyə başlamışıq. Azərbaycan da İsveçrə kimi, heç bir hərbi təşkilat və ya itti-
faqda iştirak etmir. Digər tərəfdən, ölkələrimiz beynəlxalq təşkilatlarda, xüsusən də Beynəlxalq 
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Valyuta Fondunda əməkdaşlıq edir. Azərbaycan 
İsveçrənin bu təşkilatda sədrlik etdiyi mühüm qru-
pun üzvüdür. Bu gün biz bir sıra məsələləri müzakirə 
etdik. Nəzərə alsaq ki, əlaqələrimiz artıq təşəkkül 
tapmışdır, münasibətlərimizi bundan sonra da 
möhkəmləndirməli və dərinləşdirməliyik. Mədəniyyət 
sahəsinə gəldikdə, bu axşam Berndə rəsmən açılışı 
olacaq İsveçrədə Azərbaycan Mədəniyyət Günlərini 
səbirsizliklə gözləyirik. İqtisadiyyatlarımızın, iqtisa-
di münasibətlərimizin inkişafı bizim üçün vacibdir. 
Məsələn, enerji sahəsində iş birliyimiz vardır. Miqrasi-
ya sahəsində də danışıqlar davam edir. Başqa sözlə 
desək, ölkələrimiz arasında problem yoxdur. Bizim 
aramızda dostluq vardır. Biz bu gün səhər görüşlərimizi 
bu ruhda keçirdik və ölkələrimiz arasında əlaqələrimizi 
eyni tərzdə inkişaf etdirmək əzmindəyik. Bu sözləri 
söyləyərək, cənab Prezident, mən Sizi ölkəmizdə bir 

daha səmimi qəlbdən salamlayıram.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bəyanatı
- Çox sağ olun, cənab Prezident.
Hörmətli cənab Prezident,
Hörmətli xanımlar və cənablar,
Əvvəlcə, cənab Prezident, gözəl ölkənizə səfər etmək üçün mənə göndərdiyiniz dəvətə, 
mənə, o cümlədən nümayəndə heyətimin üzvlərinə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə Sizə 
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mən Azərbaycan Prezidentinin İsveçrəyə ilk rəsmi 
səfərini ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafı istiqamətində atılmış mühüm addım hesab edirəm. 
Münasibətlərimiz çox uğurla inkişaf edir. Bu ilin əvvəlində biz Sizinlə Davosda görüşdük və 
maraqlı müzakirələrimiz oldu. Bu gün isə, biz dialoqumuzu davam etdiririk. Bu dialoq bir çox 
sahələri əhatə edir. Artıq bir çox yaxşı nəticələr vardır və bu, gələcəkdə də belə ola bilər. 
Münasibətlərimizin gələcəyi çox perspektivlidir. Qeyd etmək istərdim ki, son bir neçə il ərzində 
əlaqələrimiz dinamik şəkildə inkişaf etmişdir. Prezidentlərin səfərləri, nümayəndə heyətlərinin 
qarşılıqlı səfərləri, İsveçrə və Azərbaycan parlamentlərində dostluq qruplarının yaradılması, 
İsveçrədə Azərbaycanın Mədəniyyət Günləri ikitərəfli əlaqələrin çox mühüm elementləridir. 
İsveçrə bizim üçün yaxın tərəfdaş, dost ölkədir. Bu gün, cənab Prezident, yaratdığınız mühit əsl 
dostluq mühitidir. Biz ikitərəfli əlaqələrə aid bir çox mühüm məsələləri müzakirə etdik. Onların 
inkişaf yollarını araşdırdıq. İsveçrə və Azərbaycanda qarşılıqlı sərmayə layihələrinin həyata 
keçirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi apardıq. Ticarət dövriyyəmiz sürətlə artır. Beynəlxalq 
maliyyə böhranına baxmayaraq, iqtisadi münasibətlərimiz uğurla inkişaf edir. 
Bu gün biz regional inkişafın mühüm məsələlərini, həmçinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasını müzakirə etdik. Mən cənab Prezidentə danışıqlar 
prosesində baş verən son hadisələr haqqında məlumat verdim. Enerji əməkdaşlığımıza aid 
məsələləri cari ilin əvvəlində müzakirə etmişdik. Bu mövzu bu gün və sabah da nəzərdən 
keçiriləcəkdir. Bu sahədəki əlaqələrimizin böyük potensialı vardır. Avropada enerji təhlükəsizliyi 
ilə bağlı ümumi baxışlarımız mövcuddur. Nəhəng neft və qaz ehtiyatlarına malik olan 
Azərbaycan öz enerji daşıyıcılarını Avropadakı tərəfdaşlarına tezliklə çatdırmağa hazırdır. Bu 
məsələdə ölkələrimizin qarşılıqlı maraqları “Cənub dəhlizi” adlanacaq yeni nəql marşrutunun 
formalaşmasına yardım edə bilər. Əminəm ki, gələn illər ərzində münasibətlərimiz uğurla 
inkişaf edəcəkdir. Onlar bir çox sahələrdə öz əksini tapacaqdır. Çünki bunun üçün hər bir 
şərait vardır. Siyasi iradə, güclü siyasi təmaslar, iqtisadiyyatlarımızın bir-birinə cəlbedici olması 
və münbit sərmayə şəraiti mövcuddur. Müstəqil siyasətə qəti sadiqliyimiz, müstəqil siyasəti 
aparmaq bacarığı, coğrafi mövqeyimiz, xalqlarımızın və ölkələrimizin rifahı naminə daha sıx 
əlaqələri qurmaq arzusu vardır. Mən aparılmış müzakirələrdən çox məmnunam. Bir neçə saatlıq 
söhbətimiz oldu. Görüşümüz olduqca faydalı idi. Bu görüş danışıqların ənənəvi mövzusu olan 
məsələlərə diqqət yönəltməyə və gələcəkdə həll edəcəyimiz yeni vəzifələrə nəzər salmağa im-
kan verdi. Cənab Prezident, dəvətinizə və qonaqpərvərliyinizə görə bir daha minnətdaram.
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11-13.11.2009   Belarusa rəsmi səfər

Noyabrın 11-də Prezident İlham Əliyev 
Belarusa rəsmi səfərə yola düşmüşdür. 
Belarus Respublikasının Prezidenti 
Aleksandr Lukaşenko ilə təkbətək 
görüşü zamanı Prezident İlham Əliyev 
səmimi qəbulə görə təşəkkür edərək 
demişdir: 
- Çox sağ olun, hörmətli Aleksandr 
Qriqoryeviç. İlk növbədə, Sizin ölkəyə 
yenidən rəsmi səfərə dəvətə görə 
sağ olun. Mən yenidən qonaqpərvər 
Belarus torpağında olmağıma və 
fəal dialoqumuzu davam etdirməyə 
görə şadam. Ölkələrimiz arasında 

münasibətlər güclü, dinamik və Sizin qeyd etdiyiniz kimi, çox səmərəli inkişaf edir. Çox mühüm 
nəticələr əldə edilmişdir. Nisbətən qısa müddətdə biz rəsmi səfərlər etmişik. Bu yaxınlarda, 
səfər ərəfəsində mən də materiallara baxmışam. Son bir neçə ildə hökumətlərimizin başçıları 
müvafiq surətdə Belarusa və Azərbaycana üç dəfə səfər etmişlər. Beləliklə, çox səmərəli dialoq 
aparılır və qərarlar praktiki olaraq həyata keçirilir. Bizim aramızda ortaq cəhətlər çoxdur və bu 
keyfiyyətlərdən biri məhz qəbul edilmiş qərarların yerinə yetirilməsində məsuliyyət hissidir. 
Mən də çox şadam ki, razılığa gəldiyimiz bütün məsələlər uğurla, özü də qısa müddətdə və 
keyfiyyətlə həyata keçirilir. Bu, əlbəttə, ölkələrimiz arasında etimad səviyyəsini qat-qat artırır 
və həm də yeni perspektivlər açır. Nisbətən yaxın vaxtlarda, cəmi üç il bundan əvvəl Belarusda 
Azərbaycan və Azərbaycanda Belarus səfirlikləri açılmışdır. Lakin bu müddət ərzində biz çox 
böyük yol keçmişik. Böhranlı ildə əmtəə dövriyyəsinin artırılması barədə Sizin qeyd etdiyiniz 
fakt yəqin ki, tənəzzül deyil, tərəqqi prosesi gedən nadir hallardan biridir. Bütün bunlar nikbinlik 
doğurur. Əminəm ki, biz birgə fəaliyyətimizi səylə davam etdirəcək, qarşılıqlı siyasi əlaqələri 
gücləndirəcək, yeni iqtisadi layihələri həyata keçirəcəyik. Mən buraya bizim iqtisadiyyatın demək 
olar ki, bütün sektorlarını əhatə edən nazirlərdən və Baş nazirin müavinindən ibarət böyük 
bir nümayəndə heyəti ilə gəlmişəm. Ümid edirəm ki, bu səfərin yekunlarına əsasən biz yeni 
konkret qərarlar qəbul edəcək, yeni layihələri daha səmərəli şəkildə həyata keçirəcək, köhnə 
layihələri davam etdirəcək, tərəfdaşlığı möhkəmləndirəcəyik. Sizinlə şəxsi planda görüşlərimiz, 
həmçinin mənə də çox xoşdur. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, biz beynəlxalq tədbirlərdə tez-tez 
görüşürük, ünsiyyət saxlamağa həmişə vaxt tapırıq. Lakin rəsmi səfər tamam başqa formatdır. 
O, həm də bizim ikitərəfli əlaqələrin inkişafına verdiyimiz əhəmiyyəti vurğulayır. 
Qonaqpərvərliyə görə, Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Minskin sürətlə inkişafını görməyə çox 
şadam. Mən burada üç il bundan əvvəl olmuşam və bu gözəl şəhərin, Sizin ölkənin necə di-
namik inkişaf etdiyini görürəm. Bu münasibətlə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. 
Təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra Prezident İlham Əliyevin və Belarus Prezidenti Ale-
ksandr Lukaşenkonun nümayəndə 
heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə 
görüşü olmuşdur. Geniş tərkibdə 
danışıqların sonunda Azərbaycan-Bela-
rus sənədlərinin imzalanması mərasimi 
olmuşdur. Prezident İlham Əliyev və 
Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko 
Birgə Bəyannaməni imzaladılar. 
“Azərbaycan Respublikası Hökuməti və 
Belarus Respublikası Hökuməti arasında 
gənclər siyasəti sahəsində əməkdaşlıq 
haqqında Saziş”i Azərbaycanın Baş na-
zirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov 
və Belarusun təhsil naziri Aleksandr 
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Radkov imzaladılar. “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və Belarus Respublikasının 
Təhsil Nazirliyi arasında 2010-2011-ci illərdə təhsil sahəsində əməkdaşlıq üzrə sazişin həyata 
keçirilməsi barədə Protokol”u Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Belaru-
sun təhsil naziri Aleksandr Radkov imzaladılar. “Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti və Belarus 
Respublikası Dövlət Sərhəd Komitəsi arasında əməkdaşlığa dair Saziş”i Azərbaycanın xarici 
işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Belarusun xarici işlər naziri Sergey Martınov imzaladılar. 
“Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi və Belarus Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi 
arasında arxiv işi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş”i Azərbaycanın xarici işlər naziri El-
mar Məmmədyarov və Belarusun xarici işlər naziri Sergey Martınov imzaladılar. “Azərbaycan 
Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Belarus Respublikasının Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsi arasında məxfi informasiyanın mühafizəsinin təmin edilməsində qarşılıqlı əlaqələrə 
dair Saziş”i Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov və Belarus Dövlət Təhlükəsizlik 
Komitəsinin sədri Vadim Zaytsev imzaladılar.

13.11.2009   Bolqarıstana işgüzar səfər

Noyabrın 13-də Prezident İlham 
Əliyev Bolqrıstana işgüzar səfərə yola 
düşmüşdür. Həmin gün Prezident İlham 
Əliyevin və Bolqarıstan Prezidenti 
Georgi Pırvanovun görüşü olmuşdur. 
Görüşdə Azərbaycan ilə Bolqarıstan 
arasında ikitərəfli münasibətlərin 
müxtəlif sahələrdə uğurla inkişaf et-
diyi qeyd olundu. İqtisadi əlaqələrin, o 
cümlədən enerji sahəsində əməkdaşlığın 
perspektivləri müzakirə edildi. Dövlət 
başçıları Azərbaycan-Bolqarıstan 
münasibətlərinin bundan sonra da 
möhkəmlənəcəyinə əmin olduqlarını 

bildirdilər. Görüşdə, həmçinin regional əməkdaşlıq və beynəlxalq məsələlər ətrafında fi-
kir mübadiləsi aparıldı. Görüşün sonunda Prezidentlər İlham Əliyevin və Georgi Pırvanovun 
iştirakı ilə Azərbaycan-Bolqarıstan sənədlərinin imzalanması mərasimi olmuşdur. “Azərbaycan 
Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi və Bolqarıstan Respublikasının İqtisadiyyat, En-
erji və Turizm Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum”u Azərbaycanın sənaye 
və energetika naziri Natiq Əliyev və Bolqarıstanın iqtisadiyyat, enerji və turizm naziri Trayço 
Traykov imzaladılar. “Bolqarıstanın “Bulqartransqaz” Şirkəti və Azərbaycan Respublikası 
Dövlət Neft Şirkəti arasında təbii qazın nəqli sahəsində qarşılıqlı Anlaşma Memorandumu”nu 
“Bulqartransqaz”ın icraçı direktoru İvan Drenoviçki və ARDNŞ-in vitse-prezidenti Elşad Nəsirov 
imzaladılar.
Azərbaycan-Bolqarıstan sənədlərinin imzalanma mərasimi başa çatdıqdan sonra Prezident 
İlham Əliyevin və Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Georgi Pırvanovun birgə mətbuat 
konfransı keçirilmişdir. 
Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Georgi Pirvanov bəyanatla çıxış edərək dedi:
-Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ilə keçirdiyim görüşdən oldu-
qca məmnun qaldığımı bildirmək istəyirəm.Mən onu deyə bilərəm ki, bu gün imzaladığımız iki 
sənəd əvvəlcə bu istiqamətdə göstərdiyimiz səylərin yekunudur. Biz bu gün buna nail olduq və 
münasibətlərimizə yeni keyfiyyət gətirdik. Aramızda fəal siyasi dialoq mövcuddur. Eyni zamanda, 
iqtisadi sahədə əməkdaşlıq meyillərini görürük. Biz beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa və 
Avratlantika təsisatları çərçivəsində fəal şəkildə əməkdaşlıq edirik. Bolqarıstan Şərqi Avropada 
həyata keçirilən cari layihələrin tanıdılmasında səylərini əsirgəməyəcək, xüsusən də Azərbaycan 
ilə Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlığın dərinləşməsində və gücləndirilməsində fəal amil olaraq 
qalacaqdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan energe-
tika sahəsində bizim yaxın tərəfdaşımızdır.Bu gün biz olduqca mühüm sənədləri imzaladıq. Bu 
sənədlər əsasında nəinki Bolqarıstan, o cümlədən digər Şərqi Avropa ölkələri üçün təchizatın 
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şaxələndirilməsi ilə bağlı yeni im-
kanlar açılır. Sazişdə qeyd olunduğu 
kimi, Bolqarıstana 1 milyard kubmetr 
həcmində təbii qaz nəql ediləcəkdir. 
Bu məsələ Bolqarıstanın qazpaylayıcı 
sistemi Yunanıstanın qazpaylayıcı 
sisteminə tam birləşdiriləndən sonra 
baş tutacaqdır. Siz bildiyiniz kimi, indi 
biz çox səy göstəririk ki, Azərbaycanda 
hasil edilən qaz daha sonra sıxılmış 
formada Yunanıstan vasitəsilə 
Bolqarıstana da çatdırılsın.Bu layihə 
strateji əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu 
layihənin həyata keçirilməsi bizim 
üçün çox vacib olan “Cənub dəhlizi”nin 

tam təmin edilməsinə töhfə verəcəkdir. Biz texniki əsaslandırma işlərinin olduqca qısa müddət 
ərzində və çevik surətdə həyata keçirilməsinin tərəfdarıyıq. Bilirik ki, bu baxımdan hər bir ölkə 
öz texniki əsaslandırma işlərini aparır. İndi isə istəyirik ki, bu işləri birgə aparaq. Qeyd etdiyimiz 
bu layihə digər layihələrlə müqayisədə o qədər də bahalı deyildir, böyük xərclər tələb etmir.
Eyni zamanda, qeyd etmək istəyirəm ki, bu layihə həm dinamik, həm də qısa müddət ərzində 
həyata keçirilə bilən layihədir. Mən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə bu işlərdə şəxsən 
iştirak etdiyinə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Məhz bu layihənin həyata keçirilməsində 
cənab Prezidentin verdiyi dəstək bizim üçün çox önəmlidir. 
Prezident İlham Əliyev bəyanatla çıxış edərək dedi:
-Çox sağ olun, hörmətli cənab Prezident!
Mən, ilk növbədə, ölkənizə səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə öz minnətdarlığımı bildirmək 
istəyirəm.Bolqarıstanda olmağımdan çox məmnunam və xüsusilə bu gün apardığımız danışıqlar 
çox gözəl nəticələrə gətirib çıxarmışdır. Bizim ikitərəfli münasibətlərimiz çox uğurla inkişaf edir.
Bolqarıstan bizim üçün çox önəmli tərəfdaş və dost ölkədir. Qarşılıqlı səfərlərimizin də uğuru bir 
daha onu göstərir ki, biz bütün sahələrdə fəal əməkdaşlıq edirik. Həmişə olduğu kimi, biz bu 
gün sizinlə ikitərəfli münasibətlərin gündəliyini müzakirə etdik və gələcək əməkdaşlıq haqqında 
praktiki addımları müəyyənləşdirdik.Siyasi əlaqələrin yüksək səviyyədə olması əlbəttə ki, bütün 
başqa sahələrə də öz müsbət təsirini göstərir. Eyni zamanda, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan 
arasındakı əməkdaşlıqda Bolqarıstanın çox önəmli rolu vardır. Azərbaycanın Avratlantika 
strukturlarına inteqrasiya prosesində Bolqarıstan bizə həmişə dəstək vermişdir və buna görə Sizə 
çox minnətdarıq. Bu yaxınlarda Azərbaycan Avropa İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramının 
üzvü olmuşdur. Biz ümid edirik ki, bu proqram çərçivəsində Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında 
əməkdaşlıq daha da genişlənəcəkdir. Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji sahəsində 
əlaqələr 2006-cı ildən başlanmışdır.2006-cı ildə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında strateji 
enerji tərəfdaşlığı haqqında Memorandum imzalanmışdır. Bu gün imzalanmış sənədlər hesab 
edirəm ki, geniş əməkdaşlığın geniş çərçivələrinə daxil ediləcəkdir. Enerji təhlükəsizliyi məsələləri 
son illər ərzində dünya gündəliyinin ən önəmli yerlərinə çıxmışdır. Azərbaycan öz tərəfindən 
enerji təhlükəsizliyi və enerji daşıyıcılarının nəqlinin şaxələndirilməsi məsələlərinin həlli işinə 
öz töhfəsini verir. Əminəm ki, bu gün 
imzalanmış sənədlər “Cənub dəhlizi”nin 
təşkil edilməsində öz müsbət rolunu 
oynayacaqdır. İmzalanmış sənədlər 
ikitərəfli xarakter daşıyır.Əminəm ki, 
Bolqarıstan ilə Azərbaycan arasında 
qaz sahəsində əməkdaşlıq çox uğurlu 
olacaqdır. Bu əməkdaşlıq gələcəkdə 
genişlənəcək və başqa ölkələri həmin 
müsbət təşəbbüsə cəlb edəcəkdir. 
Azərbaycan qazının Bolqarıstana 
çatdırılması nəticəsində Azərbaycan 
Avropa İttifaqının qaz sahəsində 
tərəfdaşına çevriləcəkdir. Əminəm ki, 
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bu, Avropa İttifaqı üçün də, bizim üçün də vacibdir. Azərbaycanın qaz ehtiyatları çox genişdir.
Ən minimal hesablamara görə təsdiq edilmiş ehtiyatlar təxminən 2 trilyon kubmetr ətrafındadır. 
Əlbəttə, biz istəyirik ki, bu qazı ixrac edək, resurslarımızı əmniyyətli və şaxələndirilmiş yollarla 
dünya bazarlarına çatdıraq. Hazırda Azərbaycan qazı müxtəlif istiqamətlərlə regional bazarlara 
çıxarılır və əlbəttə, biz istəyirik ki, tərəfdaşlarımızın sayı çoxalsın. Əminəm ki, Bolqarıstan bu 
işlərdə, Azərbaycan qazının Avropa qitəsinə idxal edilməsində çox önəmli rolunu oynayacaqdır. 
İmzalanmış sənədlər əsasında yaxın zamanlarda ikitərəfli işçi qrupu yaradılacaqdır. Əminəm ki, 
işçi qrupunun fəaliyyəti çox uğurlu olacaq və konkret layihələrin həyata keçirilməsi haqqında 
bizə qısa müddət ərzində təkliflər veriləcəkdir. 
Hörmətli cənab Prezident, məni ölkənizə dəvət etdiyinizə və göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə 
Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.

21-22.11.2009   Almaniyaya işgüzar səfər

Noyabrın 21-də Prezident İlham 
Əliyev Almaniyaya işgüzar səfərə yola 
düşmüşdür. Noyabrın 22-də Münxen 
şəhərində Prezident İlham Əliyev 
və Ermənistan prezidenti Serj Sark-
isyan arasında görüş keçirilmişdir. 
Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar 
Məmmədyarovun və Ermənistanın 
xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanın, 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 
Robert Bratkenin (ABŞ), Bernar Fasy-
enin (Fransa), Yuri Merzlyakovun 
(Rusiya), habelə ATƏT-in fəaliyyətdə 
olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anji 
Kaspşikin iştirak etdikləri görüşdə 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların 
hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.

24.11.2009  Rusiyaya işgüzar səfər 

Noyabrın 24-də Prezident  İlham Əliyev Rusiya 
Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedevin dəvəti 
ilə Rusiyanın Ulyanovsk şəhərinə işgüzar səfərə yola 
düşmüşdür. Prezident İlham Əliyev və Rusiya Prezi-
denti Dmitri Medvedev Volqa çayı üzərində salınmış 
yeni körpünün təntənəli açılış mərasimində iştirak 
etmişlər. Mərasimdə prezidentlər Dmitri Medvedev və 
İlham Əliyev çıxış etmişlər. Bildirilmişdir ki, bu kör-
pünün tikilməsi barədə qərar o zaman SSRİ Nazirlər 
Soveti sədrinin birinci müavini işləyən Heydər Əliyevin 
bilavasitə iştirakı ilə qəbul edilmişdi. 
Volqa çayı üzərində körpü-keçidin açılışından sonra Prezident İlham Əliyev və Rusiya Prezidenti 
Dmitri Medvedev “Rusiya Federasiyası nəqliyyat kompleksinin innovasiya inkişafı” mövzusunda 
sərgi ilə tanış olmuşlar. Prezidentlər İlham Əliyev və Dmitri Medvedevə Rusiyanın nəqliyyat 
sisteminin müasir tələblərə uyğun inkişafına xidmət edəcək innovasiya layihələri nümayiş 
etdirilmişdir. Daha sonra bPrezident İlham Əliyevin və Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin 
təkbətək görüşü olmuşdur. Görüşdə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedev 
Azərbaycan dövlətinin başçısına müraciətlə dedi:
-Hörmətli İlham Heydər oğlu! 
Sizi bir daha salamlamaq istərdim. Az qala deyəcəkdim Moskvada. Amma biz Moskvada deyilik, 
Sizinlə bərabər bizim mərkəzlərin birində - Ulyanovskdayıq. Bu məkan bir tərəfdən ənənəvi 
Rusiya məkanıdır, digər tərəfdən, Heydər Əliyevin fəaliyyəti ilə görünməz tellərlə bağlıdır. İndicə 
Sizinlə bərabər iki tədbirdə iştirak etdik, həmin tədbirlərlə əlaqədar Heydər Əliyevin adı, onun 
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xatirəsi Ulyanovsk şəhərinin, Ulyanovsk vilayətinin sakinləri üçün çox dəyərlidir. O cümlədən 
təməli 25 il bundan əvvəl qoyulmuş, lakin müxtəlif səbəblər üzündən tikintisi çox uzanmış kör-
pünün açılışında olduq. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz, körpünün açılışında iştirak etdiniz. Heydər 
Əliyevin adını daşıyan meydan və onun abidəsi – bütün bunlar həqiqətən bizim dostluğumuzun 
rəmzləridir. İndicə biz Sizinlə bu barədə danışırdıq. Bunlar postsovet məkanında dövlətlərin 
münasibətlərini necə qurmaq lazım olmasının rəmzləridir. Məncə bu, çox yaxşı haldır ki, Sizinlə 
təkcə paytaxtlarda, təkcə Moskvada, Bakıda və ya hər hansı başqa iri şəhərlərdə deyil, həm 
də bizim ucqarlarda görüşə, dövlətlərarası iqtisadi münasibətlərimizi, regional problemləri, o 
cümlədən mürəkkəb regional problemləri müzakirə edə bilirik. Ulyanovsk böyük şəhərdir, bunu 
Sizinlə bərabər yəqin etdik. Buna görə də sağ olun ki, gəlmisiniz. Sizinlə təqdimat tədbirlərindən 
əlavə söhbətlər üçün daha bir ayrıca gündəlik vardır. Sizi bir daha salamlayıram. 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev təşəkkür edərək dedi: 
-Çox sağ olun, Dmitri Anatolyeviç. İlk növbədə, məni Ulyanovska dəvət etdiyinizə görə, 
bugünkü günə görə sağ olun. Şübhəsiz, bu gün ölkələrimiz arasında münasibətlərin tarixinə 
daxil olacaqdır. Çünki bu gün biz həm Ulyanovsk sakinlərinə, həm də bizim vətəndaşlara çox 
əziz olan tədbirlərdə birgə iştirak etmişik. Sovet dövlətinin inkişafının Heydər Əliyevin adı ilə 
bağlı səhifələri çoxdur. O, hökumət sədrinin müavini olduğu dövrdə dəfələrlə buraya gəlmişdir. 
Bu gün artıq dediyim kimi həm xoş günlərdə, həm də ağır günlərdə o, həmişə xalqın yanında 
idi. Burada onun xatirəsini əziz tuturlar. Mən bunu bu gün bu şəhərin vətəndaşları ilə, sakinlərlə 
ünsiyyət zamanı gördüm. Bu, çox dəyərli məqamdır. Bu, bizim münasibətlərin göstəricisi, bu 
münasibətlərin inkişaf səviyyəsinin göstəricisidir. Mənə çox xoşdur ki, bu münasibətlər oldu-
qca dinamik, səmərəli inkişaf edir. Biz həm rəsmi səfərlər çərçivəsində, həm də bu cür qısa, 
lakin mahiyyətcə heç də az məhsuldar olmayan işgüzar səfərlərin gedişində tez-tez görüşürük. 
Mənim fikrimcə, bu gün biz ikitərəfli münasibətlərə, regional inkişafa dair bütün mühüm 
məsələləri, ölkələrimizin gələcək münasibətləri ilə bağlı məsələləri müzakirə edəcəyik. Ümid-
varam ki, bizim tərəfdaşlıq, mehriban qonşuluq, dostluq əlaqələri kimi səciyyələndirdiyimiz bu 
əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və dərinləşdirilməsi yollarını müəyyən edəcəyik. Bu gün 
şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə dediyim kimi, əgər bütün qonşular arasında 
münasibətlər bu cür olsaydı, dünyada problemlər olmazdı. Buna görə də ümid edirəm ki, bu 
gün də səmərəli işləyəcək və irəliyə doğru gedəcəyik. Dəvət üçün bir daha sağ olun. 
 Görüşdən sonra Prezident İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedev 
Ulyanovsk şəhərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan 
meydanın açılış mərasimində iştirak etmişlər. Prezidentlər ulu öndər Heydər Əliyevin meydandakı 
abidəsi önünə gül dəstələri qoymuşlar. Sonra prezidentlər Azərbaycan diasporunun üzvləri ilə 
görüşmüş, onlarla qısa söhbət etmişlər.

8-9.12.2009 Fransaya rəsmi səfər

Dekabrın 8-də Prezident İlham Əliyev 
Fransa Respublikasına rəsmi səfərə yola 
düşmüşdür. Səfər çərçivəsində Prezi-
dent İlham Əliyev Fransa Sahibkarlar 
Təşkilatına – MEDEF-ə üzv olan iş adamları 
ilə görüşmüşdür. Dekabrın 9-da Prezident 
İlham Əliyev Fransa Milli Assambleyasının 
sədri Bernar Akoyer ilə görüşmüşdür. 
Görüşdə parlamentlərarası əlaqələrin 
uğurla tərəqqi etdiyini bildirən Bernar 
Akoyer parlametlərarası əməkdaşlığın bun-
dan sonra da inkişafı üçün öz tərəfindən 
bütün səyləri əsirgəməyəcəyini dedi. 
Ölkələrimiz arasında digər sahələrdə də 

əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdıran B.Akoyer bildirmişdir ki, dünya iqtisadi böhranı 
dövründə Fransanın Azərbaycan ilə əlaqələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham 
Əliyev əmin olduğunu vurğuladı ki, bu səfər münasibətlərimizin inkişafında mühüm addım 
olacaqdır. Ölkələrimiz arasında münasibətlər dinamik inkişaf edir, geniş sahələri əhatə edir. 
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İkitərəfli münasibətlərimiz qarşılıqlı 
maraqlar üzərində qurulmuşdur 
və böyük perspektivlərə malikdir. 
Siyasi, iqtisadi, mədəni və digər 
sahələrdə əlaqələrimiz güclənir. 
Parlamentlərarası əməkdaşlığa 
böyük əhəmiyyət veririk və bu 
səfər uğurla inkişaf edən ikitərəfli 
münasibətlərimizin perspektivlərini 
və həmin sahədə konkret addımları 
nəzərdən keçirmək üçün yaxşı im-
kan yaradır. İqtisadi sahədə də 
əlaqələrimizin durmadan inkişaf 
etdiyini diqqətə çatdıran Prezi-
dent İlham Əliyev dedi ki, Fransa 

şirkətləri Azərbaycanda fəaldır. Fransa şirkətləri ilə neft-qaz, energetika və digər sahələrdə 
fəal əməkdaşlıq edirik. Dövlət başçısı energetika sahəsində görülən işlər, Azərbaycanın 
Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında rolu və perspektivləri barədə danışdı. Fransa Milli 
Assambleyasının sədri Bernar Akoyer Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə 
maraqlandı. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı 
aparılan danışıqların vəziyyəti və perspektivləri barədə söhbət açdı. 
Həmin gün Prezident İlham Əliyevin və Fransa Respublikasının Prezidenti Nikola Sarkozinin 
Parisdə Yelisey sarayında görüşü olmuşdur. Fransa dövlətinin başçısı adından Azərbaycan Prez-
identinin şərəfinə nahar verildi. Görüşdə ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və digər 
sahələrdə əlaqələrin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Fransa Prezidenti bildirdi ki,  Azərbaycan 
yerləşdiyi regionda ən sabit, sürətlə inkişaf edən və gözəl perspektivləri olan ölkədir. Fransa 
belə bir dövlətlə əlaqələrini inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Dövlət başçıları iqtisadi sahədə, en-
ergetika və qeyri-neft sektorlarında əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdilər. Bu sahələrdə 
əməkdaşlığın genişlənəcəyinə əminlik ifadə olundu. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlət başçısı 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ölkəmizin mövqeyini diqqətə 
çatdırdı və münaqişənin həlli ilə əlaqədar aparılan danışıqlar prosesi haqqında məlumat verdi.
Dekabrın 9-da Prezident İlham Əliyev Parisdə onun üçün ayrılmış iqamətgahda Fransa xarici 
işlər naziri Bernar Kuşner ilə görüşmüşdür. Görüşdə Azərbaycan ilə Fransa arasında müxtəlif 
sahələrdə, o cümlədən siyasi sahədə əlaqələrin yüksək səviyyədə olduğu bildirildi. Azərbaycan 
Prezidentinin Fransaya rəsmi səfərinin ikitərəfli münasibətlərin inkişafı baxımından xüsusi 
önəm daşıdığı qeyd olundu. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə 
bağlı proseslərin hazırkı vəziyyətindən söhbət açılan görüşdə, regional və bir sıra beynəlxalq 
məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.
Səfər çərçivəsində Prezident İlham Əliyev Parisdə Fransa Senatının sədri Jerar Larşe ilə 
görüşmüşdür. Görüşdə parlamentlərarası əlaqələrin genişlənməsinin Azərbaycan-Fransa 
ikitərəfli münasibətlərinin möhkəmlənməsi işinə töhfə verdiyi vurğulandı. Azərbaycan Prezi-
dentinin Fransaya rəsmi səfərinin əlaqələrimizin 
daha da genişlənməsi baxımından böyük önəm 
daşıdığı bildirildi. Parlamentlərarası əlaqələrin 
möhkəmlənməsində dostluq qruplarının rolu 
qeyd edildi. 
Ölkələrimizin qanunverici orqanlarının 
əməkdaşlığının əhəmiyyətindən danışılan 
görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar və region-
al məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. 
Sonda dövlət başçısı Senatın xatirə kitabına ürək 
sözlərini yazdı. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ 
CƏNAB İLHAM ƏLİYEVİN XARİCİ QONAQLARLA GÖRÜŞÜ 

01.10.2009 Prezident İlham Əliyev Çexiyanın Baş nazirinin müavini, müdafiə naziri   
  Martin Bartakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

01.10.2009 Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının Avropa və Mərkəzi Asiya    
  Regionu üzrə Davamlı İnkişaf Sektorunun direktoru Piter Tomsonun   
  başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir
 
05.10.2009 Prezident İlham Əliyev Pakistan Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş    
  Qərargahlar Komitəsinin sədri general Tariq Məcidin başçılıq etdiyi   
  nümayəndə heyətini qəbul etmişdir 

05.10.2009 Prezident İlham Əliyev ABŞ-ın energetika nazirinin müavini    
  Daniel Ponemanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

05.10.2009 Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Robert Bratkeni 
(ABŞ), Bernar Fasyeni (Fransa), Yuri Merzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in hazırkı sədrinin xüsusi 
nümayəndəsi Anji Kaspşiki qəbul etmişdir 
06.10.2009 Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın Konstitusiya Məhkəməsinin sədri İvetta 
Matsejkovanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

14.10.2009 Prezident İlham Əliyev “Bakı-İslam Mədəniyyətinin Paytaxtı-2009”   
  mədəniyyət ili çərçivəsində Bakıda keçirilən İslam Konfransı Təşkilatının   
  üzvü olan dövlətlərin Mədəniyyət Nazirlərinin VI Konfransının    
  nümayəndələrini qəbul etmişdir

15.10.2009 Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikası Prezidentinin    
  İcra Aparatının rəhbəri İsfəndiyar Rəhim Məşayinin başçılıq etdiyi   
  nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

21.10.2009 Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının sərəncamçı direktoru    
  Nqozi Okonco-İvealanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

22.10.2009 Prezident İlham Əliyev Bolqarıstanın xarici işlər naziri     
  xanım Rumyana Jelevanı qəbul etmişdir

23.10.2009 Prezident İlham Əliyev ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya    
  məsələləri üzrə müşaviri xanım Tina Kaydanovu qəbul etmişdir

28.10.2009 Prezident İlham Əliyev Türkiyə Böyük Millət Məclisinin     
  xarici əlaqələr komissiyasının üzvlərini qəbul etmişdir

30.12.2009 Prezident İlham Əliyev Fələstin Muxtariyyətinin xarici işlər naziri    
  Riyad Əl-Malkinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir 

02.11.2009 Prezident İlham Əliyev Yalta şəhərinin başçısı      
  Sergey Braykonu qəbul etmişdir.

02.11.2009 Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Quru Qoşunları Komandanı    
  İşık Koşanerin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir
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03.11.2009 Prezident İlham Əliyev Koreya Respublikasının ölkəmizdəki    
  fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Lü Kvanq Çulu diplomatik     
  fəaliyyətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir

04.11.2009 Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının    
  baş katibi Hamadun Tureni qəbul etmişdir

04.11.2009 Prezident İlham Əliyev Gürcüstan Patriarx Katalikosu II İlyanın    
  başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

05.11.2009 Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri    
  Bernar Fasyeni (Fransa), Yuri Merzlyakovu (Rusiya), Robert Bradkeni   
  (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi    
  Anji Kaspşiki qəbul etmişdir.

05.11.2009 Prezident İlham Əliyev Minsk və Slutsk Mitropoliti, Belarus üzrə    
  Patriarx Ekzarxı Filaretin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

06.11.2009 Prezident İlham Əliyev Dağıstan Respublikasının Prezidenti    
  Muxu Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir 

06.11.2009 Prezident İlham Əliyev Moskvanın və Bütün Rusiyanın     
  Patriarxı Kirilli qəbul etmişdir 

06.11.2009  Prezident İlham Əliyev Çeçenistan Respublikasının Prezidenti    
  Ramzan Kadırovu qəbul etmişdir

06.11.2009 Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri    
  Bernar Fasyeni (Fransa), Yuri Merzlyakovu (Rusiya), Robert Bradkeni   
  (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi    
  Anji Kaspşiki qəbul etmişdir

10.11.2009 Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın ölkəmizdəki səfiri Nikoloz Natbiladzeni  
  səlahiyyət müddətinin başa çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir

11.11.2009 Prezident İlham Əliyev Türkiyənin dövlət naziri Hayati Yazıcinin    
  başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

11.11.2009 Prezident İlham Əliyev İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi    
  Ekmələddin İhsanoğlunu qəbul etmişdir

16.11.2009 Prezident İlham Əliyev da Küveyt Dövlətinin ölkəmizdə     
  yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ğəssan Yusuf əl-Zəvavinin  
  etimadnaməsini qəbul etmişdir

16.11.2009 Prezident İlham Əliyev Avropa Komissiyasının Azərbaycan Respublikasındakı  
  nümayəndəliyinin rəhbəri səfir Roland Kobianın etimadnaməsini    
  qəbul etmişdir

16.11.2009 Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə    
  xüsusi nümayəndəsi Piter Semnebinin başçılıq etdiyi nümayəndə    
  heyətini qəbul etmişdir

18.11.2009 Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda səfərdə olan Fransa    
  Sahibkarlar Təşkilatının (MEDEF) nümayəndə heyətini qəbul etmişdir
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23.11.2009 Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyası Prezidenti Administrasiyasının   
  rəhbəri Sergey Narışkini qəbul etmişdir

23.11.2009 Prezident İlham Əliyev ABŞ müdafiə nazirinin Rusiya, Ukrayna və Avrasiya  
  məsələləri üzrə müşaviri xanım Selest Vallanderin başçılıq etdiyi    
  nümayəndə heyətini qəbul etmişdir  

25.11.2009 Prezident İlham Əliyev “Aqo” monitorinq qrupunun sədri,    
  Rumıniyanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi     
  Stelian Stoyanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

25.11.2009 Prezident İlham Əliyev Polşanın milli müdafiə naziri     
  Boqdan Klixin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir

01.12.2009 Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın keçmiş Baş naziri    
  Toni Bleyeri qəbul etmişdir

01.12.2009 Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniyanın Yorq Hersoqu,    
  şahzadə Endryunu qəbul etmişdir

10.12.2009 Prezident İlham Əliyev Koreya Respublikasının ölkəmizdə    
  yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Li Ci-Hanın    
  etimadnaməsini qəbul etmişdir

10.12.2009 Prezident İlham Əliyev Beynəlxalq Boks Assosiasiyasının     
  prezidenti Çinq-Kuo Vunu qəbul etmişdir

11.12.2009 Prezident İlham Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri    
  Bernar Fasyeni (Fransa), Yuri Merzlyakovu (Rusiya), Robert Bradkeni (ABŞ)  
  və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi    
  Anji Kaspşiki qəbul etmişdir
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Azərbaycan Respublikasinin 
Xarici İşlər Naziri 

cənab 
Elmar Məmmədyarovun 
2009-cu ilin 4-cü rübü 

ərzində həyata keçirdiyi 
diplomatik fəaliyyət

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ 
CƏNAB ELMAR MƏMMƏDYAROVUN XARİCİ SƏFƏRLƏRİ

26 oktyabr 2009 Lüksemburq Böyük Hersoqluğuna işçi səfər  

Aİ-Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının 10-cu iclasında iştirak etmək məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov 2009-cu ilin 26 oktyabr tarixində Lük-
semburqa səfər etmişdir.
Səfər çərçivəsində ilk olaraq İsveçin Xarici işlər naziri cənab Karl Bildt, İspaniyanın Avropa 
məsələləri üzrə Dövlət Katibi cənab Dieqo Lopez Qarrido, Aİ-nin Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik 
Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi cənab Xavyer Solana, Avropa Komissiyasının nümayəndələri və 
üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin xarici işlər nazirlərinin birgə işçi səhər yeməyi keçirilmişdir. Görüş 
zamanı Avropa İttifaqı ilə Cənubi Qafqaz ölkələri arasında münasibətlərin cari vəziyyəti və 
inkişaf perspektivləri, Şərq Tərəfdaşlığı Təşəbbüsü çərçivəsində əməkdaşlıq, xüsusilə də Aİ ilə 
assosiasiya sazişlərinin hazırlanması, habelə Cənubi Qafqaz regionunda mövcud münaqişələrin 
nizamlanması ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
Aİ-Azərbaycan Əməkdaşlıq Şurasının keçirilmiş 10-cu iclasında Aİ-Azərbaycan münasibətlərinin 
ölkələrin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin 
toxunulmazlığına hörmət əsasında inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. Görüşdə 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin Brüsselə səfərinin Azərbaycan-Aİ 
əməkdaşlığına böyük təkan verdiyi xüsusi qeyd olunmuşdur.  Şərq Tərəfdaşlığı Təşəbbüsü 
alqışlanaraq, bu proqramın Aİ ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkişaf 
etməsinə təkan verəcəyi bildirilmişdir. Habelə, əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi üçün as-
sosiasiya sazişinin əhəmiyyəti vurğulanmışdır. Görüşdə Aİ ilə Azərbaycan arasında enerji 
sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunmuş, Avropanın enerji təhlükəsizliyi, enerji daşıyıcılarının 
müxtəlifliyinin təminatında Azərbaycanın rolu qeyd olunmuşdur. 
Səfər çərçivəsində nazir E.Məmmədyarov Lüksemburqun Deputatlar Palatasının Sədri Lau-
rent Mosar ilə görüşmüşdür. Görüşdə Azərbaycan-Lüksemburq əlaqələrinin mövcud vəziyyəti 
və inkişaf perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Tərəflər iki ölkə arasında 
münasibətlərin dinamik şəkildə inkişaf etdiyindən, xidmətlər, xüsusilə də, maliyyə-bank 
və nəqliyyat sahələrində uğurlu əməkdaşlıq nümunələrindən məmnunluqlarını bildirmişlər. 
Təmasların daha da genişləndirilməsi üçün qarşılıqlı səfərlərin intensivləşdirilməsi, ölkələrin 
mövcud iqtisadi imkanlarından daha səmərəli istifadə edilməsi, habelə mədəniyyətlərin qarşılıqlı 
təşviqi üçün müxtəlif tədbirlərin keçirilməsinin məqsədəuyğunluğu bildirilmişdir. 
Səfər çərçivəsində nazir E.Məmmədyarovun son görüşü  Fransanın Xarici işlər naziri cənab 
Bernar Kuşner ilə olmuşdur. Görüşdə Azərbaycan-Fransa əməkdaşlığının cari vəziyyəti və 
inkişaf perspektivləri, regional vəziyyət, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması, Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əməkdaşlıq mövzuları 
ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.
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1-2 dekabr 2009  Yunanıstana işçi səfər 

2009-cu il 1-2 dekabr tarixlərində xarici işlər naziri E.Məmmədyarov ATƏT-in Nazirlər Şurasının 
17-ci iclasında iştirak etmək üçün Afinada səfərdə olmuşdur. Səfərin ilk günü Afinaya səfəri 
çərçivəsində nazir E.Məmmədyarov Latviyanın xarici işlər naziri Maris Reikstints ilə görüşmüşdür. 
Tərəflər Azərbaycan-Latviya əməkdaşlığının cari vəziyyətini yüksək qiymətləndirmiş, əlaqələrin 
daha da dərinləşdirilməsi üçün siyasi, iqtisadi, humanitar və digər sahələrdə təmasların 
intensivləşdirilməsinin vacibliyini qeyd etmişlər. Nazir E.Məmmədyarovun növbəti görüşü 
İsrailin xarici işlər naziri Aviqdor Liberman ilə keçirilmişdir. Tərəflər Azərbaycan və İsrail xalqları 
arasında dostluq münasibətlərinin iki ölkə arasında əməkdaşlığın yüksələn xətlə inkişafı üçün 
əhəmiyyətli zəmin olduğunu vurğulamışlar. Görüşdə habelə, Yaxın Şərq və Cənubi Qafqazdakı 
vəziyyət ətrafında da fikir mübadiləsi aparılmışdır. Nazir E.Məmmədyarovun növbəti görüşü ATƏT 
PA-nın Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi nümayəndəsi Qoran Lenmarkerlə keçirilmişdir. 
Görüşdə əsas etibarilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə 
bağlı cari vəziyyət ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. Münaqişənin nizamlanması ilə bağlı 
əsas maneənin Azərbaycan ərazilərinin işğalı faktının olduğunu bildirən nazir E.Məmmədyarov 
münaqişənin nizamlanmasında müsbət irəliləyiş kimi ilkin mərhələdə Ermənistan qoşunlarının 
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasının vacibliyini bildirmişdir. Sonra nazir 
E.Məmmədyarov Estoniyanın xarici işlər naziri Urmas Paet ilə görüşmüşdür. Görüşdə iki ölkə 
arasında əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır. 
Əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün yüksək səviyyəli səfərlərin mübadiləsinin vacibliyini bildirən 
tərəflər habelə, iki ölkə arasında konkret layihələrin həyata keçirilməsi üçün Avropa İttifaqının 
Şərq Tərəfdaşlığı təşəbbüsünün faydalı imkanlar açdığını bildirmişlər. Nazir E.Məmmədyarovun 
növbəti görüşü Türkiyənin xarici işlər naziri Əhməd Davutoğlu ilə keçirilmişdir. Görüş çərçivəsində 
iki ölkə arasında münasibətlərin bütün istiqamətləri üzrə ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışlar. 
Görüşdə habelə, regional məsələlər, xüsusilə də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması, Əfqanıstan mövzuları 
ətrafında ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır. Nazir Ə.Davutoğlu regionda sülh və təhlükəsizliyin 
təmini üçün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının vacibliyi-
ni bildirmiş, yalnız Azərbaycanın əraziləri işğaldan azad olduqdan sonra Türkiyə və Ermənistan 
arasında imzalanmış protokolların ratifikasiyasının və müvafiq olaraq onların icra edilməsinin 
mümkünlüyünü bildirmişdir. Nazir E.Məmmədyarov həmçinin, Slovakiyanın xarici işlər naziri 
Miroslav Lajcak ilə görüşmüşdür. Görüşdə iki ölkə arasında əlaqələrin cari vəziyyəti və inkişaf 
perspektivlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılmış, əlaqələrin ikitərəfli formatda, habelə Avropa 
İttifaqı çərçivəsində inkişaf etməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. Əməkdaşlığın genişləndirilməsi 
üçün iki ölkə arasında hüquqi-normativ bazanın inkişaf etdirilməsinin vacibliyi bildirilmiş, 
bu istiqamətdə müzakirə mərhələsində olan sənəd layihələrinin razılaşdırılması prosesinin 
sürətləndirilməsinin əhəmiyyəti qeyd olunmuşdur. Həmin gün Azərbaycan Respublikası xarici 
işlər naziri Elmar Məmmədyarov, Ermənistan Respublikası xarici işlər naziri Eduard Nalbandyan 
və ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədr ölkələri Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey 
Lavrov, Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kuşner, ABŞ dövlət katibinin müavini Ceyms Stain-
berqin birgə görüşü keçirilmişdir. Görüşdə tərəflər Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanmasının cari vəziyyəti və bu istiqamətdə atılacaq addımlar ətrafında 
müzakirə aparmışlar. Görüşün yekununa dair Minsk Qrupu həmsədr ölkələrinin nümayəndə 
heyətlərinin rəhbərləri Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Fransanın xarici 
işlər naziri Bernard Kuşner, ABŞ dövlət katibinin müavini Ceyms Stainberqin birgə bəyanatı 
yayımlanmışdır. Bəyanatda münaqişənin nizamlanması prosesinin vacib elementi kimi tərəflər 
arasında imzalanmış Moskva Bəyannaməsi və Helsinki Yekun Aktında təsbit olunmuş əsas 
prinsiplər göstərilir. Afinaya səfərinin ikinci günü nazir E.Məmmədyarov ATƏT-in baş katibi 
Mark Perrin de Brichambaut ilə görüşmüşdür. Tərəflər Azərbaycanla ATƏT arasında təşkilatın 
fəaliyyətinin bütün istiqamətləri üzrə əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri 
ətrafında fikir mübadiləsi aparmışlar.
Sonra nazir E.Məmmədyarov ATƏT-in Nazirlər Şurasının 17-ci iclasında çıxış etmişdir. 
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A D D R E S S

by H.E. Mr. Elmar Mammadyarov,
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan,

at the 17th meeting of the OSCE Ministerial Council
Athens, 2 December 2009

Mr. Chairman,

Let me begin by extending my sincere appreciation to H.E. Mr. George Papandreou and all 
members of the OSCE Greek Chairmanship for excellent organization of this Ministerial Council 
meeting and successful conduct of the leadership of this Organization throughout the whole 
year. I would also like to cordially welcome our distinguished Kazakh colleague, my good friend 
Minister Kanat Saudabayev as the incoming OSCE Chairman-in-Office, and wish him every 
success in fulfilling this important and responsible task.

Ladies and Gentlemen,
Dear Colleagues,

Next year will mark the 35th anniversary of the founding document of the OSCE – the 1975 
Helsinki Final Act, a benchmark document and the point of departure for all our subsequent 
OSCE commitments. In this regard, we welcome the intention of the incoming Kazakh 
Chairmanship to convene after ten years the meeting of Heads of States. Azerbaijan strongly 
believes that this meeting will provide a great opportunity for all participating States to reaffirm 
their strong commitment to the Principles of the Helsinki Decalogue.

We would like to highly commend the Greek Chairmanship for initiating a very important 
project, which took start at the informal meeting of the OSCE Foreign Ministers in the island 
of Corfu. The ensuing “Corfu process” in the form of informal discussions at the level of 
Ambassadors in Vienna has provided an important and needed platform for frank and open-
minded exchange of views on the issues of the OSCE’s agenda in all its dimensions. Though 
understanding that the continuous dialogue must not be constrained by artificial timeframe, 
hopefully the process will not stagnate and will evolve into process of restoration of trust and 
confidence among all participating States. 

However, addressing the problems must not be confined only to discussing them. Concrete 
actions and political will are the best guarantees of success. Regardless of the capacity of the 
OSCE, quantity and quality of its acquis and mechanisms, the effectiveness of the Organization 
very much depends on the behavior and real willingness of its participating States. Therefore, 
the OSCE must turn into actionoriented Organization and its participating States should open a 
new page by reaffirming their adherence to the letter and spirit of the 1975 Helsinki principles 
and act in their full conformity.

Mr. Chairman,

The Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh conflict still remains a major source of instability 
and impediment to the economic development and integration of the entire region of the 
South Caucasus into the European and Euro-Atlantic architecture. As a result of this conflict 
almost 20% of the territory of Azerbaijan has been still occupied by Armenia, around 1 million 
ethnically cleansed Azerbaijani population has become internally displaced and refugees, 
thousands of Azerbaijani historical-cultural heritage items on the occupied territories devastated 
and looted.
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This year was remarkable in terms of the intensiveness of the meetings between the Presidents 
of the both sides, and the detailed and in-depth discussions of the most important yet unresolved 
issues. I should admit that there are the positive dynamics through the latest talks and both 
sides together with the Minsk Group Co-chairs agreed to intensify negotiations. Azerbaijan 
maintains a position of constructiveness and stands for peaceful and cooperative coexistence 
of Armenian and Azerbaijani communities of Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan. This will 
create basis for normalization of relations between Armenia and Azerbaijan. Providing self-
governance for Nagorno-Karabakh within Azerbaijan will be a just and durable solution, as well 
as it can dramatically reduce tensions and challenges for peace and stability in the region.

We in Azerbaijan strongly believe that withdrawal of Armenian troops in a fixed time framework 
from the occupied territories of Azerbaijan will open a tremendous opportunity for the region, 
providing different environment of predictability, development and benefit for everyone and 
for the entire region. This is the core of the issue.

Thank you.

10 dekabr 2009   Belçika Krallığına işçi səfər 
 
2009-cu il 8 dekabr tarixində Brüsseldə Şərq Tərəfdaşlığı Xarici İşlər Nazirlərinin 1-ci iclası 
keçirilmişdir. İclasda Azərbaycanı Xarici işlər naziri E.Məmmədyarov təmsil etmişdir. İclasda 
Avropa İttifaqı üzv ölkələrinin xarici işlər nazirləri, Avropa Komissiyası, Avropa İttifaqı Şurası, 
Avropa Parlamenti, Avropa Sərmayə Bankı, Avropa İttifaqının Regionlar Komitəsi və İqtisadi və 
Sosial Komitəsi, həmçinin Belarus, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova və Ukraynanın xarici işlər 
nazirləri iştirak etmişlər. İclasa sədrliyi hazırda Avropa İttifaqına sədrlik edən İsveçin Xarici İşlər 
naziri Karl Bildt etmişdir. İştirakçılar Şərq Tərəfdaşlığının hazırkı vəziyyəti, cari ilin may ayının 
7-də Praqada keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlığı Zirvə görüşü sonrası bu çərçivədə həyata keçirilmiş 
tədbirlər və gələcək planlar və layihələr barədə fikir mübadiləsi aparmışlar. İclas zamanı Şərq 
Tərəfdaşlığının çoxtərəfli ölçüsü çərçivəsində fəaliyyət göstərən 4 Platformanın 2009-2011-ci 
illər üçün İşçi Proqramları təsdiq olunmuşdur.
Nazir E.Məmmədyarov Azərbaycanda cəmiyyətin gündəlik həyatının bütün sahələrinin Avropa 
standartları, qanunvericiliyi və qaydalarına uyğun səviyyəyə yüksəldilməsinin, bunun qanunver-
icilik qaydasında qəbul olunmasının və tətbiq olunmasının Azərbaycan üçün xüsusi önəm kəsb 
etdiyini bildirmiş və Şərq Tərəfdaşlığının bu istiqamətə yönəldilməsinin vacibliyini qeyd etmişdir. 
Nazir bu sahədə Avropa İttifaqının üzvü olmayan Avropa ölkələrinin təcrübəsini nümunə olaraq 
göstərmiş və Azərbaycanın da bu ölkələr sırasında olmasını arzuladığını bildirmişdir. İclas zamanı 
digər tərəfdaş ölkələrin nümayəndələri ilə yanaşı nazir E.Məmmədyarov da Avropa İttifaqı ölkələri 
ilə viza asanlaşdırılmasının vacibliyini qeyd etmiş və Avropa İttifaqını bu sahədə ciddi addımlar 
atmağa çağırmışdır. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 
prosesi barədə iştirakçılara məlumat verən nazir E.Məmmədyarov, münaqişəsinin hələ də da-
vam etməsinin və Azərbaycanın ərazilərinin işğalının davam etməsinin Şərq Tərəfdaşlığının 
çoxtərəfli ölçüsünün səmərəli fəaliyyətinə və inkişafına maneə törətdiyini bildirmişdir.

15 dekabr 2009   İran İslam Respublikasına işçi səfər

14 dekabr tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov 
rəhbərli etdiyi nümayəndə heyət İran İslam Respublikasında rəsmi səfərdə olmuşdur. Səfər 
çərçivəsində Nazir Elmar Məmmədyarov İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazir Manuçehr 
Mottaki, İran İslam Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasının sədri Səyid Cəlili və İran İslam 
Respublikasının Parlamentinin sədri Əli Laricani ilə görüşlər keçirmişdir. Səfər çərçivəsində na-
zir Elmar Məmmədyarovu İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinejad qəbul 
etmişdir. Görüşlər zamanı tərəflər Azərbaycan-İran əməkdaşlığının bütün istiqamətləri üzrə 
fikir mübadiləsi aparmışlar. Nazir E.Məmmədyarov Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
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münaqişəsinə toxunaraq, Azərbaycanın danışıqlarda tutduğu mövqe barədə məlumat vermişdir. 
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini regionun təhlükəsizlik durumuna ciddi 
təsir edən amil kimi qiymətləndirən nazir Məmmədyarov, münaqişənin Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində tez bir zamanda həll edilməsinin regionun bütün dövlətlərinin marağında 
olduğunu vurğulamışdır.
İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinejad ilə görüşdə nazir E.Məmmədyarov 
ilk öncə Azərbaycan Respublikası Prezident cənab İlham Əliyevin Prezident M. Əhmədinejada 
səmimi salamlarını çatdırmış, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə və istiqamətlərdə mövcud 
sıx əməkdaşlıq məsələlərinə toxunaraq, bu əməkdaşlığın yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyinin 
müsbət hal olduğunu vurğulamışdır. Öz növbəsində, İran Prezidenti Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevə öz səmimi salamlarını çatdırmağı xahiş etmişdir. Prezident M.Əhmədinecad ölkələrimiz 
arasında əməkdaşlığın sıx və dərin tarixi köklərə söykəndiyini qeyd edərək, Azərbaycanın İrana 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirmiş, bunun əsl 
qardaşlıq nümunəsinin göstəricisi olduğunu demişdir. İranın regionda sülhün bərqərar olmasına 
dəstək verməyə hazır olduğunu deyən İran Prezidenti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin tez bir zamanda həll edilməsini arzulamışdır.
Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilə İran Milli Qaz İxrac Şirkəti 
arasında iki sənəd imzalanmışdır. 

25 dekabr 2009  Türkiyəyə rəsmi səfər 

2009-cu il dekabrın 25-də Nazir E.Məmmədyarov Ankarada rəsmi səfərdə olmuşdur. Səfər 
çərçivəsində cənab Məmmədyarov Türkiyə xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu ilə təkbətək və 
nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüş keçirmişdir. Səfər çərçivəsində Nazir Məmmədyarov 
Türkiyənin prezidenti Abdulla Gül tərəfindən qəbul edilmiş, həmçinin Baş Nazir Rəcəb Tayyib  
Ərdoğan və Türkiyə Böyük Millət Məslisinin sədri Mehmet Əli Şahinlə görüşlər keçirmişdir. 
Görüşlərdə əsas mövzu regional problemlər, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, 
Ermənistan-Türkiyə münasibətləri və s. məsələlər müzakirə obyekti olmuşdur. 

XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ CƏNAB ELMAR MƏMMƏDYAROVUN 
XARİCİ QONAQLARLA GÖRÜŞÜ 

05.10.2009  Nazir E.Məmmədyarov ABŞ-nın Enerji Nazirinin müavini Daniel Ponemanın  
  rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir
05.10.2009 Nazir Elmar Məmmədyarov Pakistanın Birləşmiş Qərargah Rəisləri   
  Komitəsinin sədri general Tarik Məcidi qəbul etmişdir 

07.10.2009 Nazir E.Məmmədyarov İtaliyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri   
  Mario Baldini etimadnamələrinin surətinin təqdim olunması ilə əlaqədar   
  qəbul etmişdir

14.10.2009  Nazir E.Məmmədyarov Niderland Krallığının Azərbaycana yeni təyin   
  olunmuş səfiri Jan Lukas İnayard Van Hoornu etimadnamələrinin    
  surətinin təqdim olunması ilə əlaqədar qəbul etmişdir

15. 10.2009 Nazir E.Məmmədyarov Litvanın xarici işlər nazirinin müavini    
  Evaldas İqnataviçusu qəbul etmişdir

15.10.2009 Nazir E.Məmmədyarov Qətər Dövlətinin Mədəniyyət və İrs Naziri    
  Hamad əl-Kavarini qəbul etmişdir
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22.10.2009 Nazir Elmar Məmmədyarov Yunanıstanın Xarici İşlər nazirinin müavini   
  Spiridon Kuvelisi qəbul etmişdir

23.10.2009 Nazir E.Məmmədyarov ABŞ-ın Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya   
  məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Tina Kaydanovu qəbul etmişdir

23.10.2009 Nazir Elmar Məmmədyarov Misir Ərəb Respublikasının Xarici İşlər   
  nazirinin köməkçisi, səfir Mohamed Əl-Orabini qəbul etmişdir

23.10.2009 Nazir Elmar Məmmədyarov Moldova Respublikasının Dövlət naziri   
  Viktor Bodünu qəbul etmişdir

29.10.2009 Nazir E.Məmmədyarov Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan     
  Fələstin Muxtariyyətinin Xarici İşlər naziri Riyad Əl-Malikini qəbul etmişdir 

03.11.2009  Nazir E.Məmmədyarov Avstriyanın Azərbaycandakı səfiri     
  Marius Kariqalis qəbul etmişdir. 

04.11.2009 Nazir Elmar Məmmədyarov Avropa İttifaqının Nümayəndəliyinin    
  Azərbaycana yeni təyin olunmuş rəhbəri, səfir Rolan Kobianı qəbul etmişdir 

04.11.2009 Nazir E.Məmmədyarov Koreya Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı  
  səfiri Lü Kvanq Çulu ölkəmizdə fəaliyyət müddətinin bitməsi ilə    
  əlaqədar qəbul etmişdir

10.11.2009 Nazir E.Məmmədyarov Gürcüstanın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri   
  Nikolos Natbiladzeni ölkəmizdə fəaliyyət müddətinin bitməsi ilə əlaqədar  
  qəbul etmişdir

11.11.2009  Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov İslam Konfransı Təşkilatının   
  Baş Katibi İkmaləddəin İhsanoğlunu qəbul etmişdir 

11.11.2009 Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Suriya Ərəb Respublikasının   
  Xarici İşlər nazirinin müavini Faisal Əl-Miqdadı qəbul etmişdir

11.11.2009  Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Tacikistan Respublikasının   
  Xarici İşlər nazirinin birinci müavini Abdullo Yuldaşevı qəbul etmişdir

16.11.2009 Nazir Elmar Məmmədyarov Küveyt Dövlətinin Azərbaycana yeni təyin   
  olunmuş səfiri Ğəssan Yusuf əl-Zəvavi qəbul etmişdir 

17.11.2009 Nazir Elmar Məmmədyarov Beynəlxalq Enerji Agentliyinin İcraiyyə   
  Komitəsinin direktoru səfir Riçard Consu qəbul etmişdir 

18.11.2009 Nazir E.Məmmədyarov ABŞ Dövlət Departamentinin Avrasiya enerji   
  məsələləri üzrə xüsusi elçisinin baş müşaviri  Daniel Steyni qəbul etmişdir

23.11.2009 Nazir E.Məmmədyarov ABŞ-ın Müdafiə nazirinin Rusiya, Ukrayna və   
  Avrasiya üzrə köməkçisinin müavini xanım Selest Uolanderi qəbul etmişdir

25.11.2009 Nazir E.Məmmədyarov “Aqo” monitorinq qrupunun sədri, Rumıniyanın   
  Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Stelian Stoyanın başçılıq etdiyi  
  nümayəndə heyətini qəbul etmişdir  
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25.11.2009 Nazir E.Məmmədyarov Finlandiya Respublikasının Azərbaycan    
  Respublikasındakı səyyar səfiri Petri Salonu qəbul etmişdir

25.11.2009 Nazir E.Məmmədyarov Koreya Respublikasının Azərbaycan    
  Respublikasına yeni təyin olunmuş səfiri Li Ci-Hanı qəbul etmişdir

25.11.2009 Nazir E.Məmmədyarov Moldova Respublikasının Azərbaycan    
  Respublikasındakı səfiri İon Robunu ölkəmizdə fəaliyyətinin    
  sona çatması ilə əlaqədar qəbul etmişdir 

26.11.2009 Nazir Elmar Məmmədyarov Polşa Respublikasının Müdafiə naziri    
  Boqdan Klixi qəbul etmişdir 
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XƏBƏRLƏR – NEWS – НОВОСТИ

EU-AZERBAIJAN COOPERATION COUNCIL TENTH MEETING
26 October 2009, Luxembourg

The Cooperation Council between the European Union (EU) and the Republic of Azerbaijan held 
its tenth meeting on 26 October 2009. The meeting was chaired by Mr Elmar Mammadyarov, 
Minister of Foreign Affairs of Azerbaijan. The EU delegation was led by Mr Carl Bildt, Minister 
of Foreign Affairs of Sweden. Ms Benita Ferrero-Waldner, Commissioner for External Relations 
and European Neighbourhood Policy represented the Commission and Mr Diego López Garrido, 
State Secretary for European Affairs represented the incoming Spanish Presidency. The EU 
Special Representative for the South Caucasus, Ambassador Peter Semneby also took part in 
the meeting.
It was highlighted at the meeting that the President Aliyev’s visit to Brussels (28-29 April 
2009), as well as the recent EU Foreign Ministers’ Troika visit to Baku (19-20 July 2009) are 
examples of the continuing high level political dialogue between the EU and Azerbaijan.
During the Cooperation Council, the parties discussed the implementation of the EU-Azerbaijan 
European Neighbourhood Policy Action Plan and issues connected with enhancing of EU-
Azerbaijan relations, including prospects for the negotiation of a new EU-Azerbaijan Association 
Agreement within the framework of the Eastern Partnership. 
The Cooperation Council agreed on the need to accelerate the efforts to implement the 
jointly agreed ENP Action Plan including in the context of meeting political and trade related 
conditionalities for the new agreement in the areas of political dialogue and reform, as well 
as WTO accession. The Cooperation Council provided a timely opportunity to take stock of 
broader developments in the South Caucasus, as well as the advancement of political and 
economic reforms in Azerbaijan. The Cooperation Council also took note of the positive results 
of the first meetings of the multilateral thematic platforms of the Eastern Partnership, stressing 
the importance of a continuing positive attitude of all partners to this form of cooperation.
The Cooperation Council discussed EU-Azerbaijan cooperation in the energy sector, in particular 
the further implementation of the EU-Azerbaijan Memorandum of Understanding on energy 
jointly signed in November 2006. The Cooperation Council also discussed the progress already 
made and further efforts underway to establish the Southern Corridor. 
The Cooperation Council explored the state of play concerning the Nagorno-Karabakh conflict. 
The EU welcomed the intensified dialogue between Azerbaijan and Armenia within the OSCE 
Minsk Group, which has enabled to narrow the differences and indicated its willingness to 
facilitate the process of resolving the conflict. 

INTERNATIONAL CONFERENCE
“INTER-CIVILIZATIONAL DIALOGUE: INSIGHT FROM AZERBAIJAN”

11-12 November 2009, Baku

The international conference called “Inter-civilizational dialogue: Insight from Azerbaijan” was 
held in Baku on 11-12 November 2009. The conference was dedicated to the 40th anniversary 
of the establishment of the Organization of the Islamic Conference (OIC), of which Azerbaijan 
is a member state. 
Azerbaijan is a miraculously diverse country, whose identity has been a result of a sophisticated 
blend of different cultures and civilizations. This diversity is a logical product of the complex 
influences of many societies and traditions, such as the Arab caliphate, the Iranian empire, the 
Ottoman rule, and the Tsarist/Soviet period that have borne on Azerbaijan at different times in 
history. At the same time, Azerbaijan’s strategic geopolitical position in Eurasia, the one at the 
core of the historic Silk Road, made the country into a natural conduit through which goods, 
information and values of different civilizations comfortably travelled, got exchanged and 
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expanded into a wider region. Finally, due to the 19th century oil boom in Baku, the country 
became the first in the region where capitalist-industrial economic relations put down roots.        
The multi-dimensional influences of history, geography and resource wealth have left indelible 
marks on Azerbaijan’s national and political identity. On the one hand, with the spread of Islam 
to Azerbaijan in the middle of the 7th century, the country became one of the centres of Islamic 
civilization, to which it contributed many genius minds, scholars and poets alike. On the other 
hand, Azerbaijan has been at the hub of the spread of democratic values in the broader region 
of which it is a part. Following the collapse of the Russian empire, the Azerbaijan Democratic 
Republic – the first democratic and secular state in the Orient – was established in 1918. Being 
a secular state, involved in many pan-European institutions, and at the same time an integral 
part of the Islamic world, Azerbaijan is a country that deeply values its historic and religious 
identity, preserves its multiethnic and multiconfessional environment and thus is a channel for 
a dialogue between Eastern and Western civilizations. 
The choice of Azerbaijan as a place of holding of the international conference was not casual. 
The diversity of cultures and civilizations makes Azerbaijan a unique place to discuss Islam and 
religion in general and inter-religious dialogue in particular through a series of panel discussions 
in the Conference. The event brought together the representatives of about 60 countries, 
including high-level officials, public figures, diplomats, representatives of international and 
non-governmental organizations, academia and media. 

1st EASTERN PARTNERSHIP FOREIGN MINISTERS MEETING
8 December 2009, Brussels

The first Meeting of Foreign Ministers in the framework of the Eastern Partnership on 8 December 
2009 in Brussels will gather foreign ministers of 27 Member States, Armenia, Azerbaijan, 
Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine, as well as EU institutions. The European 
Commission will be represented by Commissioner for Trade and European Neighbourhood 
Policy, Benita Ferrero-Waldner. 
While taking note of the progress made on both the bilateral and the multilateral tracks of 
the Eastern Partnership (EaP)  ministers are expected to endorse the Work Programmes for 
2010 elaborated by the multilateral platforms. Bilateral work on further deepening of relations 
is advancing well with 2010 likely to see negotiations with five EaP partner countries on 
association agreements.  
The Eastern Partnership with its bilateral and multilateral components answers the aspirations 
of all Eastern Partnership countries to come closer to the European Union, both politically and 
economically. 
A Comprehensive Institution Building programme will be launched early 2010 with an expert 
mission to identify the individual administrative needs of partner countries to implement the 
necessary reforms and thus to be prepared for deeper and further reaching relations with the 
EU. On this basis, tailor made programmes will be worked out to enhance and support partner 
countries capabilities to achieve tangible results in their reform processes within a shorter 
timeframe.
The delegation of Azerbaijan at the meeting was headed by the Minister of Foreign Affairs of 
Azerbaijan, Mr. Elmar Mammadyarov.  

WINTER SESSION OF NATO INTERNATIONAL SCHOOL OF AZERBAIJAN
7-13 December 2009, Baku

The 12th session of NATO International School of Azerbaijan was devoted to the issues of cyber 
security and cyber defense. 35 students from 13 different countries came together for one 
week session in Baku, which was organized with a strong motivation to show the participants 
the way to enter into the cyber world. Active participation was always an important component 
of strong discussions and it was the leading aspect during the discussions.
Modern developed societies are ever more reliant on a wide range of national and international 
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information infrastructures as they offer extremely quick right to use the information and 
communication by emails and are just one click away from our fingertips. It is not a secret that 
communication and information systems of critical substance for the nations depend on the 
protection and integrity of electronic information systems. These systems are increasingly more 
prone to cyber attacks and need to be effectively protected. Increasing number of countries 
are developing policies and defensive measures to address the apparent helplessness of these 
critical information infrastructures. The universal character of telecommunications and online 
systems also call for greater levels of international, scientific and legal cooperation. 
NATO agreed earlier this year to a new policy on cyber defense and at present developing the 
technical and practical instruments to realize it. The Alliance is currently considering in which 
way it can share its expertise with Partners. 
This new policy creates the basic principles and provides route to NATO’s both civil and military 
parties in order to guarantee a universal and synchronized approach to cyber defense and any 
response to cyber attacks. It also includes recommendations for individual NATO countries on 
the protection of their national systems. 
Herein, considering the importance of the subject matter and past experience of organizing 
debates on recent strategic concept matters, such as energy and maritime security, new 
warfare and its emerging instruments, NATO International School of Azerbaijan has decided 
to devote its 12th session to cyber defense and once again became an excellent venue to 
translate the above discussions into reality and served as a meeting point for participants from 
different parts of the world. 
The session was divided into the panels under the supervision of distinguished speakers 
from various leading organizations in the field of cyber security. Speakers from Scientific and 
Technological Research Council of Turkey, Center of Excellence Defence against Terrorism, 
Institute of Information Technologies of Azerbaijan National Academy of Sciences, Microsoft 
Gold Certified Partner for Learning Solutions, Ministry of Communications and Information 
Technologies of the Republic of Azerbaijan and law experts were the main speakers, who were 
responsible to engage and lead the discussion, which will build the knowledge and future 
interest in the field of cyber security.
The subjects were selected carefully in order to facilitate the discussions according to the 
interest of participants. Introduction to the cyber world continued with general information 
cyber threats on two important levels- organizational and individual. It is no doubt wide known 
fact that the global world is without any borders and therefore to understand the national 
security in borderless world was the important footstep towards the global security. Cyber 
terrorism is raiding the world that is thoroughly different to the threats that existed just few 
decades before, therefore effective cyber policy formulation and generation of information 
security was the main motivation behind the session. Besides, the organization team led 
the simulation role model program that enabled the students to practice their knowledge 
on field. Fictitious problem was successfully solved by students who were equipped with the 
information on potential casualties that cyber attacks may bring to the infrastructure as well 
as running the state.
Attendees were awarded with NATO International School of Azerbaijan certificates for their 
active participation and contribution to the creation of public awareness on the topic of cyber 
security. Networking is an important element of future cooperation and NISA believes that the 
essentials of successful assistance were set in this session.
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18 OKTYABR – 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİK GÜNÜ

XX yüzilliyin sonlarında Sovetlər Birliyinin süquta uğraması ilə yaranan əlverişli tarixi şərait 
və taleyin bəxş etdiyi imkan nəticəsində Azərbaycan xalqı XX yüzillikdə ikinci dəfə müstəqillik 
bayrağını qaldırdı. Bu, xalqımızın siyasi tarixində XX əsrdəki ikinci parlaq qələbəsi idi. 
Rusiyada demokratik qüvvələrin fəaliyyəti nəticəsində respublikalarda da mərkəzdən qaçma, 
öz suverenliyinə qovuşmaq istəkləri qarşısıalınmaz həddə çatdı. Belə şəraitdə Azərbaycan 
Respublikası Ali Sovetinin xalqın tələbi ilə çağırılmış növbədənkənar sessiyasında 1991-ci il 
avqustun 30-da Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etmək haqqında 
bəyannamə qəbul edildi. 
Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin həmin ilin 18 oktyabr tarixli sessiyasında “Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktı yekdilliklə qəbul edildi. 
Azərbaycan Respublikasında dekabrın 29-da ümumxalq səsverməsi keçirildi. Referendum 
bülleteninə bir sual yazılmışdı: “Siz “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin qəbul etdiyi Konstitusiya Aktına tərəfdarsınızmı?” 
Azərbaycan xalqı yekdilliklə Respublikanın dövlət müstəqilliyinə tərəfdar çıxdı. 
1992-ci ilin mayında Milli Məclis tərəfi ndən Azərbaycan Respublikasının Dövlət himni (musiqisi 
Üzeyir Hacıbəyovun , sözləri Əhməd Cavadın), az sonra üçrəngli bayraq, içində alov olan səkkiz 
guşəli ulduz təsvirli dövlət gerbi təsdiq edildi. 
1991-ci il oktyabrın 18-dən Azərbaycan istiqlal, suveren bir ölkədir və xalq bunu bir bayram 
kimi qeyd edir.
Müasir Azərbaycanın memarı, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfi ndən əsası qoyulmuş 
dövlətçilik siyasətimizin uğuru özünü doğrultmaqda davam edir. Son illər ölkəmizdə ulu öndər 
Heydər Əliyev tərəfi ndən başlanmış və bu siyasi kursun layiqli davamçısı Prezident İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə davam etdirilən, cəmiyyət və dövlət həyatının bütün sahələrini əhatə 
edən siyasi, sosial-iqtisadi, hüquqi, humanitar-mədəni islahatlar prosesi və artıq əldə olunmuş 
əhəmiyyətli göstəricilər Azərbaycan Respublikasının parlaq gələcəyinə olan inamı bir daha 
artırır. Bu islahatlar milli səviyyədə bir çox taleyüklü problemlərin həllinə ciddi imkanlar aç-
maqla yanaşı, həm də ölkəmizin inkişaf etmiş dünya birliyində layiqli yerini tutması prosesini 
sürətləndirir, ölkənin beynəlxalq nüfuzunu artırır. 

12 NOYABR - 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

KONSTİTUSİYA GÜNÜ

Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun əsas istiqamətlərindən 
biri siyasi-hüquqi sistemin kökündən demokratikləşmə istiqamətində 
əsaslı surətdə dəyişdirilməsindən ibarət olmuş, həm də bu proses 
mahiyyət etibarı ilə dövlət və cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə 

etmişdir. Şübhəsiz ki, bunların əsasında dünya şöhrətli siyasi xadim, ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin birbaşa rəhbərliyi ilə hazırlanaraq 1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi 
- referendum yolu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası durur. Məhz 
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Konstitusiya ölkədəki köklü dəyişikliklərə müsbət təsir göstərmiş, hüquqi dövlət quruculuğu 
prosesinin əsas istiqamətlərini müəyyən etmişdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini 1991-ci ildə bərpa etsə də, ölkədə mövcud olan ictimai-siyasi 
qeyri-sabitlik, vətəndaş itaətsizliyi, xaos, hakimiyyət uğrunda zorakılığa söykənən mübarizə 
və anarxiya yeni Konstitusiyanın qəbul edilməsinə ciddi əngəllər yaradırdı. Həmin vaxt ilk 
növbədə cəmiyyətdə sabitliyi bərpa edə biləcək yeni Konstitusiyanın əsasını təşkil edən ideya 
və dəyərlər üzərində razılıq əldə edilməsini təmin edən siyasi iradə və müdrikliyə çox böyük 
ehtiyac var idi. Həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, görkəmli 
siyasət və dövlət xadimi Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci dəfə xalqın təkidli tələbləri ilə 
qayıdışınadək Azərbaycan vətəndaş müharibəsi astanasına sürüklənmiş, milli dövlətçiliyimiz 
məhv olmaq təhlükəsi ilə üzbəüz qalmışdı. Məhz belə bir məqamda Heydər Əliyev öz böyük 
xarizması və peşəkarlığı hesabına xalqı müstəqil Azərbaycan və azərbaycançılıq ideyaları 
ətrafında birləşdirərək özünün tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Tədricən ölkədə ictimai-siyasi 
sabitlik bərpa olundu, həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət nəticəsində qanunçuluq və hüquq 
qaydası bərqərar edildi. Bütün bunlar isə Azərbaycan xalqının və dövlətinin tarixində ilk milli 
Konstitusiyanın qəbul edilməsi üçün lazımi ictimai-siyasi şəraitin yaradılması ilə nəticələndi. 
Azərbaycan Respublikasının ilk milli Konstitusiyasının yaradılması ulu öndər Heydər Əliyevin 
tarixi xidmətlərindən biridir. Təsadüfi deyildir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev Konstitusiya 
layihəsini hazırlayan xüsusi komissiyaya bilavasitə sədrlik etmiş, dəfələrlə layihənin açıq 
müzakirəsini təşkil etməklə onun müasir dəyərləri özündə ehtiva edən ən yetkin formada qəbul 
olunmasını təmin etmək üçün gərgin əmək sərf etmişdir. 
Nəhayət, Konstitusiyanın layihəsi ümumxalq müzakirəsi üçün 1995-ci il oktyabrın 15-də dərc 
edilmiş və 1995-ci il noyabrın 12-də keçirilmiş referendumda seçicilərin 94,8 faizi Konstitusiyanın 
qəbul edlməsinin lehinə səs vermişlər. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 1995-ci il 
noyabrın 27-dən qüvvəyə minmişdir.
Konstitusiyanın qəbul edilməsi xalqımızın tarixi ənənələrinə uyğun olan və eyni zamanda 
ölkəmizdə müasir dünyanın hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu tələblərinə cavab 
verən dövlətçiliyin formalaşdırılması, siyasi sistemdə və hüquq sistemində möhkəm özülün 
yaradılması işində mühüm addım olmuşdur. 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ənənəvi Konstitusiya anlayışının ehtiva etdiyi bütün 
təməl prinsipləri özündə əks etdirir. Əsas Qanunda Azərbaycan Respublikası hüquqi dövlət kimi 
müəyyən edilir. İnsan və vətəndaşın hüquq və azadlıqları, onların tanınması, müdafiə və təmin 
edilməsi qanunvericiliyin, onun tətbiq edilmə təcrübəsinin hüquqi xarakterinin əsas və təyinedici 
meyarı kimi təsdiq olunur. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit edilmiş insan 
və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarının prioritet prinsipi dövlət hakimiyyətinin bütün sahələrinə 
ünvanlanaraq onları bu hüquqlarla əlaqələndirir və onlar üçün müəyyən vəzifələr yaradır.

17 NOYABR - 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 

MİLLİ DİRÇƏLİŞ GÜNÜ

Azərbaycanın Milli Dirçəliş Günü 17 noyabr, 1992-ci ildə elan olunmuşdur. Bu bayram 1988-ci 
ilin noyabr-dekabr aylarında Bakıda cərəyan edən milli azadlıq hərəkatı və bu hərəkatla bağlı 
hadisələrlə əlaqədardır. O zaman, 1988-ci il noyabrın 17-də Bakının əsas meydanı sayılan Lenin 
meydanında (hazırkı Azadlıq meydanı) azadlıq mücadiləsi uğurunda və xüsusilə də Qarabağın 
yadellilər tərəfindən mənimsənməsi cəhdlərinə qarşı izdihamlı və davamlı mitinqi başlanmışdı. 
Azərbaycanda bu hadisələr milli-azadlıq hərəkatı kimi qiymətləndirilir və Respublikamızın 
istiqlaliyyət qazanmasında əsas amil sayılır.
1988-ci il noyabrın 17-də Ermənistanın torpaq iddiaları, SSRİ rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ 
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separatçılarına dolayı dəstək verməsi, Azərbaycan 
hakimiyyətinin ərazi bütövlüyünün müdafiəsində 
qətiyyətsizliyi əleyhinə Bakıda tələbə hərəkatı fəallarının 
başlatdığı etiraz aksiyaları ümummilli mitinqlərlə 
nəticələndi. Milyonlarla insan Azadlıq meydanına 
yığışaraq, millətimiz və dövlətimizin əleyhinə aparılan 
siyasətə qarşı çıxdı. Dekabrın əvvəllərində mitinqlər 
SSRİ-nin daxili qoşunları tərəfindən dağıdılsa da, 
Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatının qarşısı 
alına bilmədi.
1989-cu ilin iyununda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi 
təsis edildi. Elə həmin ilin sentyabrında Ali  Sovetin 

Azərbaycanın suverenliyi haqqında Konstitusiya Aktını qəbul etməsi Moskvanı daha da 
qıcıqlandırdı və 1990-cı ilin 19-20 yanvarında Bakıya 
qoşun yeridildi. Mitinq iştirakçılarına qarşı ağır 
texnika və odlu silahdan istifadə edildi. Yüzlərlə 
aksiya ştirakçıları və dinc sakin vəhşicəsinə qətlə 
yetirildi. Amma bu hadisə xalqımızın milli qrürurunu 
sındıra bilmədi. Əksinə, azadlıq hərəkatını daha da 
sürətləndirdi. 1990-cı il seçkilərində AXC rəhbərlərinin 
əksəriyyəti Ali Sovetin deputatı mandatını qazandılar 
və Demokratik Blok adlı fraksiya yaratdılar. 1991-ci il 
oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
bərpa edildiyi elan olundu. 

31 DEKABR - 
DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ 

HƏMRƏYLİK GÜNÜ

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü- Azərbaycan millətinin birlik şüarının 
simvolik günüdür. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, 
onlar arasında birlik və həmrəylik yaratmaq işində mühüm rol oynayır. Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik gününün qeyd edilməsi bütün dünya azərbaycanlıları tərəfindən artıq bir zərurətə və 
mənəvi ehtiyaca çevrilmişdir. 
Azərbaycanlıların yaşadıqları, fəaliyyət göstərdikləri və çoxluq təşkil etdikləri Avropa ölkələrində 
bu tendensiya özünü yüksək səviyyədə göstərir. Bu da ondan irəli gəlir ki, Avropadakı Azərbaycan 
diaspor təşkilatları öz qüvvələrini səfərbər etməkdə ardıcıldırlar və bu ayrı-ayrı cəmiyyət üzvləri 
üçün bir araya gəlmək, cəmiyyət və qurumlar halında birləşmək baxımından dünyanın sivil 
nöqtələrindən biri olan Avropada mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü bayramı dünyanın 70-dən çox ölkəsində 
azərbaycanlılar tərəfindən qeyd olunur. Həmrəylik günü Azərbaycan diasporu üçün ən mühüm 
bayrama çevrilib, Yeni il isə ikinci plana keçib. Həmrəylik gününü hətta milliyyətcə azərbaycanlı 
olmayıb, lakin Azərbaycanda doğulub böyümüş, Azərbaycan əsilli diaspor nümayəndələri də 
qeyd edirlər. 
Azərbaycanlılar minilliklər boyu özlərinin doğma torpağı olan tarixi Azərbaycan ərazisində 
yaşayaraq dünya sivilizasiyasına böyük töhfələr vermişlər. Müharibələr, inqilablar, hərbi 
münaqişələr, dünyada gedən müxtəlif ictimai-siyasi proseslər nəticəsində Azərbaycan 
parçalanmış, azərbaycanlıların bir qismi öz yurd-yuvalarından didərgin salınmış, deportasiyalara 
məruz qalmış, bir-birindən ayrı düşmüşdür. İş tapmaq, təhsil almaq məqsədilə doğma yurdu 
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tərk edərək başqa ölkələrdə qərar tutub yaşayan azərbaycanlılar da vardır. Beləliklə də, 
azərbaycanlılar tarixi Azərbaycan torpaqlarından bütün dünyaya yayılmışlar. Hazırda onlar 
dünyanın bir çox ölkələrində yaşayırlar. Rusiyada, Ukraynada, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 
digər ölkələrində, Baltikyanı ölkələrdə, Avropada, Amerikada, Şərq ölkələrində iri Azərbaycan 
icmaları yaranmışdır. 
SSRİ-nin son günləri, Azərbaycan millətinin, Arazın hər iki sahilində sərhəd yürüyüşü, dəmir 
tikanlı məftilləri qırması, özünü suya vurub öz doğma qardaş bacısına qovuşmaları iki totalitar 
dövlətin ciddi təzyiqlərinə baxmayaraq, o taylı – bu taylı millətin həftələrlə Araz qırağında 
gecə-gündüz birləşmək şüarı, azərbaycanlıların bir millət olduğunu dünya çapında bir daha 
canlandırdı. Həmrəylik günü bu birləşmək istəyinin simvolik nişanıdır. 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün əsası 1989-cu il dekabrın axırlarında Naxçıvanda 
sərhədlərin (SSRİ-İran sərhədləri) dağılması zamanı qoyuldu. Şimali və Cənubi Azərbaycan 
arasındakı sərhəd dirəkləri dağıdıldı. Bu vaxt İstanbulda türk dilli xalqların Konfransı keçirilirdi. 
Konfrans da dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin qeyd olunmasına qərar verdi. 
1991-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev 
dünya azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan etdi. Beləliklə bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan 31 
dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü bayram edilir.
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MƏQALƏLƏR - ARTICLES – СТАТЬИ

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq 
məsələlərinə dair Müşavirənin (ATƏM) Helsinki 
Yekun Aktını 33 Avropa dövləti, ABŞ və Kana-
da imzalamışlar. Müşavirənin ilkin mərhələsi 
1973-cü il iyulun 3-də Helsinkidə xarici işlər 
nazirlərinin görüşü ilə başlanmışdır. 1973-cü 
ilin sentyabrından 1975-ci ilin iyun ayınadək 
Cenevrədə siyasi sənədlər hazırlanmış, 1975-ci 
il iyulun 30-dan avqustun 1-dək isə Helsinkidə 
Yekun Akt imzalanmışdır1. 
1994-cü ildə ATƏM-in Budapeştdə keçirilən 
Zirvə toplantısında bu təşkilatın statusu 
genişləndirildi və o, Avropada Təhlükəsizlik 
və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) adlandırıldı. 
1975-ci ildən indiyədək təşkilatın üzvlərinin sayı 
keçmiş SSRİ və Yuqoslaviya respublikalarının 
hesabına artaraq 56-ya çatmışdır.
Yarandığı vaxtdan ATƏT özünün yüksək 
səviyyədə müntəzəm keçirilən görüşlərində 
və Zirvə toplantılarında (Belqrad 1977, Ma-
drid 1980, Vyana 1986, Paris 1990, Hel-
sinki 1992, Budapeşt 1994, Lissabon 1996, 
İstanbul 1999) Avropada sülhün qorunub 
saxlanmasına, regional və beynəlxalq 
münasibətlərin tənzimlənməsinə dair 
əhəmiyyətli qərarlar qəbul etmişdir. ATƏT-in 
mühüm nailiyyətlərindən biri də 1990-cı ildə 
Avropada adi silahlar haqqında müqavilənin 
imzalanmasıdır. Elə həmin il noyabrın 19-21-də 
ATƏT-in Parisdə keçirilən Zirvə toplantısında 
imzalanan “Paris Xartiyası” ATƏT tarixində 
“Helsinki aktı”ndan sonra mühüm bir mərhələ 
oldu. “Paris Xartiyası” ATƏT-in fəaliyyətinə 
yeni məzmun gətirdi və Avropada “soyuq 
müharibə” dövrü başa çatdı2.

1990-cı il Paris Xartiyasından sonra ATƏT-in 
ilk daimi fəaliyyət institutları yaradıldı. Bunlar 
Münaqişələrin Həlli Mərkəzi, Azad Seçki Büro-
su (hazırda Demokratik İnstitutlar və İnsan 
Haqları İdarəsi) və Katiblikdən ibarətdir. Bun-
dan başqa ATƏT-in daha 3 siyasi orqanı təsis 
edildi: ATƏT-in üzvü olan ölkələrin xarici işlər 
nazirlərindən ibarət Nazirlər Şurası; Nazirlər 
Şurasına kömək etmək üçün Yüksək Vəzifəli 
Şəxslər Komitəsi (1994-cü ilin dekabrından 
Ali Rəhbər Şura) və ATƏT üzvü olan ölkələrin 
dövlət və hökumət başçılarının müntəzəm 
keçirilən Zirvə toplantısı3.
1992-ci ilin dekabrında Milli Azlıqların işi üzrə 
Ali Komissar və ATƏT-in sülhü müdafiə mis-
siya və əməliyyatlarına nəzarətin həyata 
keçirilməsi üçün Baş Katib vəzifələri təsis ed-
ildi. 1993-cü ilin dekabrından Vyanada ATƏT-
in Daimi Komitəsi (1994-cü ilin dekabrından 
Daimi Şura) fəaliyyət göstərir və burada 
bütün üzv olan dövlətlərin təmsilçiləri vardır. 
Daimi Komitə ATƏT üzvü olan dövlətlərdə 
siyasi məsələlərə dair, o cümlədən, böhranlı 
vəziyyət və silahlı münaqişələr olduqda 
məsləhətləşmələr aparır və müvafiq qərarlar 
qəbul edir4. 
Bundan başqa, 1992-ci ilin iyulundan ATƏT-
in Parlament Assambleyası fəaliyyət göstərir 
ki, o öz iclaslarını ildə bir dəfə keçirir. ATƏT-
in Fəaliyyətdə olan Sədri (Nazirlər Şurasının 
axırıncı iclası keçirilən dövlətin xarici işlər na-
ziri) bir il müddətinə seçilir və onun operativ 
fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik edir.
1992-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi daha 

ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA QARŞI
TƏCAVÜZKARLIQ SİYASƏTİ VƏ ATƏT

Elçin ƏHMƏDOV*

*Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası “Beynəlxalq münasibətlər və xarici 
siyasət” kafedrasının dosenti, siyasi elmlər namizədi
1OSCE. Handbook. Vienna, Published by the Secretariat of the Organization for Security and Co-operation in Europe, 
1999, p.5
2OSCE. Handbook. Vienna, Published by the Secretariat of the Organization for Security and Co-operation in Europe, 
1999, p.8
3Political Handbook of the World: 1995-1996. New York, CSA Publications State University of New York. Binghamton. 
1996, p.1168
4 OSCE. Handbook. Vienna, Published by the Secretariat of the Organization for Security and Co-operation in 
Europe, 1999, p.8
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çox beynəlxalq əhəmiyyətli problemə çevril-
di. 1992-ci il yanvarın 30-da Azərbaycan 
Respublikası ATƏM-in üzvü oldu və həmin il 
iyulun 8-10-da adı çəkilən təşkilatın Helsinkidə 
keçirilən Zirvə toplantısında onun sənədlərini 
imzaladı1.
Müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan 
Respublikası ATƏM-in üzvü olduqdan son-
ra Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bu 
təşkilatın prinsiplərinə uyğun olaraq üzv olan 
dövlətlərin daha çox müzakirə obyektində 
oldu. Bu məqsədlə fevral ayının ortalarında 
ATƏM-in xüsusi missiyası Azərbaycanda 
oldu. Fevralın 27-28-də ATƏM-in Yüksək 
Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin (YVŞK) Praqada 
keçirilən 7-ci iclasında münaqişə bölgəsində 
olan missiyanın məruzəsi dinlənildi. Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycan Respublikasına mənsub 
olmasını təsdiq edən sənəddə, sərhədlərin 
dəyişdirilməməsi şərti ilə, münaqişənin sülh 
yolu ilə həllinə çağırış öz əksini tapdı2.
ATƏM-in YVŞK-nın  martın 13-14-də Helsinkidə 
keçirilən 8-ci iclasında Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin davam etməsi və onun dinc siyasi 
vasitələrlə aradan qaldırılması yolları müzakirə 
olundu. Bu görüşdən sonra ATƏM-in YVŞK-nın  
sədri Yan Kubişin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti martın 19-23-də ikinci dəfə münaqişə 
bölgəsinə səfər etdi3. Dağlıq Qarabağ, Bakı 
və Yerevanda olan nümayəndəliyin məqsədi 
Qarabağda atəşin dərhal dayandırılması, 
ATƏM müşahidəçilərinin münaqişə bölgəsində 
yerləşdirilməsi imkanlarını öyrənmək idi.
1992-ci il martın 23-24-də Helsinkidə ATƏM-in 
YVŞK-nın  9-cu iclasında münaqişə bölgəsində 
atəşi dərhal dayandırmaq və münaqişə edən 
bütün tərəfləri ATƏM çərçivəsində Dağlıq 
Qarabağa dair sülh konfransının tezliklə 
keçirilməsi üçün hər cür şərait yaratmağa 
çağırdılar4.
ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının martın 
24-də keçirilən birinci əlavə görüşündə 
Dağlıq Qarabağda vəziyyət müzakirə ol-
undu. ATƏM-in Nazirlər Şurası YVŞK-nın  
zəmanəti əsasında münaqişənin sülh yolu 
ilə nizamlanması istiqamətində aparılan 
danışıqların səmərəliliyini təmin etmək 

üçün ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair sülh 
konfransının çağırılması haqqında qərar 
qəbul etdi. Sənəddə göstərilirdi ki, Minskdə 
çağırılacaq konfrans ABŞ, Rusiya, Türkiyə, 
Fransa, Almaniya, İtaliya, Çexiya, Slovakiya, 
İsveç, Belarus, Azərbaycan və Ermənistan 
nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilsin5. 
1992-ci il mayın 1-də ATƏM-in YVŞK-nın  
Helsinkidə keçirilən 10-cu iclasında Dağlıq 
Qarabağa dair konfransın təşkili, iclasların 
keçirilməsi şərtləri, sədrin səlahiyyətləri və 
s. haqqında YVŞK-nın  qərarı qəbul edildi. 
Minsk Konfransının reallaşması üçün yaradılan 
eyni adlı qrup münaqişənin nizamlanması 
istiqamətində fəaliyyət göstərməli, münaqişə 
həll ediləndən sonra isə məsələnin həllində 
neytral, regionda maraqlı dövlət olmadığını 
nəzərə alaraq Belarusun paytaxtı Minsk 
şəhərində konfransa üzv olan dövlətlər 
toplanmalı və Yekun sənədi qəbul etməli idilər. 
ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurası Minskdə 
keçiriləcək konfransa hazırlıq məqsədilə 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar görüş 
keçirmək və məsələni həll etmək barədə Mario 
Rafaelliyə mandat verdi. 
1992-ci il mayın 7-də ATƏM-in Dağlıq 
Qarabağa dair Minsk Konfransının sədri 
M.Rafaelli başda olmaqla ATƏM-in nümayəndə 
heyəti Azərbaycanda səfərdə oldu. Səfər 
zamanı o, bildirdi ki, regionda sülhün tezliklə 
bərqərar olması üçün atəş uzun müddətə 
kəsilməli, iyunun ortalarında keçiriləcək 
konfransın çağırılması şərtləri və subyektləri 
müəyyənləşdirilməlidir. Azərbaycan tərəfi 
bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ nümayəndələri 
ancaq Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
tərkibində konfransda iştirak edə bilərlər6.
1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim mu-
siqi və mədəniyyət mərkəzi olan Şuşa şəhərini 
ələ keçirməklə Ermənistan ordusu tərəfindən 
bütün Yuxarı Qarabağ işğal edildi. Bundan 
sonra erməni hərbi qüvvələrinin qarşısında 
duran vəzifə işğal etdikləri Azərbaycan 
torpaqlarında möhkəmlənmək, Qarabağın 
dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına 
birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz aç-
maq idi. Bu yolda iki respublikanın arasında 

1 Dövlət başçılarının Helsinki görüşü. Helsinki, 8-10 iyul 1992: Sənədlər və materiallar, Bakı, «Şərq-Qərb», 1992, s.12
2 CSCE Seventh meeting of the Committee of Senior Officials. Prague, 27-28 February, 1992, CSO. Journal N 2, p.1-4
3 Report of the Second CSCE Mission on Nagorno Karabakh. CSCE. Helsinki, 24 March, 1992.
4 CSCE. Budapest Document 1994. Towards a Genuine pornership in a new era. Budapest, 1994, p. 35
5 CSCE. First Additional meeting of the Council. Helsinki, 24 March, 1992, CSO. Journal, N 3, p.1-3
6 CSCE Seventh meeting of the Committee of Senior Officials. Prague, 27-28 February, 1992, CSO. Journal N 2, p.1-4
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yerləşən qədim Azərbaycan şəhəri Laçın əsas 
maneə idi. 1992-ci il mayın 17-də Laçın şəhəri 
də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 
olundu. Beləliklə, “öz müqəddəratını tə’yin 
etmək” ideyasını reallaşdırmaq məqsədilə 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini 
Ermənistanla birləşdirən dəhliz silah gücünə 
ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin 
Dağlıq Qarabağ sərhədlərindən çıxdığını və 
Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük 
olduğunu göstərdi. Ermənilərin “humanitar 
dəhliz” adlandırdığı bu yol ilə Dağlıq Qarabağa 
külli miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi 
qüvvə gətirildi1.
Nəticədə, 1993-cü il ərzində Ermənistanın 
ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin (4,4 min km²)  hüdudlarından 
kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə 
böyük olan Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, 
Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal edildi. Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan  çox   
əhali (ümumi əhalinin 15%-i) öz torpağında 
qaçqın vəziyyətinə düşdü, 900-ə yaxın yaşayış 
məntəqəsi dağıdıldı, talan edildi və yandırıldı. 
Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 %-dən 
çox (17 min km²) hissəsi Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur2. 
1992-ci ilin mayında Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən Şuşa və Laçının işğalı 
nəinki münaqişənin hərbi tərəfini, eyni zaman-
da onun mahiyyətini də dəyişərək yeni siyasi 
problem yaratdı və sülh missiyasını öz üzərinə 
götürmüş Minsk konfransının keçirilməsi yol-
unda maneəyə çevrildi. 
1992-ci il iyunun 1-dən 5-dək Romada 
Minsk Qrupunun danışıqları seriyasından ilk 
mərhələ başlandı. Romada 11 ölkənin – ABŞ, 
Türkiyə, Rusiya, İtaliya, Fransa, Almaniya, 
İsveç, Çexoslovakiya, Belarus, Azərbaycan 
və Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə 
keçirilən görüş iyunun 23-də Minskdə açılması 
nəzərdə tutulan beynəlxalq konfransa hazırlıq 
məqsədi daşıyırdı3.
Roma görüşündə Minsk Konfransının 
keçirilməsinə əngəl törədən erməni təcavüzü 
barədə məsələ müzakirə olundu. Konfransın 
qəbul edilməmiş sənədlərində “Laçından hərbi 

hissələrin çıxarılması”, “Qaçqınların Laçına 
qaytarılması”, “Şuşadan qoşunların çıxarılması”, 
“Bu məsələlərin icrasına nəzarət etmək üçün 
beynəlxalq müşahidəçilərin yerləşdirilməsi” 
və s. kimi bəndlər var idi. Təklif edilmişdi 
ki, ATƏM-in Minsk Konfransı ərəfəsində, 
bu konfransın çağırılması haqqında qərar 
qəbul edilərkən mövcud olan, yəni Laçının 
tutulmasından əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq 
lazımdır. Ancaq Ermənistan nümayəndələrinin 
konsensusa gələ bilmədiklərindən həmin 
sənəd qəbul edilmədi. 1992-ci il iyunun 15-dən 
20-dək Romada Minsk Qrupunun danışıqları 
seriyasından keçirilən ikinci mərhələdə erməni 
tərəfi konfransın Laçın və Şuşanın işğalı ilə 
bağlı əvvəlki dörd bəndlik sənədinə Goran-
boy və Ağdərənin adlarını əlavə etməyi tələb 
etdilər4. 
ATƏM çərçivəsində M.Rafaellinin başçılığı 
altında 11 dövlətin iştirakı ilə Romada 1993-
cü il fevralın 26-dan martın 1-dək Minsk Qrupu 
danışıqlarının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
sülh yolu ilə həllinə həsr edilmiş növbəti 
mərhələsində tərəflər münaqişə zonasına 
müşahidəçilər qrupunun göndərilməsi 
haqqında razılığa gəldilər5. Çox gərgin 
keçən danışıqlardan sonra tərəflər arasında 
saziş imzalandı. Qərara alındı ki, atəşin 
dayandırılması müddətləri, ATƏM-in atəşin 
dayandırılması üzrə müşahidəçilər missiyasının 
işə başlaması və Minsk Konfransının rəsmən 
açılması ilə bağlı maddələr də daxil olmaqla 
sülh danışıqları prosesinin konkret sənədləri 
barədə saziş imzalamaq üçün Minsk Qru-
punun 1993-cü ilin aprel ayında daha bir 
görüşü keçirilsin. İmzalanan saziş aprelin 26-
da keçiriləcək ATƏM-in YVŞK-nın  iclasında 
bəyənilməli idi6.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyaslı 
hücumu nəticəsində 1993-cü il martın 27-dən 
aprelin 3-dək Azərbaycanın Kəlbəcər ray-
onunun işğalı münaqişəni keyfiyyətcə başqa 
səviyyəyə keçirdi. Ermənistan Respublikasının 
bu təcavüzü Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin hüdudlarından kənarda yerləşən 
ərazilərinin intensiv surətdə işğal edilməsinin 
yeni mərhələyə – işğalçılıq mərhələsinə 
keçməsinə sübut idi.

1 Əhmədov E.İ. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar. Bakı, 1998, s.5
2 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindən sənədlər. Bakı, 2005, s. 157
3 Əhmədov E.İ. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar. Bakı, 1998, s.14
4 Маммадов И.М., Мусаев Т.Ф. Армяно-азербайджанский конфликт: история, правo, посредничествo. Баку, 
2008, s.124
5  “Azərbaycan“, 3 mart 1993-cü il
6 Маммадов И.М., Мусаев Т.Ф. Армяно-азербайджанский конфликт: история, правo, посредничествo. Баку, 
2008, s. 124
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Çox təəssüf ki, dünya birliyi Ermənistanın 
bu açıq-aşkar təcavüzkarlığına göz yumdu 
və təcavüzkarın cilovlanması üçün heç bir 
əməli tədbir görmədi. 1992-1993-cü illərdə 
münaqişəni nizama salmaq üçün BMT 
Təhlükəsizlik Şurasında aparılan müzakirələr 
zamanı və sənədlər qəbul edilərkən 
Şuranın daimi üzvüləri olan böyük dövlətlər 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 
kəskinləşməsinin səbəblərinin, xarakterinin və 
məzmununun qiymətləndirilməsinə birmənalı 
yanaşmadılar. Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 
qəbul edilən bütün sənədlərdə Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı təcavüzü “Dağlıq Qarabağ 
regionunda və onun ətrafında münaqişə” 
kimi qiymətləndirildi. Şuranın daimi üzvləri 
münaqişəyə Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ 
arasında olan münaqişə kimi baxırdılar. BMT 
TŞ-nın 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələri 
qəbul edilərkən Şuranın daimi üzvü olan böyük 
dövlətlər Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi 
tanınmasına razılıq verməyərək münaqişənin 
ATƏT-in Minsk prosesi çərçivəsində atəşkəs 
və danışıqlar yolu ilə həll olunmasına üstünlük 
verdilər. Cəzasız qaldığından ruhlanan və bun-
dan istifadə edən Ermənistan tərəfi BMT TŞ-
nın münaqişəyə dair qəbul etdiyi 4 qətnaməyə 
də məhəl qoymadı. 
Vyanada ATƏM-in Minsk Qrupu tərəfindən BMT 
TŞ-nın 822, 853 və 874 saylı qətnamələrinin 
yerinə yetirilməsinə dair “Tə’xirəsalınmaz 
tədbirlərin dəqiqləşdirilmiş cədvəli” yenidən 
tərəflərin müzakirəsinə verildi. “Vyana cədvəli” 
prinsipcə “Paris cədvəli”ndən o qədər də 
fərqlənmirdi. Bu “Cədvəl”də Dağlıq Qarabağ 
ermənilərinin qeyri-konstitusiya qurumu 
statusu alması, yə’ni danışıqlar prosesində 
Dağlıq Qarabağ ermənilərinin “münaqişə 
iştirakçısı olan tərəf” səviyyəsinə qaldırılması 
Azərbaycanın mənafeyinə zidd idi1.
ATƏM-in Minsk Qrupunun bu illərdəki 
fəaliyyətinə nəzər salsaq, demək olar ki, 
onun BMT Təhlükəsizlik Şurasının mə’lum 
qətnamələrini yerinə yeritmək üçün 
hazırladığı “Təxirəsalınmaz tədbirlər cədvəli” 
heç bir tə’sir gücünə malik deyildi. ATƏM-
in başlıca çatışmazlıqlarından biri də, məhz 
ATƏM çərçivəsində və onun himayəsi altında 
müqaviləni yerinə yetirməkdən imtina edən 
tərəfə qarşı sanksiya qəbul etmə mexaniz-

minin olmaması idi. Minsk Qrupu tərəfindən 
qəbul edilən sənədlər yalnız məsləhət və ya 
tövsiyə xarakteri daşıyırdı. ATƏM-də tətbiq 
olunan qarşılıqlı güzəşt prinsipi müqaviləni 
pozan tərəfə öz əməllərinə görə məs’uliyyət 
daşımamaq imkanı verirdi. Buna görə də 
ATƏM tərəflərin razılığı ilə münaqişə bölgəsinə 
müşahidəçilər qrupu göndərə bilərdi. 1992-
1993-cü illər ərzində Minsk Qrupunun qəbul 
etdiyi yeganə konstruktiv sənəd də məhz 
münaqişə bölgələrində beynəlxalq hərbi 
müşahidəçilərin yerləşdirilməsini nəzərdə tu-
tan 1993-cü il 1 mart tarixli mandat idi. Bu 
illərdə hərbi əməliyyatların dayandırılması 
və münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi 
istiqamətində ATƏM-in və onun yaratdığı 
Minsk Qrupunun göstərdiyi sə’ylər heç bir 
nəticə vermədi2. 
Torpaqlarına təcavüz olandan sonra da, 
Azərbaycan bütün vasitəçilik missiyalarından 
imtina etməyərək, problemin ATƏM prinsipləri 
çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğunu bir daha 
nümayiş etdirdi. Münaqişənin dinc vasitələrlə 
nizama salınması üçün yaradılmış Minsk qru-
pu çərçivəsində aparılan danışıqlarda qarşı 
duran tərəflər arasında ziddiyyətlərin qalması, 
xüsusilə, Ermənistanın qeyri-konstruktiv 
mövqe tutması ilə yanaşı, qrupun üzvü olan 
böyük dövlətlərin mövqeyində də yekdil fikrin 
olmaması sülh prosesinin ləngidilməsinə 
və münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə 
qalmasına gətirib çıxartdı. 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 
vasitəçilik tarixinə nəzər salsaq və bunu şərti 
olaraq mərhələlərə bölsək, bu mərhələlərin hər 
biri xeyli dərəcədə Rusiya-Qərb qarşıdurması 
kontekstində qiymətləndirilə bilər. 1992-ci 
ilin martında Minsk qrupu yaradılan zaman 
Rusiya bu təşəbbüsü müdafiə etsə də, dünya 
dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən 
münaqişənin nizama salınmasına dair 
vasitəçilik səylərinin fəallaşması Rusiya siyasi 
dairələrində narahatlıq doğurmağa başlamışdı. 
Belə bir vaxtda münaqişənin dinc vasitələrlə 
həlli prosesində Rusiya təşəbbüsü beynəlxalq 
təşkilatların və dünya dövlətlərinin əlindən 
almağa və bununla da regionda özünün 
zəifləmiş mövqelərini möhkəmləndirməyə 
cəhd göstərirdi. 
Rusiya ATƏM-in Minsk qrupunun üzvü olsa 

1 Adjusted Timetable of Urgent Steps to Implement U.N. Security Council Resolutions 822, 853 and 874. November 
12, 1993.
2 Əhmədov E.İ. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar. Bakı, 1998, s. 25.
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da, 1993-cü ildə özünün müstəsna rolunu 
israr etməklə, istər BMT, istərsə də ATƏM 
çərçivəsində regionda “sülhün və sabitliyin 
təminatçısı“  statusunu almağa səy göstərirdi. 
Rusiya ATƏM çərçivəsində vasitəçiliyi 
bitərəfləşdirməklə özünün münaqişənin ni-
zama salınması planına aşkar üstünlük ver-
irdi. Münaqişənin həllinə dair planlarda ATƏM 
ilə Rusiya arasında yaranmış fikir ayrılığı 
ondan ibarət idi ki, ATƏM münaqişənin ni-
zama salınmasında çoxtərəfli vasitəçiliyin 
olmasını istəyir, sülh prosesinin beynəlxalq 
müşahidəçilərin nəzarəti altında aparılmasına 
və çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrin 
formalaşmasına çalışırdı. Rusiya isə əksinə, 
münaqişənin nizamlanmasını öz nəzarətində 
saxlamaq və regionda geosiyasi maraqlarını 
təmin etmək üçün münaqişə bölgələrində 
yalnız rus qoşunlarının yerləşdirilməsini 
istəyirdi1.
Lakin bu məqsədinə nail olmayan Rusiya 
Ermənistanda öz qoşunlarını yerləşdirmiş, 
onu gizli və aşkar yolla silahlandıraraq 
Azərbaycan ərazilərinin işğal olunmasına im-
kan yaratmışdır. 1997-ci ilin əvvələrində Rusi-
yadan Ermənistana qanunsuz olaraq dəyəri 1 
milyard dollardan çox olan müasir silahların 
verilməsi haqqında faktlar üzə çıxdı. Məlum 
oldu ki, bu silahlar 1993-cü ildən etibarən, 
yəni Ermənistan ilə Azərbaycan arasında 
qızğın hərbi əməliyyatlar getdiyi bir zamanda 
göndərilməyə başlanmış və bu da Ermənistan 
silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 
ərazilərinin işğal edilməsinə şərait yaratmış, 
sonralar atəşkəs elan ediləndən sonra da bu 
proses davam etmişdir.
1993-cü ilin oktyabrında ABŞ Rusiyanın bu 
iddialarına qarşı birmənalı şəkildə çıxış etməyə 
başladı. Əvvəlcə, Rusiya hərbi qüvvələrinə BMT 
sülhməramlı qüvvələri statusu verilməsinə qəti 
e’tiraz edildi. Sonra isə Rusiya bu məsələni 
1993-cü ilin dekabrında Romada ATƏM-in 
Xarici İşlər Nazirləri Şurasının görüşündə həll 
etməyə çalışmış, lakin orada da istədiyi mandatı 
ala bilməmişdi. Qərbin kəskin mövqeyi ABŞ, 
Böyük Britaniya, Almaniya və Türkiyə dövlət 
nümayəndələrinin rəsmi bəyanatlarında da 
öz əksini tapdı. ABŞ-ın MDB dövlətləri üzrə 
koordinatoru Ceyms Kollinz Rusiyanın keçmiş 
SSRİ ölkələrinə təzyiqinin gücləndiyini və 

ABŞ-ın bunun əleyhinə olduğunu bildirdi. 
O, bəyan etdi ki, ABŞ Qarabağ münaqişəsi 
regionuna yalnız bir dövlətin qoşunlarının 
gətirilməsinə imkan verməyəcək. Dövlət De-
partamentinin bəyanatında da qeyd edilirdi ki, 
ABŞ münaqişənin yalnız ATƏM çərçivəsində 
həllinə üstünlük verir. Dağlıq Qarabağa dair 
danışıqlarda ABŞ-ın xüsusi nümayəndəsi 
olmuş Con Mareska isə Rusiyanın regionda 
nüfuzunu bərpa etmək istəyinə işarə edərək 
bildirdi ki, əgər Qərb, xüsusilə ABŞ biganə 
qalarsa, onda Rusiya məsələləri öz bildiyi kimi 
həll edəcək2.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq 
Qarabağ probleminin dinc vasitələrlə nizama 
salınması ümummilli liderim Heydər Əliyevin 
xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer 
tutmuşdur. Bu məqsədlə 1993-cü ilin ikinci 
yarısından başlayaraq Prezident Heydər Əliyev 
respublikamızın təhlükəsizlik problemlərini, 
xüsusilə, Ermənistanın ərazi iddiaları və 
hərbi təcavüzü məsələsini beynəlxalq aləmə 
çıxararaq, regionda sülhün bərqərar olması 
üçün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların təsirini 
artırmağa çalışmışdır.
Münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün 
Prezident Heydər Əliyevin ən yüksək səviyyədə 
dövlət başçıları və nümayəndə heyətləri ilə 
ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərdə ATƏT-
in Zirvə toplantılarında, Minsk qrupunun 
həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə, eyni 
zamanda Ermənistan prezidenti ilə birbaşa 
danışıqlarda göstərdiyi səylər dövlət başçısının 
apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin 
mühüm tərkib hissəsini təşkil etmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dinc 
vasitələrlə nizamlanması məqsədi ilə məhz 
Prezident Heydər Əliyevin qətiyyəti, əzmkarlığı 
və gərgin fəaliyyəti sayəsində 1994-cü ilin 
mayın 12-də atəşkəs haqqında razılıq əldə 
edildikdən sonra ATƏT-in Minsk qrupu 
çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar 
aparılmağa başlandı3.
1994-cü ilin dekabrın 5-6-da ATƏT-in 
Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında 
Prezident Heydər Əliyevin çevik 
diplomatiyasının təsiri ilə “Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyətinin 
intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul ol-
undu4. Qəbul edilən sənəddə münaqişə 

1 Əhmədov E.İ. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar. Bakı, 1998, s. 29-30.
2 Maresca J.J. Agony of Indifference in Nagorno-Karabakh. “The Christian Science Monitor“. Boston. June 27, 1994, 
p.19.
3 Azərbaycan Respublikası 1991-2001. Bakı, 2001, s.199.
4 Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik-Bakı, 2005, s.725-726.
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bölgəsində sabitliyin təmin edilməsi üçün 
ATƏT-in çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrinin 
yerləşdirilməsi haqqında maddə də öz əksini 
tapdı. Bundan başqa, Budapeştdə həmsədrlik 
institutu da təsis edildi. Minsk konfransına 
iki həmsədrin təyin edilməsi və Minsk qru-
punun iclaslarının onların birgə həmsədrliyi 
ilə keçiriləcəyi barədə qərar qəbul edildi1. 
Rusiyanın bu münaqişədə maraqlı tərəf olduğu 
nəzərə alınaraq ATƏM-in Minsk konfransında, 
o cümlədən Minsk qrupunda həmsədrlik Rusi-
ya və Finlandiyaya tapşırıldı. Bu razılıq təkcə 
Budapeşt görüşünə qədər gərgin olaraq qalan 
Qərb-Rusiya münasibətlərinin yumşaldılması 
deyil, həm də münaqişənin həlli istiqamətində 
Rusiyanın “fərdi sülhpərvərlik“ istəyinin 
qarşısının alınması idi.
1996-cı ilin dekabrın 2-3-də ATƏT-in Lissabon-
da keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən və 
münaqişənin nizama salınmasının beynəlxalq-
hüquqi bazasını təşkil etmiş olan sənəd 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini ədalətlə 
aradan qaldırmaq yolunda böyük siyasi nailiyyət 
sayıla bilər. Zirvə toplantısı zamanı Prezident 
Heydər Əliyevin gərgin əməyi və diplomatik 
istedadı sayəsində münaqişənin həllinin siyasi-
hüquqi çərçivələrini müəyyənləşdirən xüsusi 
bir sənəd qəbul edildi2. Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin həllinə dair 3 əsas prinsipi 
özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan 
sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri Flavio Kot-
tinin adından verilən bu bəyanat Ermənistan 
istisna olmaqla, dünyanın 53 dövləti tərəfindən 
müdafiə olundu və Lissabon sammitinin Yekun 
sənədlərinə əlavə edildi3.
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra 
Rusiya ilə yanaşı, Fransa və ABŞ nümayəndələri 
də Minsk qrupunun həmsədrləri təyin ol-
undu. 1997-ci ilin ikinci yarısından indiyə 
kimi Minsk qrupunun həmsədrləri Lissabon 
prinsiplərinə əsaslanaraq iki hissədən ibarət 
- yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından 
kənarda yerləşən işğal olunmuş 6 rayonun 
azad edilməsi və Dağlıq Qarabağın statu-

sunun müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3 
təkliflə çıxış etmişlər4. Onların 1997-ci ilin iyu-
nunda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin 
“paket” (bu variantda Dağlıq Qarabağın sta-
tusu da daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni 
vaxtda razılıq verilməsi nəzərdə tutulurdu) 
həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürdükləri 
ikinci təklif münaqişənin “mərhələli” (bu vari-
antda isə münaqişənin mərhələlərlə nizama 
salınması nəzərdə tutulurdu) həllindən ibarət 
idi5. Azərbaycan Prezidenti həmin planlar-
la tam razı olmasa da, həmsədrlərin bu iki 
təklifini qəbul etdiyi halda, Ermənistan tərəfi 
qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək 
həmin təkliflərlə razılaşmadı6.
1998-ci ilin noyabrın 9-da həmsədrlər 
beynəlxalq hüquq normalarına zidd, həmçinin 
Azərbaycan üçün qətiyyən qəbul edilməz 
olan və danışıqların davam etdirilməsinə im-
kan yaratmayan üçüncü təklifi irəli sürdülər7. 
Bu təklif dünya praktikasında mövcud ol-
mayan “ümumi dövlət” ideyasına əsaslanırdı. 
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 
tərəfindən qətiyyətlə rədd edilən süni “ümümi 
dövlət” təklifi Azərbaycanın mənafeyinə zidd 
olmaqla yanaşı, ATƏT-in Budapeşt və Lissab-
on Zirvə toplantılarında qəbul edilən sənədlərə 
də etinasız yanaşılması demək idi.
ATƏT-in Minsk qrupunun son təklifindən 
Azərbaycan tərəfi birmənalı şəkildə im-
tina etdikdən sonra, 1999-cu il fevralın 8-
də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev 
Minsk qrupunun həmsədrləri olan dövlətlərin 
(ABŞ, Rusiya, Fransa) başçılarına eyni 
məzmunlu məktubla müraciət etdi. Minsk 
qrupunun fəaliyyətini, xüsusilə həmsədrlərin 
axırıncı təklifini ciddi surətdə tənqid edən 
Azərbaycanın dövlət başçısı “ümumi dövlət” 
ideyasının ATƏT-in prinsiplərinə uyğun 
olmadığını və sülh prosesinə xeyli zərər ver-
diyini göstərməklə yanaşı, ABŞ, Fransa və 
Rusiya dövlət başçılarını münaqişənin ədalətlə 
və tezliklə aradan qaldırılması üçün səylərini 
ciddi surətdə artırmağa çağırdı8. 

1 CSCE. Budapest Document 1994. Towards a Genuine pornership in a new era. Budapest, 1994, p. 4-5
2 Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik-Bakı, 2005, s.726
3 OSCE. Lisbon Document 1996. Lisbon, 1996, p.6
3 ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş.-
“Azərbaycan“, 21 fevral 2001-ci il
5 ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi. Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin dayandırılması haqqında saziş.- 
“Azərbaycan“, 21 fevral 2001-ci il
6 Həsənov Ə.M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. Dərslik-Bakı, 2005, s. 726
7 ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrliyi. Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin hərtərəfli həllinin prinsipləri haqqında 
- “Azərbaycan“, 21 fevral 2001-ci il
8 «Xalq qəzeti», 17 aprel 1999-cu il
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“Ümumi dövlət” prinsipi nizamasalma prosesinə 
ciddi maneə törətməklə yanaşı, münaqişənin 
həlli yollarına dair tərəflərin mövqeyindəki 
ziddiyətləri daha da dərinləşdirdi. Nəticədə, 
danışıqlar prosesində bir durğunluq yarandı və 
münaqişənin nizama salınması istiqamətində 
müsbət irəliləyiş əldə etmək mümkün olmadı. 
Həmsədrlər tərəfindən irəli sürülən və 
sonuncu olan “Ümumi dövlət” ideyası iflasa 
uğradıqdan sonra Minsk qrupu praktik olaraq 
dalana dayandı.
Danışıqlar prosesinə təkan vermək üçün 
1999-cu il aprelin 26-da ABŞ-ın təşəbbüsü 
ilə Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan 
prezidentləri arasında artıq yeni formatda 
birbaşa danışıqlara başlandı və ATƏT-in Minsk 
qrupu tərəfindən danışıqların bu formatı 
bəyənildi. Lakin bu görüşün nəticəsində də 
münaqişənin nizama salınması istiqamətində 
konkret nəticə əldə edilmədi. 
Münaqişə tərəflərinin mövqelərində 
ziddiyyətlərin qalması xüsusilə, Ermənistanın 
qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi 
səbəbindən ATƏT-in 1999-cu il noyabrın 18-
19-da İstanbulda keçirilən Zirvə toplantısında 
qəbul edilən yekun bəyannamədə yalnız Dağlıq 
Qarabağ problemi ətrafında yaranmış mövcud 
vəziyyəti özündə əks etdirən və Minsk qrupu 
çərçivəsində münaqişə tərəflərinin danışıqları 
davam etdirməyə çağıran 20-ci maddə öz 
əksini tapdı1. Sənəddə ATƏT-in Minsk qrupu 
həmsədrlərinin cəhdlərinə müsbət qiymət 
verilməklə yanaşı, Ermənistan və Azərbaycan 
prezidentləri arasında intensivləşən 
danışıqlardan razılıq ifadə olunur və nizam-
lama formatına daha çox uyğun gələn Minsk 
qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq sülh 
prosesinin davam etdirilməsi üçün görüşlərin 
keçirilməsi dəstəklənirdi.
2001-ci ilin əvvəli iki dövlətin prezidentləri 
arasında keçirilən danışıqların intensivliyi ilə 
müşahidə olundu. Belə ki, 2001-ci ilin yanvarın 
26-da Parisdə əvvəlcə Marini sarayında, martın 
5-də isə Yelisey sarayında aparılan danışıqlar 
daha snora aprelin 4-6-da ABŞ-ın Florida 
ştatının Ki-Vest şəhərində Minsk qrupunun 
həmsədrlərinin iştirakı ilə davam etdirildi.
Sonradan “Paris prinsipləri” adını almış bu var-
iantda əvvəllər irəli sürülmüş 3 təklifin (“pa-

ket”, “mərhələli” və “ümumi dövlət”) tərəfləri 
qane edən məqamlarının ümumiləşdirilməsi 
nəzərdə tutulurdu. Daha sonra Minsk qrupu 
həmsədrləri bəyan etdilər ki, onlar münaqişənin 
həlli ilə bağlı yeni təklif üzərində işləyirlər və 
onu iyul ayında Cenevrədə keçiriləcək növbəti 
görüşdə prezidentlərə təqdim edəcəklər. Lakin 
adı çəkilən bu görüş Ermənitsanın qeyri-kon-
struktiv mövqeyi nəticəsində baş tutmadı.
ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2001-ci il dekabrın 
3-4-də Buxarestdə keçirilən iclasında qəbul 
edilmiş bəyanatda sülh danışıqlarının davam 
etdirilməsinin vacibliyi bildirilmiş və tərəflərə 
münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları 
və prinsipləri əsasında tez bir zamanda həll 
edilməsi üçün səyləri artırmaq məsləhət 
görülmüşdür2.
2002-ci ilin mart ayında regiona səfəri zamanı 
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri danışıqların 
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 
şəxsi nümayəndələri səviyyəsində davam 
etdirilməsini təklif etdilər. Bu təklif hər iki 
dövlət tərəfindən qəbul edildi. Belə ki, 2002-ci 
il mayın 13-15-də və iyulun 29-30-da Praqa 
şəhəri yaxınlığında Ştirin ərazisində, daha 
sonra isə həmin il noyabrın 15-də Vyanada 
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 
şəxsi nümayəndələrinin üç görüşü baş tutdu3. 
Mahiyyətcə “mərhələli həll” planını ehtiva 
edən Praqa formatının Azərbaycan tərəfindən 
dəstəklənməsinə baxmayaraq Ermənistan 
tərəfinin Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini 
yenidən ilkin şərt kimi müzakirə olunmasını 
irəli sürməsindən sonra danışıqlar prosesi 
yenidən dalana dirəndi.
ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2002-ci il 
dekabrın 6-7-də Portuda keçirilən iclasında 
qəbul edilmiş bəyanatda tərəflər arasında 
danışıqların intensivləşməsinə və Minsk qrupu 
həmsədrlərinin fəal dəstəklənməsinə baxma-
yaraq, Dağlıq Qarabağ probleminin hələ də 
nizamlanmamasına görə narahatlıq ifadə ol-
undu. Sülh prosesinin davam etdirilməsinin 
vacibliyi vurğulanmaqla, tərəflər beynəlxalq 
hüquq normaları və prinsipləri əsasında prob-
lemin qısa bir zamanda həllinə çağrıldılar. 
Bununla yanaşı, qəbul edilən sənəddə 
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin, 
həmçinin onların şəxsi nümayəndələrinin 

1 OSCE. Istanbul Summit Declaration. Istanbul, 1999, p.8
2 ОБСЕ. Девятая встреча Совета министров. Бухарест, 3-4 декабря 2001 года . Решения 2. Заявлениe Совета 
министров (5). 
3 Маммадов И.М., Мусаев Т.Ф. Армяно-азербайджанский конфликт: история, правo, посредничествo. Баку, 
2008, с.127
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davamlı görüşləri dəstəkləndi. Azərbaycan 
nümayənda heyəti ATƏT-in Nazirlər Şurasının 
bu qərarı ilə əlaqədar olaraq izahedici bəyanat 
verdi1.
Ümumiyyətlə, 1992-ci ildən başlayaraq 
ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində aparılan 
danışıqlar və bu qurumla qarşılıqlı əməkdaşlıq 
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ciddi 
səyləri ilə Azərbaycanın xarici siyasət kur-
sunun mühüm tərkib hissələrindən birinə 
çevrilmişdir. Yalnız, onu qeyd etmək kifayətdir 
ki, 1993-2003-cü illər ərzində Azərbaycanın 
dövlət başçısı Heydər Əliyev Ermənistan Prez-
identi ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qru-
punun nümayəndələri ilə 140-a qədər görüş 
keçirmişdir.
2003-cü il dekabrın 1-2-də ATƏT-in Nazirlər 
Şurasının Maastrixdə keçirilən növbəti iclasında 
qəbul edilmiş bəyanatda Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində 
edilən cəhdlərin uğursuzluğundan 
narahatlıq ifadə olundu. Nazirlər yenidən 
sülh danışıqlarına təkan verməyin vacib-
liyini vurğulamaqla tərəfləri münaqişənin 
beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında həll 
olunması üçün edilən səyləri ikiqat artırmağa 
çağırdılar. Azərbaycan nümayəndə heyəti bu 
çağırışa uyğun bəyanatla çıxış etdi2.
Ümummili liderimiz Heydər Əliyevin siyasi 
kursunu uğurla davam etdirərək 2003-cü 
il oktyabrın 15-də Azərbaycan Prezidenti 
seçildiyi ilk gündən Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin nizama salınmasına xüsusi 
diqqət yetirən cənab İlham Əliyev bu məsələdə 
yalnız respublikamızın milli və dövlətçilik 
maraqlarını daim üstün tutduğunu nümayiş 
etdirmişdir. Azərbaycan prezidenti bütün xarici 
səfərlərdə, eləcə də Bakıda keçirdiyi çoxsaylı 
görüşlərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü 
məsələsini daim önə çəkərək Azərbaycan 
xalqının öz torpaqlarının işğalı ilə heç zaman 
razılaşmayacağını, ehtiyac yarandığı halda, 
hərbi əməliyyatların başlanmasına qərar 
verəcəyini vurğulamışdır. Bununla yanaşı, 
Azərbaycanın dövlət başçısı münaqişəni dinc 
vasitələrlə nizama salınmasının tərəfdarı 
olduğunu bildirmiş, beynəlxalq təşkilatların bu 

sahədə səylərini gücləndirməsinin zəruriliyini 
bəyan etmişdir.
Belə ki, 2004-cü il fevralın 4-də ATƏT-in Parla-
ment Assambleyası sədrinin Dağlıq Qarabağ 
üzrə xüsusi nümayəndəsi Qoran Lenmark-
erin Azərbaycana səfəri zamanı dövlət başçısı 
İlham Əliyev qeyd etdi ki, münaqişənin nizama 
salınması prosesinda əsas vasitəçi olan ATƏT-
in Minsk qrupu ilə yanaşı, digər beynəlxalq 
qurumlar - ATƏT-in Parlament Assambleyası, 
Avropa Şurası və Avropa İttifaqının 
da fəaliyyətinin gücləndirilməsi böyük 
əhəmiyyətə malikdir3. ATƏT-in Parlament 
Assambleyasının fevralın ortalarında keçirilən 
iclası zamanı Qoran Lenmarkerin məruzəsində 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü dəstəklənmiş 
və işğal olunmuş ərazilərin qaytarılmasının 
zəruriliyi ön plana çəkilmişdir4.
2004-cü ilin martın 16-da ATƏT-in fəaliyyətdə 
olan sədri, Bolqarıstanın xarici işlər naziri 
Solomon Passinin Azərbaycana səfəri zamanı 
dövlət başçısı cənab İlham Əliyevlə görüşündə 
Minsk qrupunun konkret təkliflərinin 
olmadığını və hər iki dövlətin prezidentlərinin 
dialoqundan çox şey gözlədiyini bəyan etdi5. 
Son zamanlar Minsk qrupu həmsədrləri də 
problemin məhz Azərbaycan və Ermənistan 
rəhbərlərinin qarşılıqlı anlaşması sayəsində 
həll oluna biləcəyini dəfələrlə vurğulamışlar. 
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, münaqişə 
başlayandan həqiqətən qarşılıqlı anlaşma 
mövcud olsaydı, heç Minsk qrupunun 
fəaliyyətinə də ehtiyac duyulmazdı. Çünkü 
tərəflərin bir-birinin şərtlərini qəbul etməməsi, 
xüsusilə Ermənistanın daim qeyri-konstruktiv 
mövqedən çıxış etməsi danışıqların nəticəsiz, 
münaqişənin isə həll olunmamış qalmasına 
gətirib çıxarmışdır.
Məhz bu səbəbədən də dövlət başçısı cənab 
İlham Əliyev ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrini 
qəbul edərkən bir daha Minsk qrupunun 
fəaliyyətini tənqid etmiş və Azərbaycanın 
ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 
müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalaraq, 
münaqişənin yalnız beynəlxalq hüquq 
normaları əsasında  respublikamızın ərazi 
bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə nizama 

1 ОБСЕ. Десятая встреча Совета министров. Порто, 6-7 декабря 2002 года .  Заявлениe Совета министров (4); 
Приложение 3. Дополнение 3. Интерпретирующee заявлениe Азербайджана.
2 ОБСЕ. Одинадцатая встреча Совета министров. Маастрихт, 1-2 декабря 2003 года .  Заявлениe о понимании 
председателя; Заявление делегации Азербайджана.
3 “Azərbaycan“, 5 fevral 2004-cü il
4 “Azərbaycan“, 13 mart 2004-cü il
5 «Xalq qəzeti», 17 mart 2004-cü il
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salınmasının vacibliyini bildirmişdir.
2004-cü il aprelin 16-dan başlayaraq Praqada 
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri 
səviyyəsində danışıqlar yenidən bərpa ol-
undu. Sonradan “Praqa prosesi” adını almış 
danışıqların bu mərhələsində 2005-ci ilin 
yayına qədər iki dövlətin xarici işlər nazirləri 
11 görüş keçirərək münaqişənin nizama 
salınmasına dair sülh planının yeni variantının 
detallarını müzakirə etdilər. Bununla yanaşı, 
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 
arasında 2004-cü il aprelin 28-də əvvəlcə 
Varşavada, sonra isə sentyabrın 15-də As-
tanada keçirilən danışıqların başlıca mövzusu 
xarici işlər nazirlərinin Praqa görüşlərində 
razılaşdırılan məsələlərin əsas detalları oldu.
ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2004-cü il 
dekabrın 6-7-də Sofiyada keçirilən iclasında 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul 
edilən bəyanatda Azərbaycan və Erəmnistan 
prezidentlərinin Minsk qrupununu 
həmsədrlərini himayəsi altında baş tutmuş 3 
görüşü dəstəklənirdi. ATƏT-in Minsk qrupu 
həmsədrlərinin “Praqa prosesi”nin nəticələrinə 
dair sentyabr ayında Astanada hər iki dövlətin 
prezidentlərinə təqdim edilmiş çərçivə sənədi 
münaqişənin nizamlanmasının əsası kimi qeyd 
olundu1. 
2005-ci il yanvarın 3-də Azərbaycan Preziden-
ti İlham Əliyev Bakıda Təhlükəsizlik Şurasının 
iclasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması 
istiqamətində əlverişli şəraitin yarandığını və 
bu problemin “Praqa prosesi” əsasında getdi-
yini bildirməklə danışıqlarda yeni mərhələnin 
başlandığını bəyan etdi2. Ermənistanın 
münaqişənin “Praqa prosesi”, yəni “mərhələli 
həll” variantı ilə razılaşmaq məcburiyyətində 
qalması heç şübhəsiz Azərbaycan Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu xarici 
siyasətin nailiyyətlərindən biri hesab oluna 
bilər. 2005-ci il mayın 15-də Varşavada, avqus-
tun 27-də isə Kazanda iki ölkənin prezidentləri 
arasında keçirilən növbəti görüşlərdə 
danışqların əsas mövzusu təklif olunan yeni 
sülh planının detallarının müzakirəsi oldu. 
2005-ci ildə dekabrın 5-6-da ATƏT-in 
Nazirlər Şurasının Lyublyanada qəbul edilmiş 

bəyanatında 2005-ci il ərzində “Praqa pros-
esi” çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
dair danışıqlarda, xüsusilə ATƏT Minsk qrupu 
həmsədrlərinin himayəsi altında Azərbaycan və 
Ermənistan prezidentlərinin Varşava və Kazan 
görüşlərində əldə olunmuş tərəqqiyə razılıq ifadə 
olunur və hər iki ölkənin prezidentinə yaranmış 
imkanlardan münaqişənin nizama salınması 
üçün istifadə etmək tövsiyə olunurdu3.
Münaqişənin nizama salınmasına dair 
aparılan danışıqların  “Praqa prosesi” adını 
almış variantın ictimaiyyət üçün açıqlanan 
əsas elementləri ondan ibarət idi ki, burada 
nizamlanmanın “mərhələli həll” variantının 
detalları müzakirə obyektinə çevrilmişdi.
2006-ci il Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində 
aparılan danışıqların intensivliyi dövrü kimi 
xarakterizə oluna bilər. Məhz bu ildə tərəflərin 
nizamlanmaya bir addım yaxın olması barədə 
təsəvvürlər formalaşdı. Belə ki, Azərbaycan 
və Ermənistan prezidentləri 2006-cı il fevralın 
10-11-də Paris yaxınlığında Rambuyedə, 
iyunun 5-də Buxarestdə, noyabrın 28-də 
isə Minskdə görüşdülər. Bundan əlavə, il 
ərzində hər iki ölkənin xarici işlər nazirləri 
səviyyəsində altı görüş keçirildi. Danışıqların 
tam təfərrüatı açıqlanmasa da, tərəflərin ni-
zamasalma prosesində bəzi elementlərin 
razılaşdırılmasının müzakirə olunduğu bildiri-
lidi. 
ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2006-cı il dekabrın 
4-5-də Brüsseldə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 
ilə əlaqədar qəbul etdiyi bəyanatda 2006-
cı il ərzində aparılmış danışıqlar nəticəsində 
tərəflərin əsas prinsiplər üzrə razılığa 
gəlmələri üçün daha da yaxınlaşması qeyd ol-
undu. Bununla yanaşı, qəbul edilən sənəddə 
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2007-
ci ildə baza prinsiplərini razılaşdırmaq üçün 
səyləri gücləndirməyə çağırıldılar4.
Keçirilən görüşlərdə Ermənistanın qeyri-
konstruktiv mövqedən çıxış etməsi “Praqa 
prosesi”nin yenidən dalana dayanmasına və 
danışıqların nəticəsiz qalmasına gətirib çıxartdı. 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin niza-
ma salınması prosesini sürətləndirmək üçün 
yenidən baza prinsipləri 2007-ci il noyabrın 

1 ОБСЕ. Двенадцатая встреча Совета министров. София, 6-7 декабря 2004 года .  Заявлениe Совета 
министров о Нагорно-Карабахском конфликте.
2 «Xalq qəzeti», 04 yanvar 2005-ci il.
3 ОБСЕ. Тринадцатая встреча Совета министров. Любляна, 5-6 декабря 2005 года .  Заявлениe Совета 
министров о конфликте, являющемся предметом рассмотрения в Минской группе ОБСЕ.
ОБСЕ. Четырнадцатая встреча Совета министров. Брюссель, 4-5 декабря 2006 года .  Заявлениe о Нагорному 
Карабаху.
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sonunda Madriddə tərəflərə təqdim olundu.
ATƏT-in Nazirlər Şurasının 2007-ci il noyabrın 
29-30-da Madriddə keçirilən növbəti iclasında  
qəbul edilən bəyanatda Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində 
cari danışıqların gələcək seçki ilində davam 
etdirilməsinə dair Azərbaycan və Ermənistan 
arasında razılığın əldə edilməsindən məmnunluq 
ifadə olundu. Bununla yanaşı, sənəddə ATƏT-
in Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi 
ilə münaqişənin nizamlanmasının baza 
prinsiplərinin razılaşdırılması üçün tərəflərə 
təqdim olunmuş variant dəstəklənirdi1.
Bundan sonra, 2008-ci il iyunun 5-də Sankt-Pe-
terburqda, noyabrın 2-də Moskvada, 2009-cu 
il yanvarın 28-də Sürixdə, mayın 7-də Praqada, 
iyunun 4-də Sankt-Peterburqda, iyulun 17-18-
də Moskvada, oktyabrın 8-9-da Kişinyovda, 
noyabrın 22-də isə Münhendə Azərbaycan və 
Ermənistan prezidentlərinin 8 görüşü keçir-
ildi. Bu görüşlər zamanı danışıqların mahiyyəti 
haqqında verilən məlumatlarda bildirilir ki, 
son beş ildə “Praqa prosesi” çərçivəsində 
işlənilməsi başlanılan və Madrid sənədinə 
çevrilən baza prinsipləri mövcuddur. Bu 
prinsiplərin bəziləri üzrə müəyyən razılaşma 
əldə edilmişdir. Lakin hazırda prezidentlər 
səviyyəsində müzakirə olunan bir neçə prinsip 
üzrə anlaşmanın müəyyən cizgiləri hiss olunur. 
Bu kontekstdə bütün məsələlərə dair ümumi 
razılıq əldə olunduqdan sonra yekun hər hansı 
bir sənədin qəbul ediləcəyi bildirilir. 
Heç şübhəsiz ki, Ermənistan tərəfi aparılan 
danışıqlar prosesində həmişə qeyri-konstruk-
tiv mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu prosesi 
uzatmağa çalışır. Aparılan danışıqların gedişi 
konfidensial səciyyə daşısa da, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev görüşlərin daha 
intensiv xarakter aldığını qeyd etməklə 
yanaşı, bu gün danışıqlar masası üzərində 
bütün işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarının 
qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz 
doğma ev-eşiklərinə qayıdışı məsələlərinin 
mövcudluğunu bildirmişdir. Bununla yanaşı, 
Ermənistanın danışıqlar prosesini süni şəkildə 
uzatdığını və bu taktikanın heç bir perspekti-
vinin olmadığını söyləyən dövlət başçısı cənab 
İlham Əliyev nə bu gün, nə on il, nə də yüz il 
sonra Dağlıq Qarabağın müstəqil olmayacağını 
vurğulamışdır. Eyni zamanda, Prezident 

İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, Azərbaycanın 
mövqeyi birmənalıdır və biz bütün təzyiqlərə 
baxmayaraq sonadək öz mövqeyimizi müdafiə 
edəcəyik2.
2009-cu ilin iyulun 10-da «Böyük səkkizlər»in 
İtaliyanın Akvil şəhərində keçirilən toplantısında 
ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri Dağlıq 
Qarabağ problemini də müzakirə etdilər. 
Sonda hər üç prezidentin münaqişə ilə bağlı 
qəbul etdikləri birgə bəyanatda həmsədrlərə 
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini 
Baza Prinsiplərinə dair son təkliflərin əks 
olunduğu, yəni 2007-ci il noyabrın 29-da 
açıqlanmış Madrid təklifləri üzrə yeni versiyanı 
təqdim etməyi tapşırdılar. 
Bununla yanaşı, sənəddə ATƏT-in Minsk qru-
punun həmsədri olan dövlətlərin prezidentləri 
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini 
qalan fikir ayrılıqlarını aradan qaldırmağa və 
hərtərəfli sülh planının əsasını təşkil edəcək 
Baza Prinsiplərinin razılaşdırılmasını başa 
çatdırmağa çağırış öz əksini tapdı.  Eyni za-
manda, bəyanatda bu prinsiplərin Helsinki 
Yekun Aktına, yəni gücün tətbiq edilməməsi, 
ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyinetmə 
hüququna əsaslandığı qeyd olundu3.
Münaqişənin nizama salınması prosesində 
Azərbaycan və Ermənistan tərəflərinin 
mövqelərində müəyyən fərqlər qalmaqdadır. 
Azərbaycan dövlətinin mövqeyi əvvəlki kimi 
birmənalıdır. Yəni, ermənilər Dağlıq Qarabağ 
ətrafında işğal etdikləri əraziləri mərhələli 
şəkildə azad etməli, məcburi köçkünlər öz 
doğma yurdlarına qayıtmalıdırlar. Bundan 
sonra isə, keçid dövründə Laçın və Kəlbəcər 
rayonlarının azad edilməsi ilə eyni zaman-
da Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında 
dəhlizin yaradılması mümkündür.
Növbəti mərhələdə Dağlıq Qarabağdan olan 
məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıtmalı 
və sülhməramlı qüvvələr yerləşdirilməlidir. 
Dağlıq Qarabağın 65 min azərbaycanlı əhalisi 
oraya qayıtdıqdan sonra isə status məsələsi 
müzakirə olunub hazırlana bilər. Heç şübhəsiz 
ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır. 2008-ci il 
noyabrın 2-də Moskvada Rusiya, Azərbaycan 
və Ermənistan  prezidentlərinin birgə imzaladığı 
bəyannamədə də münaqişənin ərazi bütöv-
lüyü çərçivəsində həlli nəzərdə tutulur.

1 ОБСЕ. Пятнадцатая встреча Совета министров. Мадрид, 29-30 нояабря 2007 года .  Заявлениe Министров.
2 “Azərbaycan“, 28 may 2009-cu il
3 “Ayna“, 11 iyul 2009-cu il
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Ermənistan tərəfinin mövqeyinə gəldikdə 
isə, ermənilər öz müqəddəratını təyinetmə 
prinsipini əsas gətirərək Dağlıq Qarabağın 
müstəqil dövlət kimi tanınmasına çalışırlar. 
Ancaq ermənilər öz müqəddəratını təyin 
etmə hüququndan hələ əsrin əvvəllərində 
ən yüksək səviyyədə istifadə edərək 
özlərinin müstəqil dövlətini – Ermənistan 
Respublikasını  yaratmışlar. Dağlıq Qarabağ 
bölgəsinin erməniləri isə müstəqil Azərbaycan 
dövlətində yaşayan milli azlıqlardan biridirlər. 
Beynəlxalq hüquq normalarına görə milli 
azlıqlar öz müqəddəratlarını təyin edə bilərlər. 
Lakin bu, müstəqillik formasında ola bilməz. 
Çünki müstəqil dövlətin ərazisində yaşayan 
milli azlıqların belə hüquqları yoxdur. Bu 
baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyin 
etmə hüququnu bəhanə etməsi beynəlxalq 
hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması 
deməkdir.
Bu səbəbdən Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan 
torpağında ikinci erməni dövlətinin 
yaradılmasına Azərbaycan dövləti və xalqı 
heç vaxt imkan verməyəcək. Dağlıq Qarabağa 
yalnız Azərbaycanın tərkibində hər hansı bir 
status verilə bilər. Lakin bu Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində mümkündür.
Bundan əlavə, Ermənistan tərəfi aparılan 
danışıqlarda Dağlıq Qarabağın üçüncü tərəf 
kimi iştirakının təmin olunmasını istəyir. 
Ancaq bu tələb də əsassızdır və heç bir 
məntiqə uyğun deyil. Çünki Dağlıq Qarabağ 
ermənilərinin müstəqil tərəf kimi danışıqlarda 
iştirakı məsələsi nəinki ATƏT-in Minsk qrupu-
nun mandatına ziddir, eyni zamanda 2008-ci 
ilin sonunda Moskvada imzalanmış məlum 
bəyannamədə də açıq şəkildə bildirilir ki, 
münaqişənin nizamlanması istiqamətində 
aparılan danışıqlar prosesində yalnız 
Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə 
bilər. 
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi 
olduğunu dəfələrlə bəyan edən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyev 2009-cu il iyulun 
13-də Londonda məşhur Kral Beynəlxalq 
Münasibətlər İnstitutunda görüşü zamanı 
Ermənistan rəhbərinin Moskva bəyannaməsini 
tərəf kimi imzaladığını vurğulamaqla yanaşı, 
danışıqların Ermənistanla Azərbaycan 

arasında aparıldığını və bunun beynəlxalq 
format olduğunu bildirərək qeyd etdi ki, əgər 
Dağlıq Qarabağ münaqişə tərəfi olsaydı, onda 
Ermənistan tərəfi bəyannaməni imzalamazdı.  
Bununla yanaşı dövlət başçısı bəyan etdi ki, 
«Əgər Dağlıq Qarabağın erməni icması iştirak 
etmək istəyirsə, onda onlar Dağlıq Qarabağın 
azərbaycanlı icması ilə danışıqlara gedə 
bilərlər»1. 
Buna görə də Ermənistan ilk növbədə Dağlıq 
Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi 
olduğunu qəbul etməli, işğalçılıq siyasətinə 
son qoymalı, sonra isə münaqişənin 
nizamlanmasının variantları barədə öz 
mövqeyini bildirməlidir. Münaqişənin nizama 
salınması prosesində Azərbaycan dövləti və 
onun başçısı cənab İlham Əliyev ilk növbədə 
sülh variantına üstünlük verir. Lakin Prezi-
dent İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və 
dövlətinin bu işğalı, etnik təmizləmə siyasəti 
və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi 
ilə heç vaxt barışmayacağını bildirməklə 
yanaşı, öz torpaqlarımızı azad etmək 
üçün tam əsasımızın olduğunu və bunun 
beynəlxalq hüquq normaları ilə təsdiq etdiyini 
vurğulamışdır2. 
Regionda baş verən son hadisələr, xüsusilə 
Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin 
normallaşdırılması istiqamətində atılan 
addımlar indiyə qədər danışıqlar prosesində 
qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə nizamlanma 
prosesinə maneə törədən Ermənistan tərəfini 
yenə də vaxt uzatmaq taktikasını tətbiq 
etməyə imkan yaradır. Bununla əlaqədar 
dövlət başçısı İlham Əliyev açıq şəkildə 
bildirdi ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri 
Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllindən 
əvvəl tənzimlənərsə, o zaman Ermənistanın 
mövqeyi danışıqlar prosesində daha da 
sərtləşə bilər. Bu problemlərin, yəni Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və 
Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması 
proseslərinin paralel olaraq həll edilməsinin 
vacibliyini bildirən Prezident İlham Əliyev 
ölkəmizin bölgədə və dünyada artan rolunun 
Ermənistanın təcrid vəziyyətdən çıxmasına 
heç vaxt imkan verməyəciyini vurğulayaraq, 
qeyd etdi ki, “Bu vəziyyətin yaranmasının əsas 
səbəbkarı Ermənistan rəhbərliyinin özüdür”3. 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi həll ol-

1 “Azərbaycan“, 17 iyul 2009-cu il
2 “Xalq qəzeti“, 07 aprel 2009-cu il
3 “Azərbaycan“, 10 oktyabr 2009-cu il
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unmadan, yəni Ermənistan işğal olunmuş 
Azərbaycan torpaqlarından çıxmayınca 
bölgədə heç bir müsbət irəliləyişin müm-
kün olmayacağını vurğulamaqla yanaşı, 
dövlət başçısı İlham Əliyev ölkəmizin öz milli 
maraqları uğrunda sona qədər mübarizə 
aparacağını bildirmişdir. Eyni zamanda, bu 
mübarizədə ədalətin Azərbaycanın tərəfində 
olduğunu söyləyən Prezident İlham Əliyev 
dünyaya bəyan etdi ki, “Azərbaycan bundan 
sonra da nə danışıqlar prosesində, nə də 
bölgədə gedən başqa proseslərdə öz prinsipi-
al mövqeyindən dönməyəcəkdir”1. 
Bundan əlavə, dövlət başçısı İlham Əliyev 
son Münhen danışıqları ərəfəsindəki çıxışında 
dünya birliyinin bu məsələyə biganə qaldığını 
vurğulayaraq qeyd etdi ki, beynəlxalq 
təşkilatlar lazım olan qərarları qəbul etsə də, 
ancaq onlar icra olunmur və belə olan halda o 
qətnamələr mənasını itirir. Dünyada beynəlxalq 
hüquq normalarının kobudcasına pozulduğunu 
bildirən Prezident İlham Əliyev  Azərbaycan 
torpaqlarının uzun illər işğal altında qalmasını 
bunun nəticəsi kimi qiymətləndirdi. 
Ona görə də ancaq Azərbaycan xalqının 
iradəsinə, gücünə arxalanmağı bildirən dövlət 
başçısı bu məqsədlə iqtisadiyyatımızı və or-
dumuzu gücləndirməyin vacibliyini vurğuladı. 
Problemin sülh yolu ilə həll olunmasına 
ümidlərini itirməyən və bu səbəbdən 
münaqişənin nizama salınmasında dinc 
vasitələrə üstünlük verdiyini söyləyən Prezi-
dent İlham Əliyev qeyd etdi: “Biz danışıqlar 
aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an 
torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad 
etməyə hazır olmalıyıq”2. 
Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində 
beynəlxalq təşkilatlarin səyləri ilə yanaşı, 
1999-cu ilin aprelindən başlayaraq, yeni for-
mada addımlar atılmışdır. Bu, Azərbaycan və 
Ermənistan prezidentlərinin birbaşa dialo-
qunun aparılması olmuşdur. Həmin vaxtdan 
bu günə qədər iki respublikanın prezidentləri 
Moskvada, Vaşinqtonda, Cenevrədə, Yaltada, 
İstanbulda, Davosda, Nyu-Yorkda, Minskdə, 
Parisdə, Ki-Uestdə, Soçidə, Kişinyovda, 
Praqada, Strasburqda, Varşavada, Astanada, 
Kazanda, Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-
Peterburqda, Surixdə, Münhendə və  habelə 
iki respublikanın sərhəddi - Sədərəkdə 40-a 
qədər görüş keçirmişlər.
Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı 
Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyini müdafiə 
edərkən bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki 

münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində 
aparılan danışıqlarda təcavüzkar Ermənistan 
qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək 
işğalçılıq siyasətindən əl çəkmir. Digər tərəfdən 
isə, dünya birliyinin “ikili standartlar” prinsipindən 
çıxış etməsi, BMT və ATƏT kimi beynəlxalq 
təşkilatların öz təklif və qətnamələrini həyata 
keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi 
danışıqlar prosesində irəliləyişin əldə olunmasi-
na maneə törədir. 
Bundan başqa, münaqişənin nizamlanması 
istiqamətində vasitəçilik missiyasını öz üzərinə 
götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun sonuncu 
təklifindən 10 ildən çox vaxt keçməsinə bax-
mayaraq, Minsk qrupu indiyə qədər heç bir 
yeni təkliflə çıxış etməmişdir. Buna baxmayaraq 
Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların, 
xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə ni-
zama salmaq üçün fəaliyyət göstərən ATƏT-in 
sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq 
onun işində müntəzəm və əməli şəkildə 
iştirak edir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir 
ki, Azərbaycanın Prezidenti İlham Əliyev 
keçən dövr ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun 
həmsədrləri ilə 50-dən çox görüş keçirmiş və bu 
da münaqişənin nizama salınması istiqamətində 
aparılan danışıqlarda ölkəmizin ilk növbədə sülh 
variantına üstünlük verdiyinə sübutdur. 
Çox təəssüf ki, yarandığı vaxtdan etibarən 
ATƏT-in Minsk qrupunun qəbul etdiyi 
sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütöv-
lüyünün, sərhədlərinin toxunulmazlığının, 
suverenliyinin bərpasının zəruriliyi bildirilsə 
də, indiyə qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh 
prosesində arzu olunan nəticəni verməmişdir. 
ATƏT çərçivəsində yaradılan Minsk qrupu 
və bu qrupa həmsədrlik edən ABŞ, Fransa 
və Rusiya kimi böyük dövlətlər münaqişənin 
dondurulmuş şəkildə qalmasında məsuliyyət 
daşımamış və təcavüzkara qarşı heç bir təzyiq 
göstərmək niyyətində olmamışlar. Bununla 
yanaşı, münaqişədə Ermənistanın Azərbaycana 
təcavüzündən birbaşa danışmadan, qəbul 
edilən sənədlərdə  bu barədə heç nə demədən 
münaqişənin ədalətli həlli yolunda müsbət 
irəliləyişə nail olmaq çətindir. Eyni zamanda 
təcavüzkar Ermənistana qarşı heç bir əməli 
tədbirin görülməməsi ATƏT-in nüfuzuna xələl 
gətirməklə bərabər, onun tərkibində yaradılan 
Minsk qrupuna olan ümidləri də heçə endirir. 
Ona görə də böyük dövlətlər müasir beynəlxalq 
münasibətlər üçün təhlükəli olan təcavüzkarın 
qarşısını almaq istəyirlərsə, qəti praktik 
addımlar atmalı və Ermənistanı beynəlxalq 
birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər.

1 “Xalq qəzeti“, 17  oktyabr 2009-cu il
2 “Azərbaycan“, 18 noyabr 2009-cu il
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Xarici siyasət özlüyündə mürəkkəb prosesdir. 
Bu sahədə hər bir terminin və anlayışın dəqiq 
işlədilməsinə ehtiyac vardır. “Milli məqsəd” və 
“milli maraq” anlayışları bu baxımdan müasir 
siyasətdə incəliklə nəzərə alınmalıdır. Bəzən 
bu anlayışları eyniləşdirirlər: milli marağı milli 
məqsəd kimi başa düşürlər və yaxud əksinə.  
Əslində isə onlar arasında incə fərqlər vardır. 
Məsələn, milli məqsəd kimi Dağlıq Qarabağ 
probleminin həllini qarşıya qoymaq olar. An-
caq bu məqsədə istənilən şərtlər daxilində 
nail olmaq doğru olmazdı. Burada milli 
maraqların gözlənilməsi şərti mütləqdir. Milli 
məqsədə çatmağın üsulları və şərtləri milli 
maraqlarla tənzimlənməlidir. Bunu tarix və 
zaman təsdiq edir. Məsələn, Müasir dövrdə 
geosiyasi risklərin mövcudluğu şəraitində 
milli maraqların gözlənməsi daha əhəmiyyətli 
məna kəsb edir. Xarici siyasətdə geosiyasi 
risqlərin milli maraqlara uyğun idarə edilməsi 
imkanlarının nəzəri öyrənilməsi və praktiki 
tətbiqi aktuallaşır. 
Risk anlayışının mənşəyi dəqiq məlum deyil. 
Risk haqqında ilkin təsəvvürlər Qədim Şərqdə 
formalaşmışdı. Qərbdə  “risk” anlayışına yalnız 
Orta Əsrlərdən Yeni Dövrə keçid mərhələsində 
rast gəlinir. XYI əsrdə Covanni Botero indi də 
məşhur olan belə bir fikir söyləmişdi: “Chi non 
risica non guadagna” (“kim risk etmirsə, heç 
nə ala bilməz”). 
M.Xaydegger XX əsrin ortalarında vurğulayırdı 
ki, risk nəticəsi öncədən bəlli olmayan 
imkanın aktuallaşmasıdır. Risk haqqında ci-
ddi elmi araşdırmalar aparan bütün müəlliflər 
bu fikirdədirlər ki, elmi iddialara cavab verə 
biləcək risk anlayışı yoxdur. Bunlarla yanaşı, 
“risk” anlayışından elmlə yanaşı, siyasətdə və 
geosiyasətdə geniş istifadə edilir. Bu anlayış 
altında diplomatlar konkret faktorları və on-
lara münasibəti nəzərdə tuturlar. Məsələ on-
dan ibarətdir ki, hər bir müasir cəmiyyətin 

öz içində yetişdirdiyi “risk sahəsi” də vardır. 
Bu anlayışı regiona və bütövlükdə dünyaya 
da aid etmək olar. ki, elmi iddialara cavab 
verə biləcək risk anlayışı yoxdur. Risk bütün 
dünya miqyasında özünü göstərsə də, hər 
bir cəmiyyət və dövlət özünə aid olan riskləri 
öyrənməli, onları nəzərə almalı və siyasətində 
istifadə etməlidir. Başqasının təcrübəsini 
öyrənməklə riskli dünyada uğur əldə etməyin 
bədəli dövlətçiliyi itirmək dərəcəsinə qədər  
böyük olur! Bu məqam xarici siyasətdə 
risklərin nəzərə alınmasını zəruri edir. 
Dünya sürətlə qloballaşır və dövlətlərarası 
münasibətlər elə mürəkkəbləşir ki, ən güclü 
dövlətlər belə meydana çıxan riskləri tam olaraq 
aradan qaldırmaq iqtidarında deyil. Səbəb isə 
riskin mahiyyətində və təbiətindədir – bu fak-
tor müasir dünyanın özəlliyidir və təbii olaraq 
hər yerdə özünü göstərir. Deməli, harada siyasi 
proseslər varsa, orada risk də vardır. Ona görə 
də xarici siyasətdə daha konstruktiv yanaşma 
risklərin idarə edilməsindən ibarət olmalıdır. 
Risklər prinsipcə qərarların qəbul edilməsi ilə 
sıx bağlıdır. Xarici siyasətlə əlaqəli bu aspektdə 
iki məqamı vurğulamaq lazımdır. Birinci as-
pekt xarici siyasətin hədəfinin mahiyyətindən 
çıxış edərək diplomatın qəbul etdiyi qərarların 
təhlilindən ibarətdir. Bu aspektdə qərar 
qəbul edilməsi problemin özəlliyindən asılı 
olur. Bu zaman məqsədlər müəyyənləşir, 
uyğun prinsiplər formalaşdırılır və diplomatik 
gedişlərin qiymətləndirilməsi metodikası təklif 
edilir. Həmin əsasda da səmərə və zərərin 
nisbəti ehtimali olaraq müəyyənləşdirilir. İkinci 
aspektdə diplomatın erudisiyası, dünyagörüşü, 
situasiyanı dəyərləndirmə qabiliyyəti və psix-
oloji özəllikləri əsasında qəbul etdiyi qərarların 
qarşıya qoyulan məqsədə adekvatlığı diqqət 
mərkəzində olur. Bu halda meydana çıxa 
biləcək geosiyasi risklər müəyyən edilir. Bu 
yanaşma analitik təfəkkürlə ilə sıx əlaqəlidir 

GEOSİYASİ RİSKLƏR ŞƏRAİTİNDƏ 
XARİCİ SİYASƏTİN FORMALAŞMASI VƏ 

DİALOQ DİPLOMATİYASI

Azər XUDİYEV *

* Sinergetik Tədqiqatlar Mərkəzinin Analitika Departamentinin müdiri, XİN-nin Mərkəzi Asiya şöbəsinin I-ci katibi
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və diplomatiyada da tətbiq edilir. Analitik 
düşüncə subyektə müxtəlif situasiyalarda 
maksimum səmərə verə biləcək formal qay-
dalar, prosedurlar, metodikalar verə bilir. 
Geosiyasət ölkənin coğrafi mövqeyini nəzərə 
alaraq dövlət siyasətinin aparılmasıdır. Bu, 
mürəkkəb prosedurdur və avtomatik olaraq 
özündə çoxlu sayda faktoru birləşdirir. Öz 
növbəsində həmin siyasətin yeridilməsi 
zamanı meydana çıxan risklər də bir çox 
faktorları özündə birləşdirir. Bunlar dövlətin 
xarici təcavüzə məruz qalması (hətta zəbt 
edilməsi) riski, daxili qüvvələrin təsiri 
altında dövlətin dağılması riski, dövlətin öz 
maraqlarını beynəlxalq aləmdə müdafiə etmək 
qabiliyyətinin azalması – suverenitetin aşağı 
düşməsi riski, siyasi risk, ölkə daxili riskləridir. 
Beləliklə, geosiyasi risklər strateji mahiyyətlidir 
və zərər miqyasına görə qlobaldır. Öncələr 
bu riskləri fundamental risklərə aid edirdilər 
ki, nəticəsi olaraq “fors-major” vəziyyətlər 
kateqoriyasında idilər. Qloballaşmanın müa-
sir səviyyəsi isə bu risklərin idarə edilməsi 
məsələsini aktuallaşdırır. Geosiyasi risqlərin 
idarəedilməsi subyektləri kimi beynəlxalq 
təşkilatlar (BMT, MAQATE, ÜDM, ÜDTT, ATƏT 
və s.), dövlət hakimiyyəti orqanları, trans-
milli korporasiyalar, milli elitalar, etnoslar, di-
asporalar, siyasi partiyalar çıxış edə bilərlər. 
Geosiyasi riskləri idarəetmə vasitələri kimi 
xarici siyasəti, demoqrafik siyasəti, hüququ, 
maliyyə-büdcə siyasətini, sənaye siyasətini 
qeyd etmək olar.
Ona görə də geosiyasi riskləri tədqiq 
edəndə ideoloji, etnopsixoloji, etniklərarası 
münasibətləri, mental özəllikləri, geomədəni 
və s. faktorları da nəzərə almaq lazım gəlir. 
Xarici siyasət dövlətin beynəlxalq aləmdə 
yeritdiyi ümumi kursudur. Xarici siyasət 
müəyyən dövlətin digər dövlətlərlə və xalqlar-
la münasibətlərini reallaşdırır. Bu zaman 
dövlətlərarası münasibətlər beynəlxalq hüquq 
və normalar çərçivəsində imzalanmış ikitərəfli 
və çoxtərəfli sazişlər əsasında tənzimlənir. 
Həmin baxımdan xarici siyasətin daxili siyasətlə 
sıx bağlı olduğunu nəzərə almaq lazımdır. 
Çünki müasir cəmiyyətlər üçün sistemli 
yanaşma, daxili və xarici aspektlərin vəhdəti 
məsələsi həyati əhəmiyyətlidir. Bu nöqtədə 
xarici siyasətlə cəmiyyətin modernləşməsinin 
çox müxtəlif aspektləri (sosial, mədəni, psix-
oloji, ideoloji və s.) kəsişir. Geosiyasi risklərin 
dəyərləndirilməsində və sistemli şəkildə 
islahatların aparılmasında həmin məqamın 
mütləq nəzərə alınması lazım gəlir. Xüsusilə, 

strateji xarakterli təhlillərdə, siyasi diaqno-
zlarda və proqnozlaşdırmalarda onun diqqət 
mərkəzində olması vacibdir. 
Geosiyasi risklər və onların idarəedilməsi 
zərurəti ilə bağlı yuxarıda qeyd edilənlər 
Cənubi Qafqazda bu risklərin anatomiyasını 
müəyyənləşdirməyə və ona uyğun xarici 
siyasət formalaşdırmağa imkan verir. Cənubi 
Qafqaz regionunda bu risklər üç səviyyədə 
özünü göstərirlər: 1. Qlobal geosiyasi risklərin 
müəyyən regionda konkret təzahürü formaları, 
2. Regionun tarixi, etnosiyasi, sosial-mədəni, 
dövlətçilik ənənəsinin xüsusiyyətlərindən 
qaynaqlanan risklər, 3. Konkret ölkənin si-
yasi, coğrafi, etno-demoqrafik, sosial-mədəni, 
iqtisadi və ərazi bütünlüyünə cəmiyyətdə 
yetişən təhlükələrdən qaynaqlanan risklər.
Bu səviyyələrin hər birinin öz parametrlər 
sistemi vardır. Məsələn, qlobal risklərin re-
gional təzahüründə sivilizasiyalararası 
münasibətlərdən qaynaqlanan riskləri, hərbi 
blokların rəqabətlərindən yaranan riskləri, 
beynəlxalq terror şəbəkəsi və narkoticarətin 
yaratdığı riskləri, Transmilli Korporasiyaların 
maraqları ilə yerli dövlətlərin maraqları 
arasındakı ziddiyyətlərdən qaynaqlanan 
riskləri, böyük dövlətlərin apardığı enerji 
siyasətindən qaynaqlanan riskləri və s. qeyd 
etmək olar. Cənubi Qafqazın region olaraq 
özündə yaranan risk parametrləri kimi Cənubi 
Qafqaza qonşu olan böyük dövlətlərlə yerli 
dövlətlərin qarşılıqlı münasibətlərindən qay-
naqlanan riskləri, regional inteqrasiyaya 
olan təhlükələri, region dövlətləri arasındakı 
münasibətlərin inkişafına təcavüzkar xari-
ci siyasətin yaratdığı təhlükələri, region 
dövlətlərinin ərazisinə, mədəniyyətinə, milli-
mənəvi dəyərlərinə qonşusunun iddialarından 
yaranan riskləri, Cənubi Qafqazda enerji 
təhlükəsizliyi ilə təhlükəsizliyin digər sahələri 
arasındakı ziddiyyətlərdən yaranan riskləri 
və həmçinin dondurulmuş münaqişələrin 
yaratdığı riskləri seçmək olar. Ölkənin daxili si-
yasi, coğrafi, etno-demoqrafik, sosial-mədəni 
və iqtisadi bütünlüyünə olan təhlükələrdən 
qaynaqlanan risklərin parametrləri kimi 
kənardan separatçılığı alovlandırmağa 
yönələn təsirlərdən qaynaqlanan riskləri, 
milli azlıqlarla bağlı süni problemlərin 
yaradılması cəhdlərindən qaynaqlanan 
riskləri, dini məzhəbliliyin siyasi müstəviyə 
gətirilməsi cəhdlərindən qaynaqlanan riskləri, 
Azərbaycanın bölgələri ilə qonşu dövlətlərin 
qarşılıqlı təmaslarından yarana biləcək bəzi 
təhlükələri (dini, mədəni, dil, iqtisadi, ənənə 
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və s. yaxınlıqlar və fərqlərin nisbətinin dəyişmə 
tendensiyası), nəzarət edilməyən ərazinin 
digər bölgələrə separatçı təsiri imkanlarından 
qaynaqlanan riskləri, ölkə ərazisinə kənar 
iddiaların olmasından qaynaqlanan riskləri, 
demoqrafik tarazlığın pozulmasından yaranan 
riskləri (əhalinin artım sürəti, miqrasiya 
ilə immiqrasiya arasındakı təbii nisbətin 
pozulması, daxili miqrasiya prosesində əhali 
paylanmasının qeyri-bircinsliyinin yaranması) 
ayırmaq mümkündür.
Bölgəmizdə mövcud olan risklər şəraitində 
Azərbaycanın xarici siyasətində risklərin 
nəzərə alınması asan məsələ deyil. Diplo-
matiya müxtəlif səviyyələrdə özünü göstərən 
risklər arasında bağlılığı da nəzərə almalıdır. 
Dövlətin xarici siyasətinin konkret zaman 
kəsimində prioritetləri olduğundan geosi-
yasi risklərin nəzərə alınmasında müəyyən 
ierarxiya gözlənməlidir. Məsələn, müa-
sir tarixi mərhələdə Azərbaycanın xarici 
siyasətində Dağlıq Qarabağ məsələsi prior-
itet istiqamətdir. Bu məsələnin həll edilməsi 
yolunda mövcud olan geosiyasi risklərin 
bir-biri ilə əlaqələndirilməsi, onların va-
hid strukturda birləşdirilməsi və həmin 
keyfiyyətdə Azərbaycanın dövləti maraqları 
müstəvisində idarəedilməsi siyasi və diplo-
matik yaradıcı münasibət tələb edir. Burada 
əksər hallarda birbaşa siyasətə aidiyyəti ol-
mayan faktorların təsiri, müvəqqəti də olsa, 
aktuallaşmasına göz yummaq olmur. Deyək 
ki, Rusiyada maliyyə böhranının yaranmasının 
Cənubi Qafqazın geosiyasi dinamikasına 
təsirini necə və hansı dərəcədə nəzərə al-
maq lazım gəldiyini müəyyənləşdirmək 
gərəkdir. Eyni məntiqlə Qərbdə maliyyə 
sferasında yaranan yeni faktorların bölgəyə 
və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
probleminin həllinə təsiri mexanizmlərinin 
siyasi aspektləri təhlil edilməlidir. Cənubi 
Qafqazda geosiyasi dinamikanı aktivləşdirən 
bu kimi parametrlərin təsirinin xarici siyasətin 
istiqamətlərində nəzərə alınması özlüyündə di-
namik siyasət modelinin qurulması zərurətini 
ortaya qoyur. Bu baxımdan, Azərbaycanın 
xarici siyasətinin formalaşmasında risk 
faktorlarının yerini regionda sosial-mədəni 
və iqtisadi inteqrasiyanı intensivləşdirmək 
prizmasında müəyyənləşdirməyin daha per-
spektivli olduğunu düşünürük. Ancaq bu-
nun üçün diplomatiyamız dondurulmuş 
münaqişənin həllinə mane olan geosiyasi 
məqamların zərərsizləşdirilməsi kimi çətin bir 
işin də öhdəsindən gəlməlidir. Müşahidələr 

göstərir ki, Azərbaycan diplomatiyası məhz 
bu aspektdə fəallığını xeyli artırıb və bir çox 
uğurlar əldə edib. Bu da ölkə prezidentinin 
xarici siyasət konsepsiyasının Xarici İşlər Na-
zirliyi tərəfindən sistemli şəkildə həyata keçir-
ildiyini göstərir.      
Etiraf etmək lazımdır ki, keçən ilin avqust 
hadisələrindən sonra Cənubi Qafqazda ge-
osiyasi mənzərənin dinamikasında ciddi 
dəyişikliklər baş verdi. Burada risk faktoru 
daha da gücləndi. İndi bu bölgədə geosiyasi 
vəziyyətin çox həssas olduğu və gözlənilməz 
hadisələrin baş verə biləcəyi diplomatik 
fəaliyyətdə nəzərə alınır. Gözlənilməzlik fak-
toruna hazır olmaq xarici siyasətin əsas 
məqamlarından birinə çevrilib. Bu aspektdə də 
biz geosiyasi risklərin idarəedilməsi metodunun 
daha səmərəli olduğunu düşünürük. Çünki 
müasir şəraitdə geosiyasi proseslər bir-biri ilə o 
dərəcədə  sıx əlaqəlidir ki, onlara bütöv sistem 
kimi baxıb, qeyri-müəyyənliklərdən dövlətin 
maraqları üçün istifadə etmək ən konstruktiv 
yanaşmalardan biridir. Böyük dövlətlər qlobal 
miqyasda bu üsuldan istifadə edirlər, regional 
dövlətlər isə öz miqyasında həmin metod-
dan yararlanmalıdırlar. Qeyri-müəyyənliklərin 
diplomatiyada konkret məqsəd üçün sistemli 
idarəedilməsi ola bilsin ki, yeni bir istiqamətdir. 
Ancaq bu istiqamətdə elə addımlar atmaq 
lazımdır ki, uğurlu xarici siyasi xətti daha da  
yüksək səviyyəyə qaldırmaq mümkün olsun. 
Regional səviyyədə yaranmış qeyri-müəyyən 
situasiyalarda elə balanslaşdırılmış xarici 
siyasət aparmaq lazımdır ki, sonunda dövləti 
maraqlarımızı təmin etməm mümkün olsun.
Beləliklə, ierarxik təbiətli geosiyasi risklərin 
mövcudluğu şəraitində uğurlu xarici 
siyasətin formalaşdırılması siyasətə yeni 
elmi yanaşmaları tətbiq etməyi zərurət kimi 
meydana çıxarır. Burada əsas prinsip kimi 
risklərin ləğv edilməsi yox, idarəedilməsinin 
müasir şəraitə daha uyğun olduğu məqsədə 
müvafiqdir. Risklərin idarəedilməsi isə konk-
ret zamanda xarici siyasətin prioritetlərinə 
uyğun olaraq aparılmalıdır. Bu da risklərin 
idarə edilməsinin öncədən konkret məqsədə 
xidmət etməli olduğunu göstərir. Yəni hər bir 
mərhələdə risklərin idarə edilməsinin taktikası 
dəyişə bilər. Bütün hallarda isə dövlətin 
maraqlarının təmini əsas hədəf kimi diploma-
tik fəaliyyətin mərkəzində durmalıdır. Cənubi 
Qafqazda cərəyan edən geosiyasi proseslərin 
hazırkı mərhələsində risk faktorunun 
əhəmiyyəti aydın surətdə görünür. Bölgəmizdə 
böyük dövlətlərin geosiyasi maraqlarının 
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toqquşmasından qaynaqlanan bir sıra risklər 
münaqişələrin həllində diplomatiyadan 
daha geniş şəkildə istifadə edilməsini tələb 
etməkdədir. Çünki, əks halda risklərin hesabına 
Cənubi Qafqazın bütövlükdə taleyi sual altına 
düşmüş olur. Buradan müasir tarixi mərhələ 
üçün xarakterik olan bir nəticə ala bilərik: ge-
osiyasi situasiyanın kəskinləşməsi bəşəriyyət 
qarşısında iki seçim qoyur. Birincisi, radikal 
davranışlar sisteminə keçid. Bu, qeyri-konstruk-
tiv və dağıdıcı yoldur. Həmin variantda dünya 
dövlətləri münasibətlərini hərbi güc vasitəsi 
ilə aydınlaşdırmağa meyllənərlər. Bu yanaşma 
müasir dünyanın təkamül mexanizmlərinə 
ziddir. Cənubi Qafqazda da radikal davranışlar 
son dərəcə təhlükəli proseslərə yol aça bilər. 
İkincisi, dialoq diplomatiyasına keçid. Dialoq 
diplomatiyası istənilən kəskinləşmiş geosiyasi 
situasiyada qarşılıqlı anlaşma prinsipinə day-
anan diplomatiyadan istifadə etməyi nəzərdə 
tutur. Bununla nəzəri olaraq geosiyasi risklərlə 
dialoq diplomatiyasının müqayisəsini apar-
maq olar. Dialoq diplomatiyası geosiyasi 
risklərin ləğvinə yox, idarəedilməsinə aparır. 
Burada kəskinləşmiş proseslərə malik olan 
sistemin daxili potensialından pozitiv yöndə 
yararlanmaq imkanı göz önünə gəlir. Yəni 
kəskinləşmiş sistemin özündə elə faktorları (və 
ya elmi terminologiya ilə desək, parametrləri) 
üzə çıxarmaq lazımdır ki, riskləri idarəetmə 
hesabına geosiyasi məkanın özünütəşkil 
etməsinə imkan yaransın. Müasir elmi ter-
minologiyada həmin faktorlara “nizamlama 
parametrləri” deyirlər. Həmin parametrlərin 
bir-biri ilə uyğunlaşdırılması geosiyasi məkan 
kimi mürəkkəb sistemdə də riskləri idarəetmək 
hesabına daha sabit durum yarada bilər. 
Məsələnin elmi isbatı aspekti üzərində day-
anmadan qeyd edək ki, müasir diplomatiya 
təcrübəsində artıq həmin mənada addımlar 
atılır. İndi diplomatlar “şəbəkə diplomatiyası”, 
“çoxqütblü dünya modeli”, “alternativlərin 
sintezi” və s. kimi ifadələrdən istifadə edirlər. 
Bu ifadələr önləyici diplomatik gedişlərlə sıx 
bağlılıqda nəzərdən keçirilməkdədir. Bu da 
müasir siyasətdə təhlillə proqnozun, riskli sit-
uasiyalarda təkamülə nail olmağın vəhdətinin 
əsas yer tutduğunu göstərir. Siyasi və geosiya-
si fəlakətlərin qarşısını almağın səmərəli üsulu 
bu yanaşma sayılır. Qara dəniz, Qafqaz və 
Orta Asiyada baş verən geosiyasi proseslərin 
bir-biri ilə əlaqəsinin təhlili və o əsasda verilən 
bir sıra proqnozlar bu nəzəri müddəanın konk-
ret praktiki təsdiqini ortaya qoyur.        
Qara dəniz, Qafqaz və Orta Asiya ilə bağlı 

dünyanın böyük güclərinin yeritdikləri siyasət 
meydana üzərində düşünüləsi yeni faktorlar 
çıxarmaqdadır. Bu bölgələrin hər birinin öz 
ziddiyyətləri vardır və onlar müəyyən hal-
larda məhdud məkanda təsir göstərə bilirlər. 
Lakin son zamanlar bu regionlar üçün ortaq 
olan və oradakı geosiyasi duruma ciddi təsir 
etmək imkanına malik proseslər də özünü 
göstərməkdədir. Bizi daha çox Dağlıq Qarabağ 
məsələsinə bu proseslərin ehtimali təsirləri və 
Azərbaycan diplomatiyasının bunlara çevik 
reaksiya verməsi imkanlarını artırması fo-
nunda formalaşması ehtimal olunan geosiyasi 
mənzərə maraqlandırır.
Hazırda Orta Asiya həm yerli dövlətlər 
arasındakı münasibətlərin perspektivləri, həm 
də böyük geosiyasi güclərin oradakı maraqlarını 
təmin etmək üçün apardıqları mübarizənin 
yeni çalarları baxımından diqqəti çəkir. Orta 
Asiya ilə bağlı vəziyyəti təhlil edərək, bölgədəki 
yerli dövlətlər arasında imperiya dövründən 
yaradılmış ziddiyyətlərin potensial konflikt 
olaraq qalmasını, onların müəyyən geosiyasi 
şərtlər yetişdikdə alovlandırıla bilinəcəklərini, 
yəni geosiyasi risk faktoru rolunu oynadıqlarını 
qeyd etmək olar. Həmin ziddiyyətlər əsasən 
etnik xarakter daşıyır və ərazi anlaşılmazlıqları 
formasında hələ qalmaqdadır. Burada əsas 
diqqətin Özbəkistan-Tacikistan, Özbəkistan-
Qırğızıstan və qismən Özbəkistan-Qazaxıstan, 
Özbəkistan-Türkmənistan  münasibətlərinə 
yönəltmək daha doğru olardı. Hər 
münaqişənin bir başının Özbəkistan olması 
diqqəti çəkir. Bizcə, bu, qəsdən planlaşdırılıb, 
çünki Özbəkistan Orta Asiyanın coğrafi olaraq 
mərkəzində yerləşir və onu ərazi baxımından 
rəmzi olaraq bütövləşdirir. Ona görə də 
Özbəkistanla hər hansı Orta Asiya dövləti 
arasında konflikt yaratmaq bölgənin ərazi və 
kommunikativ bütövlüyünü  avtomatik olaraq 
pozmaq deməkdir. 
Digər tərəfdən, hazırkı tarixi mərhələdə en-
erji faktorunun ümumi təhlükəsizliyin əsas 
həlqəsinə çevrilməsindən kənardakı bəzi 
qüvvələrin yararlanması imkanı artıb. Belə 
ki, Qərb (ABŞ başda olmaqla), Rusiya, Çin və 
Hindistan Orta Asiya uğrunda ciddi mübarizəyə 
başlayıblar. Bu qüvvələrin hər birini birləşdirən 
bir ümumi faktor vardır – Orta Asiyanı öz ge-
osiyasi və enerji maraqlarının “ehtiyat bazası” 
kimi görmək. Bu, Çinlə ABŞ arasındakı gərgin 
geosiyasi mübarizədə daha qabarıq özünü 
göstərir. Çin Türkmənistandan başlayaraq 
Özbəkistan, Qazaxıstan və Qırğızıstandan 
keçməklə nəhəng qaz marşrutunu işə saldı. 



49AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASI  XARİCİ  İŞLƏR  NAZİRLİYİNİN  JURNALI  25 /  2009

Jo
ur

na
l o

f t
he

 M
in

is
tr

y 
of

 F
or

ei
gn

 A
ffa

ir
s 

of
 th

e 
Re

pu
bl

ic
 o

f A
ze

rb
aĳ

an
  

MƏQALƏLƏR – ARTICLES – СТАТЬИ

M
Ə

Q
A

LƏ
LƏ

R
 –

 A
R

TI
C

LE
S 

– 
СТ

АТ
Ь

И

Ekspertlərin verdiyi məlumata görə, bu 
marşrutla ayda 45 milyard kubmetr qaz Çinə 
vurulacaq. Müqayisə üçün deyək ki, indi Rusi-
yaya Türkmənistan ayda 40 milyard kubmetr 
qaz verir. Deməli, perspektiv baxımından Çinə 
nəzərdə tutulan qazın miqdarı həm Rusiya, 
həm də Qərbə nəzərdən tutulandan çox olacaq 
(gələcəkdə Çin istiqamətində ayda 80 milyard 
kubmetr qaz verilməsi nəzərdə tutulmuşdur). 
Bundan əlavə, Çin Orta Asiyaya külli miqdarda 
sərmayələr qoymaqda davam edir. Bu, demək 
olar ki, bütün bölgə dövlətlərini əhatə edir.
Çinlə yanaşı, Hindistan da enerji layihələrini 
həyata keçirməyə başlayıb. Bu yaxınlarda 
Türkmənistan-İran-Hindistan marşrutu üzrə 
iri enerji “dəhlizinin” açılması barədə razılıq 
əldə edilib. 
Bunlar onu təsdiq edir ki, Orta Asiyada Çin 
və Hindistan faktoru aktivləşməkdədir. Rusiya 
buna dərhal reaksiya verdi – prezident Dmitri 
Medvedyev Aşqabada səfər etdi və müəyyən 
razılıq əldə edə bildi. Bununla da Çin və Rusi-
ya faktoru Orta Asiyada uzlaşan kimi görünür, 
lakin onların daxili rəqabət halında olduqlarını 
unutmaq olmaz.
Bütün bunlara Qərb seyrçi qalmır. Onun öz 
planları var və əsasən “Nabukko” ilə bağlıdır. 
Bu layihəyə Çin, Rusiya və Hindistanın mane 
ola biləcəyi yuxarıdakı faktlardan aydın 
görünür. Deməli, Orta Asiya uğrunda geosi-
yasi savaşın yeni çalarları artıq formalaşıb. Bu 
aspektdə Qərbin əlində bir güclü vasitə vardır; 
onlar Çinə gedən enerji daşıyıcılarının tranziti 
üzərində olan Malak boğazına1 nəzarət edirlər. 
Bununla enerji daşınması üzrə ümumilikdə 
bölgədəki durumu nəzarətdə saxlaya bilirlər. 
Orta Asiya bölgəsi bu nəzarətdən qurtarmaq 
üçün Çinə ehtiyat zona rolunu oynamalıdır. 
Deməli, əslində Qərb Orta Asiyanı itirməklə 
Çin kimi böyük gücə nəzarəti itirmiş olur. Bu 
da durumu olduqca həssas edir. 
Qərb paralel olaraq başqa enerji marşrutlarını 
işə salmağa və ora Orta Asiyanı da cəlb 
etməyi planlaşdırır. Bu günlərdə Batumidə 
keçiriləcək enerji sammiti “Cənub Axını” ad-
lanan layihə ilə bağlıdır. Bu, Türkiyə və Rusi-
yadan yan keçməklə Şərqi Avropaya enerji 

daşıyıcılarını çıxarmağı nəzərdə tutur. Həmin 
layihə bir neçə bölgə dövlətinin Qərbin enerji 
təhlükəsizliyinə təsir etmək imkanlarını mini-
muma endirə bilər. Paralel olaraq, meydana 
geosiyasi güc olaraq Polşa çıxarılır. Polşanın 
oyuna qatılması Qərblə geosiyasi mübarizə 
aparan qüvvələrin güclərinin parçalanmasına 
səbəb ola bilər. Onlar Qərb adı altında bir 
neçə əsas oyunçu ilə savaşmağa məcbur olar-
lar. İndidən bəzi təhlilçilər Polşa ilə Türkiyə 
arasında ziddiyyətlərin yarana bilməsindən 
danışırlar. Rusiya-Polşa münasibətləri hər 
kəsə məlumdur. Çinin də Polşa məsələsinə 
münasibəti aydındır. Deməli, Orta Asiya və 
Qafqaz-Qara dəniz regionu faktiki olaraq bir 
neçə tərəfdən geosiyasi həmlələrin meydanına 
çevrilib. Bu prosesin əsas əlaməti hansılar ola 
bilər?
Şübhə yoxdur ki, Orta Asiyada konfliktlər 
yaratmaq variantı bəzilərinin ağıllarına gələ 
bilər. İndidən məlumat verilir ki, ABŞ-dan gizli 
yolla Qazaxıstana silah aparan tanker tutulub. 
Bu haqda məlumatı Qazaxıstan mənbələrinə 
əsasən Rusiya KİV-i yayıb. Eyni zamanda, 
Qazaxıstandan İrana nüvə maddəsi ötürüldüyü 
haqqında informasiyalar geniş yayıldı. Bunların 
fonunda Tacikistan prezidenti İmaməli 
Rahmonun Özbəkistana ərazi iddiasında 
bulunduğunu açıq deməsi düşündürücüdür. 
O, hətta bu məsələ üzərində İslam Kərimovla 
bir neçə dəfə dalaşdığını deyib. İndi KİV-də 
özbəklərin sərhəd məntəqələri yaxınlığında 
qırğız sərhədçiləri tutduqları barədə informasi-
yalara rast gəlmək olar. Guya qırğız sərhədçilər 
oğurluq edirmişlər. Bütün bunlar tədrici olaraq 
insanların bir-birinə inamını azaldır və psixolo-
ji gərginliklər yaradır. Əsas isə odur ki, rəsmi 
səviyyədə Orta Asiya dövlətləri bir-birinə qarşı 
ərazi iddiası istəyini bildirirlər. Bunların fo-
nunda Əfqanıstan məsələsi çox həssas mövzu 
təsiri bağışlayır. Əfqanıstan Orta Asiyaya  “din 
mücahidləri” yeritmək və narkoticarət vasitəsi 
ilə ziddiyyətlər yaratmaq üçün yaxşı bazadır.
Bütün bunlar bir nəticə çıxarmağa əsas verir: 
yaxın perspektivdə böyük güclər Orta Asiya 
uğrunda amansız savaşa girişə bilərlər ki, bu 
da konfliktlərin yaranması və deməli, risklərin 

1 Malak boğazı (Selat Malaka) — Malay yarımadası ilə (qərbi Malayziya) Sumatra adası (İndoneziya) arasındakı yerdir. 
Strateji və iqtisadi planda bu məkan dəniz yolu kimi Sueş və Panama kanalları qədər önəm daşıyır. Bu, Hind okeanı ilə 
Sakit okeanı birləşdirən əsas yoldur. Hindistan, İndoneziya və Çin arasındakı dəniz əlaqəsi bu boğaz vasitəsi ilə qurulur. 
Boğazdan ildə 50 min gəmi keçir. O da həmin bölgənin ticarət dövriyyəsinin ¼-ini təşkil edir. 2003-cü ildə boğazdan 
hər gün 11 milyon barel neft daşınıb. Əsasən, Çin, Cənubi Koreya və Yaponiyanın enerjiyə olan tələbatını ödəyən 
məhsullar daşınır. Onun miqdarı durmadan artır. 
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artması ilə müşayiət oluna bilər. Onda qalib 
gəlməyə çalışan hər bir güc öz qüvvəsini başqa 
bölgələrdən çəkməyə meyl edəcək. Daha 
doğrusu, “savaş meydanı”nı daraldacaqlar 
ki, daha yaxşı nəzarət edə bilsinlər. Bu da av-
tomatik olaraq, Orta Asiyaya yaxın bölgələrdə 
münaqişələrin yatırılması ehtiyacını ortaya atır. 
O cümlədən, qaynar Qafqazdakı münaqişələr 
Orta Asiyada “əl-ayağa dolaşmamalıdır”. 
Qəribə də olsa, bu tələskənlik Dağlıq Qarabağ 
məsələsində “zaman paradoksu”nu yaradır. 
Onun əlamətləri aşağıdakılardır:
1. Orta Asiyada uğur qazanmağa çalışan 
geosiyasi güclər Cənubi Qafqazın ən həssas 
məsələsi olan Dağlıq Qarabağ məsələsinə son 
qoymağa və ya heç olmazsa, dondurmağa 
çalışacaqlar. Bunun üçün onların diplomatik 
fəallığı artırmasını gözləmək olar. Bu güclərin 
ABŞ və Rusiya olacağını düşünürük.
2. Həmin məqsədə çatmaq üçün Türkiyədən 
istifadə edə bilərlər. Yəni Türkiyənin 
Azərbaycanı yola gətirməsi üçün müxtəlif 
təzyiq üsullarına davam edə bilərlər.
3. Bu məqsədlərə çatmaq üçün bölgə xalqının 
psixoloji durumundan istifadə etməyə 
çalışarlar. Yəni uzun sürən münaqişədən 
bezən insanlara “baxın, məsələni həll edirik”, 
deyib tələsik qərarlara onları inandırmağa 
çalışarlar.
4. Qərb və Rusiyada hələ də Ermənistan 
təəssübkeşliyinin güclü olduğunu nəzərə al-
saq, əsasən Azərbaycanın güzəştə getməsini 
istəyərlər.
5. Öncə bəzi rayonların boşaldılmasına nail 
olub, məsələni yarımçıq qoymaqla vaxt qa-
zanar və Orta Asiyada durum sabitləşəndən 
sonra Ermənistana havadarlıqlarını davam 
etdirə bilərlər.
Bütün bunlar toplam halında bir tərəfdən 

problemin tez həll edilməsini tələb edir, digər 
tərəfdən də böyük güclərin öz maraqları 
naminə Azərbaycandan güzəştlər tələn 
etməsi ehtimalını artırır. Bu durumda əsas güc 
Azərbaycan diplomatiyasına düşür.
Azərbaycan diplomatiyası, bizcə “zaman para-
doksu” şəraitində qabaqlayıcı addımlar üsu-
luna keçməlidir. Yəni bu durumun yaratdığı 
həssaslığı öz xeyrinə istifadə etmək və bunun-
la böhrandan qazancla çıxmağı bacarmalıdır. 
Bunun üçün Azərbaycan öz mövqeyindən 
qətiyyən çəkilməməli və paralel olaraq 
hərbi gücünü ortaya qoymalıdır. Hərbi güc 
xəbərdaredici və məcburedici xarakterdə 
olmalıdır. Belə ki, diplomatiya üçün hərbi fak-
tor təzyiq rolunu oynamalıdır. Azərbaycan 
diplomatiyası mahiyyətcə dialoq xarakterliyini 
saxlayır. Bu dialoq bölgənin hər bir dövləti ilə 
fərqli tərzlərdə aparıla bilər. Lakin əsas məqam 
odur ki, aktiv dialoq diplomatiyası kiməsə 
güzəştə getmək yox, “işğalçı ərazilərimizdən 
çəkilməsə onu buna məcbur edəcəyik” məntiqi 
üzrə aparılmalıdır. Qərb və ya Rusiyanın hər 
hansı tələskənlik niyyətinə qarşı real və praq-
matik maraqlar sistemi qoyulmalıdır. Bununla 
“zaman paradoksu” Dağlıq Qarabağ problem-
inin ədalətli həll edilməsini sürətləndirən fak-
tora çevrilə bilər.   
Göründüyü kimi, fraqmentar məkanda dağıdıcı 
təbiətə malik, riski özündə daşıyan faktorlar 
müəyyən şərtlər daxilində sistemi böhran-
dan çıxaran və yeni struktur səviyyəsinə 
qaldıran “nizamlama parametri” rolunu oy-
naya bilərlər. Bu da müasir tarixi mərhələdə 
risklərin dialoq diplomatiyası vasitəsi ilə opti-
mal idarəedilməsi və onların ümumilikdə sis-
temin yeni özünütəşkil səviyyəsinə qalxması 
mexanizmlərinin mövcudluğunu göstərir.
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2003-cü ilin mart ayında ABŞ-ın İraqa qarşı 
təkbaşına “preventiv müharibə”yə başlaması 
artıq neçə ildir ki BMT-nin XXI əsrdə nə 
dərəcədə yararlı olması barədə şübhələri 
daha da dərinləşdirdi və bu təşkilatda əsaslı 
islahatların aparılmasının zəruri olduğunu bir 
daha sübut etdi. 2005-ci ildə BMT çərçivəsində 
keçirilən Ümumdünya Sammiti zamanı dünya 
liderləri bu təşkilatın  beynəlxalq nüfuzunun 
artırılması, onun daha səmərəli fəaliyyət 
göstərərək müasir dövrün qlobal təhdidlərinə 
vaxtında cavab verməsi üçün öhdəlik 
götürdülər. İnsan haqlarının qorunmasının 
artıq bir dövlətin hüquqlarından kənara 
çıxaraq beynəlxalq bir vəzifəyə çevrildiyi bir 
dövrdə dünyanın ən böyük qlobal təşkilatı 
olan BMT-nin bu sahədə öz rolunu daha fəal 
və səmərəli şəkildə qurması istiqamətində 
də addımlar atılmağa başlandı. Bu sahədə 
görülən ən mühüm tədbirlərdən biri 2006-
cı il martın 15-də BMT Baş Assambleyasının 
qətnaməsi1 əsasında BMT-nin İnsan Hüquqları 
Komissiyasının əvəzinə İnsan Hüquqları 
Şurasının (İHŞ) yaradılması olmuşdur. İnsan 
Hüquqları Şurası BMT-nin dünyada insan 
hüquqlarının qorunması və təşviqinə cavabdeh 
hökumətlərarası qurumu olub 47 üzv 
dövlətdən ibarətdir. Şurada hər bir regiondan 
olan dövlətlərin sayından asılı olaraq, regional 
qruplar üzrə yerlərin sayı aşağıdakı kimi 
müəyyənləşdirilmişdir: Afrika qrupu - 13 yer, 
Asiya qrupu – 13 yer, Şərqi Avropa qrupu  - 6 
yer, Latın Amerikası və Karib dənizi hövzəsi 
ölkələri qrupu  - 8 yer, Qərbi Avropa və digər 
ölkələr qrupu  - 7 yer . BMT-yə üzv olan bütün 
ölkələr İHŞ-nın üzvlüyünə öz namizədliklərini 

irəli sürə bilərlər.  İHŞ-nın üzvləri Baş 
Assambleyada gizli və birbaşa səsvermə yolu 
ilə Assambleya üzlərinin əksər səs çoxluğu ilə 
(96 səs) seçilir. Qeyd edək ki, İHŞ-nın sələfi 
olan İnsan Hüquqları Komissiyasının 53 üzvü 
vardı və onlar İqtisadi və Sosial Şuranın üzvləri 
tərəfindən sadə səs çoxluğu ilə seçilirdilər. 
Şuraya ilk səsvermə 2006-cı il mayın 9-da 
keçirilmiş və Azərbaycan diplomatiyasının 
uğurlu fəaliyyəti nəticəsində ölkəmiz bu 
quruma seçilən ilk 47 ölkədən biri olmuşdur. 
Şura üzvləri 3 il müddətinə bu quruma seçilir 
və iki dəfə ardıcıl olaraq seçilmək hüquqları 
var. Şuraya seçilməmişdən əvvəl namizəd 
ölkələr öz üzərilərinə həm ölkə daxilində, həm 
də beynəlxalq səviyyədə insan hüquqlarının 
təşviqinə öz töhfələrini verəcəkləri barədə 
könüllü öhdəliklər götürürlər. 
Şuranın ilk sessiyasından bir il keçdikdən 
sonra 2007-ci il iyunun 18-də bu qurum öz 
fəaliyyətinə dair “İnstitusional quruculuq 
paketi”ni2 qəbul etdi. Bu sənədin qəbul 
edilməsi Şuranın fəaliyyəti üçün çox mühüm 
əhəmiyyət daşıyırdı, belə ki sözügedən 
sənəddə qurumun fəaliyyətinin əsasları öz 
əksini tapmışdır. Sənəddə mühüm əhəmiyyətə 
malik məsələlərdən biri Şuranın “Universal 
Dövrü İcmal” mexanizmi idi. Bu mexanizmə 
əsasən əvvəlcədən atılmış püşkatmaya əsasən 
bütün dünya ölkələri, ilk növbədə Şuraya 
üzv olan dövlətlərdə insan hüquqlarının 
vəziyyəti Şura tərəfindən qiymətləndirilir. 
Bu proses bütün dünya ölkələrinin bərabər 
qaydada əhatə etdiyinə görə BMT-nin insan 
hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi sahəsindəki 
fəaliyyətində irəliyə doğru atılmış mühüm 

BMT-NİN İNSAN HÜQUQLARI ŞURASI VƏ 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BU 

QURUMDAKI FƏALİYYƏTİ

Şəfa QASIMOVA *

* Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının aspirantı
1 BMT Baş Assambleyasının A/60/L.48 saylı qətnaməsi, www.un.org/bodies/ga/documents.htm
2 “Institutional building package”, Human Rights Council Resolution 5/1, 18 June 2007,www.ohchr.org/documents/
E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_5_1.doc
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bir addım hesab olunur. Təsadüfi deyil ki, 
BMT Baş Katibi Ban Ki-mun bu mexanizmin 
“dünyanın ən qaranlıq künclərində belə 
insan hüquqlarını təşviq və müdafiə etmək 
potensialına malik olduğunu”1 bildirmişdir. 
İcmal mexanizminə əsasən hökumətlərin öz 
ölkələrində insan hüquqlarının vəziyyətinə 
dair hesabatları, eləcə də QHT-lər tərəfindən 
təqdim edilmiş alternativ hesabatlar əsasında 
Şurada hər dörd ildən bir müzakirələr aparılır 
və Şura tərəfindən ölkə hökumətinə müvafiq 
tövsiyələr verilir. Bu üsulla Şura əvvəllər 
dövlətlərə qarşı ayrıseçkiliyə görə daim tənqid 
atəşinə tutulan İnsan Hüquqları Komissiyasının 
səhvlərindən özünü sığortalamış olur. Şuranın 
yaradılması haqda Baş Assambleyanın 
qətnaməsinə əsasən genişmiqyaslı və 
sistematik insan hüquqları pozuntularına görə 
Baş Assambleyanın üzvlərinin 2/3 səs çoxluğu 
ilə Şura üzvünü üzvlükdən məhrum edə bilər. 
Şura il ərzində 3-dən az olmayaraq mütəmadi 
sessiyalar, eləcə də Şura üzvlərinin 1/3-
nin dəstəyi əsasında qurumun hər hansı bir 
üzvünün istəyi ilə xüsusi sessiyalar da keçirir. 
“İnstitusional quruculuq paketi”nə əsasən 
keçmiş İnsan Hüquqları Komissiyasının 
köməkçi mexanizmlərinin islahatları üzrə də 
iş aparılmış, Komissiyaya tabe olan insan 
hüquqları üzrə bütün xüsusi prosedurların işi 
bir daha nəzərdən keçirilərək təhlil edilmişdir. 
Hazırda BMT-nin insan hüquqları sahəsində 
30 tematik və 8 ölkə (Burundi, Kamboca, 
Koreya Xalq Demokratik Respublikası, Haiti, 
Myanma, Somali, Sudan, 1967-ci ildən bəri 
işğal olunmuş Fələstin torpaqları) proseduru 
vardır.  Qeyd etmək lazımdır ki xüsusi 
prosedurlar dedikdə “xüsusi məruzəçi”, “BMT 
Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi”, “BMT 
Baş Katibinin nümayəndəsi” və ya “müstəqil 
ekspert” adlandırılan bir nəfər şəxs, ya da çox 
vaxt beş nəfərdən ibarət işçi qrupu nəzərdə 
tutulur. Xüsusi prosedurların işi əsasən 
insan hüquqları pozuntuları ilə əlaqədar 
şikayətləri qəbul etmək və bu pozuntularla 
bağlı müvafiq dövlətlərin aydınlıq gətirməsi 
üçün müraciətlər etməkdir. Məsələn, 2007-ci 
ildə BMT-nin xüsusi məruzəçilərinə 1000-dən 
çox şikayət məktubu daxil olmuş, bununla 
bağlı xüsusi məruzəçilər 128 ölkəyə müraciət 

ünvanlamışlar. Şura yaradıldıqdan sonra BMT-
nin xüsusi prosedurlarının fəaliyyəti ilə bağlı 
görülmüş mühüm tədbirlərdən biri 2007-ci ilin 
iyununda Şuranın 5/2 saylı qətnaməsi əsasında 
xüsusi prosedurların “Davranış Məcəlləsi”nin 
qəbul edilməsi olmuşdur. Davranış Məcəlləsinə 
əsasən xüsusi prosedurların fəaliyyətləri 
müstəqillik, professionallıq, baş vermiş faktların 
beynəlxalq insan hüquqları standartlarına 
əsaslanaraq bitərəf qaydada, heç bir təsirə, 
qorxuya, təzyiqə, təhlükəyə və ya müdaxiləyə 
məruz qalmadan qiymətləndirilməsi kimi 
ümumi prinsiplərə əsaslanmalıdır. 
Bundan əlavə 5/1 saylı qətnaməyə əsasən 
Şuranın fəaliyyətinə hüquqi dəstək məqsədilə 
18 nəfər ekspertdən ibarət Məşvərətçi 
Komitə yaradılmışdır. Bu komitə sabiq İnsan 
hüquqlarının təşviqi və müdafiəsi üzrə Alt-
Komitənin əvəzinə yaradılmış və Şuranın xahişi 
əsasında ona insan hüquqlarına dair müxtəlif 
məsələlər üzrə mütəxəssis rəyi verir, eləcə də 
ayrı-ayrı mövzular üzrə ətraflı araşdırmalar 
aparır. Məşvərətçi Komitə qətnamə qəbul edə 
bilməz, lakin Şuraya hər hansı bir sahədə insan 
hüquqları standartlarının təkmilləşdirilməsinə 
dair təkliflər verə bilər. Ekspertlər Şura 
tərəfindən regional ölkə qrupları üzrə təqdim 
olunmuş namizədlər arasından seçilir və 
təqdirəlayiq haldır ki, komitəyə seçilən ilk 18 
ekspertdən biri Azərbaycan nümayəndəsidir. 
Qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin İnsan 
Hüquqları Şurası öz fəaliyyətinə görə ciddi 
tənqidlərə məruz qalan İnsan Hüquqları 
Komissiyasının əvəzinə yaradıldığından və 
statusuna görə BMT sistemində daha yüksək 
yer tutduğundan2 bu quruma beynəlxalq 
ictimaiyyət tərəfindən bağlanan ümidlər də 
yüksək idi. Lakin qısa müddətdir ki fəaliyyət 
göstərməsinə baxmayaraq artıq bu qurum da 
ciddi tənqidlərə məruz qalır. Bu cür tənqidlərə 
daha çox İsrail və ABŞ mətbuatında rast 
gəlmək mümkündür. Bununsa əsas səbəbi 
Şurada çoxluq təşkil edən müsəlman ölkələri  
tərəfindən  İsrailin Fələstin xalqına qarşı 
zorakılıqlarının, eləcə də 2006-cı ildə  Livana 
qarşı təcavüzünün tez-tez tənqid atəşinə 
tutulması və Şuranın fəaliyyətə başlağıdı 
dövrdən bu vaxta kimi keçirdiyi 11 xüsusi 
sessiyada 5-nin bu mövzulara həsr olunmasıdır. 

1 www.un.org/apps/sg/sgstats.asp
2 Sabiq İnsan Hüquqları Komissiyası İqtisadi və Sosial Şuranın (EKOSOK) köməkçi orqanı idi, İnsan Hüquqları Şurası 
isə Baş Assambleyaya tabedir 
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Şura tərəfindən bu cür tənqidi münasibət İsrail 
və bir çox qərb ölkələri tərəfindən ayrıseçkilik 
kimi qiymətləndirilmiş və sərt reaksiyaya 
səbəb olmuşdur. İsrailin Cenevrədəki səfiri 
Roni Leşno-Yaar İslam Konfransı Təşkilatının 
Şuraya üzv olan ölkələrini söz və din azadlığı 
kimi insan hüquqlarından İsrail əleyhinə sui-
istifadə etməkdə günahlandırmışdır1. 
ABŞ hökuməti isə əvvəlcədən İnsan 
hüquqları Şurasının yaradılması ilə bağlı 
bir sıra məsələlərlə, xüsusilə Şuraya üzvlük 
qaydaları ilə razılaşmamış və bu qurumun 
yaradılmasına dair Baş Assambleyada 
qəbul edilmiş qətnamənin əleyhinə səs 
verən 4 ölkədən biri olmuşdur. Qətnamənin 
əleyhinə səs verən digər 3 ölkə isə BMT-dəki 
səsvermələr zamanı demək olar ki, daim ABŞ-
ın mövqeyindən çıxış edən İsrail, Palau və 
Marşal adaları olmuşdur. Etiraz əlaməti olaraq 
ABŞ, həmçinin Şuraya keçirilən ilk seçkilərdə 
üzvlük üçün öz namizədliyini irəli sürməmişdir. 
Lakin Şuradan kənarda bu qurumda qəbul 
olunan qərarlara təsir etməyin çətin olduğunu 
görən ABŞ 2009-cu ildə keçirilən seçkilərdə 
öz namizədliyin irəli sürmüş və bu quruma 
seçilmişdir. Bununla, 2011-ci ildə ABŞ Şuranın 
universal dövrü icmal mexanizmindən 
keçəcəyi üçün əvvəlcədən qurumda yerini 
möhkəmləndirmək istəmişdir. Belə ki, ABŞ 
Səfiri Susan Raysın sözlərinə əsasən Obama 
administrasiyası hesab edir ki, Şuraya üzv 
olmaq ABŞ hökumətinə icmal prosesi zamanı 
“kənardan müşahidə etməkdənsə, daxildən 
işləmək” imkanı verəcəkdir2.     
İnsan hüquqları Şurasını ən çox tənqid atəşinə 
bir çox insan hüquqları müdafiəçiləri də tuturlar. 
Bununsa əsas səbəbi insan hüquqlarının ciddi 
şəkildə pozulduğu Sudan və Zimbabve kimi 
ölkələrə Şurada onların əleyhinə yönəlmiş 
qətnamələri bloklamaq imkanlarının verilməsi 
ilə əlaqədar olmuşdur. Həmçinin Şuraya bu 
ilin mayında keçirilən son seçkilər zamanı 
rəqabətin demək olar ki olmaması, Şurada boş 
olan 18 yerə cəmi 20 dövlətin öz namizədliyini 
irəli sürməsi də böyük narazılıqlara səbəb 
olmuşdur. Belə ki, bu ilki seçkilərdə Qərbi 
Avropa və digər ölkələr qrupu üçün mövcud 
olan 3 boş yerə əvvəlcədən 4 ölkə – Yeni 
Zelandiya, Belçika, Norveç və ABŞ-ın öz 

namizədliyini irəli sürməsinə baxmayaraq, 
sonradan Yeni Zelandiya ABŞ-ın xeyrinə öz 
namizədliyini geri götürmüş, beləliklə də seçki 
zamanı bu qrupda heç bir rəqabət olmamışdır. 
Həmçinin Latın Amerikası və Karib dənizi 
ölkələri qrupu və Asiya ölkələri qrupunda da 
boş yerlərlə namizəd dövlətlərin sayı bərabər 
olmuş, seçki zamanı rəqabət yaşanmamışdır. 
Bu cür çatışmazlıqlara görə Çexiyanın sabiq 
prezidenti Vaklav Havel İnsan Hüquqları 
Şurasını hətta “tiranlar üçün meydan”3 da 
adlandırmaqdan çəkinməmişdir.    
İnsan Hüquqları Şurasının qısa müddətdir 
ki fəaliyyətə başladığı və bu müddətin 
daha çox Şuranın yardımçı mexanizmlərinin 
formalaşdırılmasına sərf olunduğu üçün 
bu qurumun fəaliyyətinə indidən ədalətli 
qiymət vermək tam olaraq mümkün deyil. 
Şura universal insan hüquqları təşkilatıdır 
və insan hüquqları sahəsində BMT-də əsas 
orqandır. Bu qurumun əsas fərqləndirici cəhəti 
onun bağlı təşkilat olmaması, fəaliyyətinin 
şəffaflığı, öz üzvlərinə, geniş ictimaiyyətə, o 
cümlədən vətəndaş cəmiyyətinə münasibətdə 
ayrıseçkilik əsasında qurulmamasıdır. Şuranın 
daha çox məşvərətçi qurum olduğunu və BMT-
nin digər orqanları kimi qəbul etdiyi qərarların 
tövsiyə xarakteri daşıdığını nəzərə alaraq 
qeyd etməliyik ki,  bu qurumun dünyanın 
müxtəlif yerlərində baş verən insan hüquqları 
pozuntularına ciddi təsir imkanları yoxdur. 
Bununla belə, Şuranın beynəlxalq ictimaiyyəti 
narahat edən insan hüquqları pozuntularını 
öz gündəliyinə çıxararaq müzakirə etməsi ən 
azından beynəlxalq qınaq vasitəsi kimi insan və 
vətəndaş hüquqlarının təşviqi və müdafiəsinə 
öz töhfəsini vermiş olur. Həmçinin Şura 
tərəfindən tətbiq olunan Universal Dövrü İcmal 
mexanizmi böyüklüyündən və kiçikliyindən, 
güclü və ya zəif olmasından asılı olmayaraq 
bütün dünya ölkələrində insan hüquqlarının 
vəziyyətini beynəlxalq müzakirəyə çıxarır. 
Bu baxımdan da Şuranın fəaliyyətini sabiq 
İnsan hüquqları Komissiyasının fəaliyyəti 
ilə müqayisədə irəliyə atılmış addım kimi 
qiymətləndirmək olar. 
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası 
Şuraya seçilən ilk 47 ölkədən biri olmuş və 
3 il müddətində öz səmərəli fəaliyyəti ilə bu 

1 A.Hoffman “US elected to the UN Human Rights Council”, Jerusalem Post , 12 may 2009, www.jpost.com 
2 N.Macfarquhar “US Joins Rights Panel After a Vote at the UN”, The New-York Times, 12 may 2009, www.nytimes.
com
3 V.Havel “Table for tirants”, The New-York Times, 10 may 2009, www.nytimes.com
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qurumun işinə dəstək vermişdir. Ölkəmizin bu 
quruma seçilməsi özü-özlüyündə Azərbaycan 
diplomatiyası üçün mühüm bir uğur idi, 
çünki Azərbaycanın aid olduğu Şərqi Avropa 
Qrupu üçün ayrılmış cəmi 6 yerə 13 dövlət 
öz namizədliyini irəli sürmüşdü. Azərbaycan 
Şuraya seçilməklə kifayətlənməmiş, üzvlük 
müddətində bu qurumun ən fəal üzvlərindən 
biri olmuşdur. Şurada göstərilən fəallığın 
nəticəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının 
BMT-nin Cenevrə şəhərindəki bölməsi və 
digər beynəlxalq təşkilatlar yanında Daimi 
nümayəndəsi 2008-2009-cu illər üzrə İnsan 
Hüquqları Şurasının vitse-sədri və məruzəçisi 
seçilmişdir. Şurada üzv olduğu üç illik müddət 
ərzində Azərbaycan Hökuməti bu qurumda 
ölkəmiz üçün çox aktual və vacib olan mövzular 
üzrə iki qətnamə irəli sürmüşdür – “Silahlı 
münaqişələr zamanı mədəni hüquqların və 
mülkiyyətin qorunması”1 və “İtkin düşmüş 
şəxslər”2. Birinci qətnamənin ölkəmiz 
tərəfindən irəli sürülməsində əsas məqsəd 
Şuranın, eləcə də geniş ictimaiyyətin diqqətini 
insan hüquqlarının bütün kateqoriyalarına  - 
siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlara 
bərabər şəkildə cəlb etmək, insan hüquqları 
arasında iyerarxiyanın aradan qaldırılmasına 
çalışmaq olmuşdur. Həmçinin Azərbaycan bu 
məsələyə silahlı münaqişələr kontekstindən 
yanaşaraq, Ermənistan tərəfindən işğal 
olunmuş 20% torpaqlarımızda mövcud olan 
mədəni mülkiyyətimizin bu ölkə tərəfindən 
dağıdılmasına vurğu etməyə çalışmışdır. 
Qətnamədə konkret bir ölkənin adı çəkilməsə 
də, Azərbaycan, bu problemdən əziyyət çəkən 
ölkə kimi silahlı münaqişələr zamanı mədəni 
mülkiyyətin dağıdılmasına görə ölkələrin 
məsuliyyət daşıması məsələsini bir daha 
gündəmə gətirərək qabarda bilmişdir3. 
İkinci qətnamənin irəli sürülməsində əsas 
məqsəd isə yenə də Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı təcavüzü nəticəsində 4400 soydaşımızın 
itkin düşməsi və beynəlxalq ictimaiyyətin 
diqqətinin dünyanın müxtəlif nöqtələrində 

baş verən münaqişələr zamanı baş verən  
itkin düşmə hallarına yönəldilməsi olmuşdur. 
Həmçinin sözügedən qətnamədə Azərbaycan 
Şurada itkin düşmüş şəxslərə həsr edilmiş 
panel müzakirələr aparılmasını təklif etmiş, 
2008-ci ilin sentyabrında qurumda bu mövzu 
üzrə genişmiqyaslı müzakirələr aparılmış, 
problemin aradan qaldırılması yolları müzakirə 
olunmuşdur. 
Qeyd edək ki, 2006-cı ildə ölkəmiz Şuraya üzv 
olarkən insan hüquqlarının milli və beynəlxalq 
səviyyədə təşviqi üçün öz üzərinə bir sıra 
öhdəliklər götürmüş4 və bu öhdəliklərin 
yerinə yetirilməsi həm beynəlxalq səviyyədə 
Azərbaycanın nüfuzunun qalxmasına, həm də 
ölkə daxilində insan hüquqlarının müdafiəsinə 
öz töhfəsini vermişdir. 
Bununla yanaşı, 2009-cu ilin fevral ayında 
Azərbaycan Respublikası da digər BMT ölkələri 
kimi İnsan Hüquqları Şurasının Universal 
Dövrü İcmal mexanizmindən keçmişdir. 
Qaydaya əsasən Azərbaycan Hökumətinin 
ölkədə insan hüquqlarının vəziyyətinə dair 
Şuraya təqdim etdiyi hesabat əsasında, 
eləcə də insan hüquqları sahəsində çalışan 
milli QHT-lərin hesabatları əsasında Şurada 
interaktiv müzakirə aparılmış, 58 ölkənin 
nümayəndə heyəti çıxış edərək ətraflı milli 
hesabata görə Azərbaycan Hökumətinə öz 
təşəkkürlərini bildirmiş, ölkəmizin universal 
dövrü icmal prosesinə verdiyi dəstək 
alqışlanmışdır. Müzakirələrin yekunu olaraq 
ölkəmizdə insan hüquqlarının təşviq olunması 
üçün Şura tərəfindən Azərbaycan Hökumətinə 
32 tövsiyə5 verilmişdir ki, onların da arasında 
daxili qanunvericiliyin beynəlxalq sənədlərə 
uyğunlaşdırılmasının davam etdirilməsi (Roma 
Statutunun qəbul edilməsi, BMT-nin İşgəncələr 
əleyhinə Konvensiyasının müddəalarının tam 
olaraq milli qanunvericiliyə tətbiqi), əhalinin 
kövrək qruplarının hüquqlarının müdafiəsi 
sahəsində mövcud olan boşluqların aradan 
qaldırılması, milli institutların fəaliyyətində 
şəffaflığın artırılması, universal dövrü icmal 

1 İnsan Hüquqları Şurasının A/HRC/RES/6/1 saylı qətnaməsi, www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/6session/
final_resolutions.htm
2 İnsan Hüquqları Şurasının A/HRC/DEC/9/103 saylı qətnaməsi,  www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/9session/
final_resolutions.htm
3 “In the Human Rights Council” – Interview with his Excellency Mr.Elchin Amirbayov, Ambassador of Azerbaijan to 
the United Nations, Diva international journal, www.divainternational.ch
4 Ölkəmizin öhdəliklərinin tam siyahısını  www.un.org/ga/60/elect/hrc/azerbaijan.pdf internet ünvanından əldə etmək 
mümkündür 
5 BMT Baş Assambleyasının A/HRC/11/20 saylı, 29.05.2009 saylı hesabatı, www.un.org/bodies/ga/documents.htm
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mexanizmləri və BMT-nin müqavilə qurumları 
tərəfindən verilən tövsiyələrin yerinə 
yetirilməsi üçün milli QHT-lərin də iştirak 
etdiyi qurumlararası mexanizmin yaradılması, 
uşaq hüquqları müdafiəsi sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, uşaqlara qarşı təhqir və 
zorakılıq hallarına qarşı tədbirlər görmək üçün 
müvafiq institutların imkanlarının artırılması, 
İnsan Hüquqları Şurasına daxil olarkən 
dövlətimizin öz üzərinə götürdüyü könüllü 
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi, qadınlara qarşı 
zorakılıq halları tam olaraq aradan qalxanadək 
müvafiq milli proqramların həyata keçirilməsinin 
davam etdirilməsi, qadınlara qarşı zorakılıq və 
məcburi nikahlarla bağlı ayrıca qanunun qəbul 
edilməsi, gender bərabərliyi haqda əhalinin 
məlumatlılıq səviyyəsinin artırılması, hüquq 
mühafizə və məhkəmə orqanlarının işçilərinin 
uşaq və qadın hüquqları, eləcə də azlıqların 
hüquqları barədə məlumatlandırılması, 
qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat 
şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin 

davam etdirilməsi, İnsan Hüquqları Şurası və 
BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı 
ilə birlikdə insan hüquqlarının təşviqi və 
müdafiəsi sahəsində fəaliyyətin davam 
etdirilməsi və s. kimi tövsiyələr vardır.      
İnsan Hüquqları Şurasına üzv olduğu üç 
il müddətində Azərbaycan Hökuməti həm 
ölkəmizin, həm müsəlman dünyasının, eləcə 
də ümumilikdə bəşəriyyətin maraq dairəsində 
olan bir sıra mühüm məsələlərin gündəliyə 
gətirilməsi, mövcud problemlərin aradan 
qaldırılması üçün yolların axtarılmasında 
kifayət qədər fəallıq göstərmişdir. Azərbaycan 
bir çox məsələlərdə qərb və müsəlman 
dünyaları arasında körpü rolundan çıxış 
etmiş, onların maraqlarının toqquşduğu 
məsələlərin konsensus yolu ilə həll olunması 
üçün mühüm səylər göstərmişdir. Bütün 
bunlar ölkəmizin həm müsəlman dünyasında, 
həm də bütün dünyada nüfuzunun daha da 
möhkəmlənməsinə səbəb olmuşdur.
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Introduction

Evolution of the US into a hegemonic power 
of modern international relations means that 
today it bears much more responsibility in 
relation to current global order and the main 
strategy to promote its international relations 
is designed to be the concept of “regional 
leadership” that envisions establishing close 
ties with a number of states in particular 
regions. Some examples of such states are 
the UK, Australia, Turkey, etc. Beginning from 
the early 1990s Poland has also become one 
of the United States`s closest allies in Central 
and Eastern Europe. The recent developments 
in the post-Cold war era, such as the 
enlargement of NATO eastwards, operations 
in Kosovo, Afghanistan and Iraq as well as 
the missile defence initiative led to a very 
close rapprochement between the US and 
Poland. The vision of main pressing foreign 
policy issues from the Polish perspective 
coincided with those of the US, which was 
also illustrated in the following events when 
Warsaw contributed troops to Kosovo and 
Afghanistan, assumed the responsibility for 
one of the occupation zones and, at the same 
time, unequivocally supported the missile 
shield initiative. 
After the 9/11 attacks on the US, Poland’s 
relevance as an actor in transatlantic security 
for Washington has increased tremendously, 
as the divergence of interests was observed 
among the traditional allies of the US within 
NATO, such as Germany. The weakness of the 
French and German perspective on Europe’s 
role in the world and its relative isolation, in its 
turn, strengthened the position of Poland as a 
steady and consistent supporter of American 
foreign policy and coordinated action between 
the US and Europe.

Defining features of Poland’s Atlanticism

Since the end of the Cold War, Poland enjoyed 
vigorous relations with the US that developed 
further after the country’s accession to NATO 
in 1999. During his visit to Poland in the 
summer of 2001, the US President George 
W. Bush described Poland as “a bridge and 
a good example” for its neighbours to the 
east and the south. After the Polish President 
Alexsander Kwasniewski`s reciprocal visit a 
year later “Atlanticism” in Polish foreign policy 
was further developed and elaborated. 
Another demonstration of Polish-American 
close cooperation was a decision taken 
to accept a $3.8 billion loan from the US 
Congress in order to purchase 48 F-16s from 
the US company Lockheed Martin within the 
period of 2001-2005, while defying offers of 
“European nature” such as the Mirage 2000-
5 fighter jets made by Dassault Aviation of 
France and the Gripen made by Saab of 
Sweden. Warsaw’s choice of engaging in 
military trade with the US rather than with 
the European states was a firm indicator of 
Poland’s Atlanticist inclination. According to 
the Polish Ambassador to the US Przemyslaw 
Grudzinski, the purchase represented his 
country’s intention to become a “mature 
member of NATO” and “Poland emerges as 
an excellent ally of the United States”1. The 
symbolic element of this contract was also 
evident in President Kwasniewski`s speech 
to the West Point Military Academy during 
his working visit to the US in January 2003, 
where he approved of the leading role of the 
US in the world and pointed out the role of his 
country to act jointly with the United States 
to ensure that Europe and the United States 
work effectively together in transatlantic 
security2.

ATLANTICISM IN POLISH FOREIGN POLICY

Rashad SHIRINOV *

* Attaché, First (Western) Territorial Department, Ministry of Foreign Affairs of Azerbaijan, MA in International 
relations, Baku State University.
1 Leslie Wayne, “Polish pride, American profits”, The New York Times, Jan. 12, 2003.
2 Speech by Aleksander Kwasniewski, President of the Republic of Poland to the West Point Military Academy, 
January 13, 2003, http://www.prezydent.pl/x.node?id=6042904&eventId=501062 and Grzegorz Motak, “Poland’s 
role in European and world system of states 1979-2007”, Naval postgraduate school, Monterey, California, 2008 
p.15
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There should be no doubt that proximity in 
Polish-American relations is mainly based on 
strategic considerations. First of all, from the 
Polish perspective, the American presence in 
Europe is deemed as a security guarantee 
against its powerful neighbours, since for the 
United States Poland is a friendly state located 
at the strategic border between Eastern and 
Western Europe. 
In addition to these assumptions, cultural, 
economic and historical factors embrace 
this affinity in relations as well. These 
include the prominent role played by Polish 
generals Kosciuszko and Pulawski in the War 
of American Independence of 1776, strong 
feeling of gratitude in Poland for America’s 
role in the formation of the Polish state in 
1918, that along with other reasons was 
accelerated due to the US President Wilson’s 
14-point declaration, and in ending the Cold 
War. 
Furthermore, the economic and technological 
power of America and its more dynamic 
economy than that of the European Union 
attract Poland, which is longing for mutual 
investments in order to advance its economy. 
Finally, massive emigration of Poles to the 
US in the early 20th century laid ground for 
traditional ties between the two states. 
Today the factor of the presence of about 
10 million Americans of Polish descent, with 
Chicago being the biggest concentration of 
Poles outside Warsaw naturally has a say on 
current trends of Polish foreign policy. Easing 
immigration rules towards Polish citizens by 
removing the visa requirements or gaining 
concessions in this matter from the US is one 
of the outstanding objectives of Polish foreign 
policy. 
As a matter of fact, the similarity of Polish 
positions on main international events 
and developments around the globe with 
those of the US is mainly rooted in former’s 
relative weakness. The weakness of the 
region, where Poland with other Central and 
Eastern European states are located, derives 
essentially from its geographic vulnerability 
and its recent history as a part of the Soviet 

sphere of influence. 
It is common belief in Poland that a close 
alliance with Washington is beneficial for its 
security and, at the same time, enhances 
its position as a major regional player in 
relation to other European states. That is why 
Warsaw does not intend to limit American 
clout in Europe and perceives the United 
States`s consistent influence as being in its 
own interests.

Poland’s strategic thought

The repeated attempts to dispel the ill 
fortunes this country dogged by since 
the 17th century has been the sense 
and essence of recent Polish history

Former Prime Minister Jerzy Buzek1

In order to understand the reason for 
“Atlanticism” in Polish foreign policy it is 
important to look deep into the strategic 
thinking of Poland, that is entrenched in its 
geopolitical location and history. 
Poland’s position between two influential 
powers – Germany and Russia/the Soviet 
Union was a source of threat to the Polish 
state and caused its collapse in the late 
eighteenth century and then again in 1939 
after the beginning of World War II. 
It should be noted that during the Polish-
Lithuanian union that was formed on the 
threshold of the fifteenth century, the country 
fought lengthy wars both against crusaders 
of German origin, who were trying to create 
a fresh state - the Teutonic Order2 in that 
territory and Russia (Livonian war 1558-1582)3 
for gaining new lands. After the partition of 
Poland among Russia, Prussia and Austria, 
the Polish territories became the playground 
of balance of power politics. That is why at 
the core of the Polish strategic culture today 
lies the experience of a defeated nation, a 
victim of realpolitik. According to Kagan, 
Poles, due to geography and history, believe 

1 Addressing the Diet of the Republic of Poland Warsaw, 17 February 1999. Polish Sejm, 17 Feb. 1999. Quote after 
www.zbiordokumentow.pl, quoted in Olaf Osica, “Poland: A new European atlanticist at a crossroads?” in Kerry 
Longhurst, Marcin Zaborowski (ed) “Old Europe, new Europe and the transatlantic security agenda” (Routledge, 
2005), p. 116
2 “Battle for Grunwald”, 19.07.2009, http://www.polskieradio.pl/thenews/News/?id=112349
3 William Urban, “The origin of the Livonian war, 1558”, Lithuanian quarterly journal of arts and sciences,    Volume 
29, No.3 (LITUANUS Foundation, 1983), http://www.lituanus.org/1983_3/83_3_ 02.htm
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in a Hobbesian world, rather than a Kantian 
paradise1. 
This kind of volatile and turbulent history 
flavoured with consistent insecurity and 
vulnerability to foreign aggression allows 
suggesting that the main strategy of Polish 
foreign policy is indeed focused on the 
issue of ensuring the territorial defence. 
As a result, Warsaw preferring the US-led 
NATO that has the necessary capacity to 
implement the commitments under Article 5 
of the Washington Treaty, decided to apply 
for membership within this organization in 
1992. 
As a Central European country, Poland 
substantially remains focused on the 
implementation of Article 5, keeping in 
mind the resurgent Russia factor2. Indeed, 
collective defence was the primary reason 
for Warsaw to join the military bloc. Poland 
lobbies for increasing the ground troop levels 
for territorial defence and putting conventional 
threat perception at the core of NATO defence 
planning, and the Georgia-Russia war over 
South Ossetia in 2008 strengthened these 
feelings. Polish Defense Minister Bogdan 
Klich said that after the Russia-Georgia 
war “the likelihood of a local conflict where 
Poland could be embroiled has increased”3. 
Nevertheless, these perceptions are not taken 
seriously by major European players4 - the 
factor that further forms the basis for Poland 
to get closer with the US.
According to Olaf Osica, there are the 
following rules that guide the modern Polish 
foreign policy strategy:

1. Any decision concerning Polish 
interests should not be taken without 
Poland’s participation.

2. Poland should always stand by the 

principle of self-determination and 
demonstrate solidarity with nations 
fighting for their independence.

3. Poland should always be a reliable 
ally5.

Poland’s eastern policy is also guided by 
historical experience, which even at times 
differs from that of Western European states. 
Polish foreign policy beyond its eastern 
borders is mainly based on supporting the 
newly independent post-soviet states located 
along the Russian borders, thus limiting and 
constraining Russia’s power in this region, 
which is of vital importance in Polish foreign 
policy strategy. This assumption is manifested 
by the efforts of Polish diplomacy to back up 
the westward tendencies of Baltic states, 
Ukraine, embracing pro-democratic processes 
in Belarus, giving its full support to EU and 
NATO`s enlargement eastwards, initiating 
Eastern Partnership to bring closer 6 post-
Soviet states (Azerbaijan, Georgia, Moldova, 
Ukraine, Belarus, Armenia) and the EU. 
According to some researchers, the real 
objective of Poland in the east is to prevent 
the imperial ambitions of Russia and the main 
method of doing it is referred to be creating a 
“buffer zone” comprising newly independent 
states like Ukraine and Belarus6. 
At the same time, Poland remains very hostile 
against any rapprochement and close ties 
between Russia and Germany bearing in mind 
the spirit of “Rapallo” of 1920’s and Molotov-
Ribbentrop pact of 19397. 
Poland was supported by the US almost in all 
these endeavours. 
Another element of the Polish foreign policy 
strategy demonstrating its “atlanticist” nature 
is linked with proactive engagement in the 
case of imminent threat perception. This 

1 R.Kagan, “Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order”, N-Y, 2003 quoted in Olaf Osica, 
“Poland: A new European atlanticist at a crossroads?” in Kerry Longhurst, Marcin Zaborowski (ed) “Old Europe, new 
Europe and the transatlantic security agenda” (Routledge, 2005), p. 124
2 Timo Noetzel, Benjamin Schreer, “Does a multi-tier NATO matter? The Atlantic alliance and the process of strategic 
change”, International Affairs, 2/2009, p. 216
3 “NATO`s 60th birthday”, IISS Strategic Comments, volume 15, issue 02, Mar. 2009
4 Nikolas Busse, ‘Krieg gegen Russland? Die Nato diskutiert über die Lehren aus dem Georgien-Konflikt’, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 3 Nov. 2008
5 Olaf Osica, “Poland: A new European atlanticist at a crossroads?” in Kerry Longhurst, Marcin Zaborowski (ed) “Old 
Europe, new Europe and the transatlantic security agenda” (Routledge, 2005), p. 119
6 Олег Неменский, “Пространства и идеологии восточной политики Польши”, http://www.perspektivy.info/print.
php?ID=35933
7 Brad Macdonald, “Is Another Molotov-Ribbentrop Pact Imminent?”, Jun. 18, 2009, http://www.thetrumpet.com/
index.php?q=6260.4720.0.0 
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matter comes from the long-term experience 
of Polish statehood as a victim of decisions of 
influential European states. The partition of 
the Polish state in the late eighteenth century 
as a result of bargaining of the European 
monarchies, pacifist actions of the Western 
European states like Great Britain and France 
on the eve of WWII, their appeasement policy 
towards the Nazi Germany and the subsequent 
failure to fulfill pre-war commitments to 
defend Poland in September of 1939 evolved 
into such a foreign policy thinking in Polish 
elite circles. Unambiguous support of NATO`s 
engagement in Kosovo, anti-terror operations 
of the US-led coalition in Afghanistan, 
participation in military actions in Iraq within 
a considerable timeframe and signing of the 
missile shield agreement with the US testifies 
to this assumption. The historical experiences 
of the past that still form the basis of the Polish 
foreign policy thinking was briefly elaborated 
by Poland’s foreign minister Radoslaw Sikorski 
in 2008: “The British didn’t come through in 
1939. You declared war but you didn’t go to 
war. That’s why we’re demanding capabilities, 
‘boots on the ground,’ not just parchment”1.
An additional characteristic of the Polish 
foreign policy thinking is lack of faith and 
rather ambiguous and sceptic position 
towards multilateral security institutions other 
than NATO. From the Polish perspective, the 
League of Nations was ineffective to prevent 
the WWII from happening and strengthened 
the aggressive policy of the fascist Germany 
in Central Europe. In spite of the UN being 
sensed more reasonably, for some Poles this 
entity was also unable to avert the emergence 
of the Cold War reality, which heralded the 
Soviet Union’s domination over Central 
Europe, including Poland.
Overall, the support for the use of force in a 
response to an immediate danger, lobbying 
for the eastern enlargement of Euro-Atlantic 
structures, reluctance to participate in 
multilateral institutions and, instead, pushing 
for more intensive bilateral relations as well 

as a positive approach to the US-led actions 
introduced Poland in modern system of 
international relations as an Atlanticist state 
and a staunch ally of the US in a regional 
context and international affairs.

The place of the Iraq war in the context of 
US-Poland relations

Everyone, who has doubts concerning the 
intentions and
 capacities of Saddam Hussein should remind 
himself of the gratified face of the British 
Prime Minister 
Neville Chamberlain coming back from Munich 
in 19382. 

Involvement of Poland in the Iraq war was the 
first test for the “Atlanticism” element of the 
country. First of all, contributing 2500 troops 
to the US-led coalition in Iraq and taking the 
responsibility for security in almost a quarter 
of the country (south-central Iraq), Poland 
at the same time signed the “letter of the 
8” (the UK, Denmark, Italy, Spain, Portugal, 
Poland, the Czech Republic and Hungary) that 
supported the US policy in Iraq and was seen 
as a reply to heavy opposition from France 
and Germany. It should also be noted that 
Poland, along with Great Britain, was the 
only European ally of the US, which had real 
political consensus about the issue.
Despite the fact that the involvement in such 
kind of military operation and in a remote 
territory was not that much necessary from 
the standpoint of Poland’s national security 
priorities, there were substantial incentives 
that drove such an unprecedented action:
• First of all, the outbreak of the Iraq 
war created an opportunity for Poland to 
demonstrate its loyalty and ability to be 
“America’s model ally”3. As a vulnerable state 
to geopolitical threats in the past, Poland was 
keen to develop a sense of obligation and 
responsibility for its security in the US4.
• Seeing itself a country that fell victim 

1 Ray Taras, “Fears in Poland and the Making of Polish Foreign Policy”, Tulane University, Feb. 06, 2009, p.8
2 Editorial in the biggest Polish daily Gazeta Wyborcza, 25 Sep, 2002.
3 David H Dunn, “Poland: America’s New Model Ally,” in Marcin Zaborowski, David H. Dunn (ed), “Poland-A new 
power in Transatlantic Security”, (London: Frank Cass Publisher, 2003), p.63, see also Kerry Longhurst and Marcin 
Zaborowski, “The New Atlanticist: Poland’s Foreign and Security Policy Priorities” (London: Blackwell Publishing 2007), 
p. 47.
4 Marcin Zaborowski, “From America’s protégé to constructive European: Polish security policy in the twenty-first 
century” Occasional Paper, no 56, Institute for Security Studies 2004, p. 12
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to the European balance of power, Poland 
was for securing the US presence in the 
continent, transatlantic links and ensuring 
solidarity and internal cohesion inside NATO 
that in the case of reversal could end up in 
America’s abandoning of Europe. For Poland, 
engagement in Iraq would solve these serious 
issues in a positive manner1.
• Further, Poland believed that as a post-
communist state it had an important task to 
assist in supporting the spread of democracy 
in other parts of the world2.
• In addition to the aforementioned points, 
it should also be added that Poland never 
reconciled with the idea that traditional “old” 
European states such as France and Germany 
had more right to represent the whole Europe 
and its joining the “letter of the 8” can be 
explained by this3.
• Finally, Poland was expecting material 
benefits from military participation in the 
Iraq war, like attracting Polish companies in 
the reconstruction process in the country and 
supplying the Iraqi army4. 
As participation in this coalition brought 
very few results for Poland and domestic 
discontent grew over the Polish losses in 
Iraq, the government had to make a decision 
to withdraw troops from Iraq till the end of 
2008. The Iraq war was the first case that 
endangered the “Atlanticist” aspirations of 
Poland, which in its turn resulted in Warsaw’s 
increasing attention towards Common Foreign 
Policy and European Security and Defence 
Policy within the EU.

Polish view of European Defence and Security 
Policy

Poland approached to the idea of ESDP with 
a great sense of reluctance and skepticism 
at the initial stage, considering its exclusion 

from this process as the country was not a 
member state of the EU during that time. 
According to one of the theorists of the Polish 
foreign policy Jan Nowak-Jezioranski, ESDP 
will cause departure of the US from Europe 
and create an unstable environment that 
existed in the continent between two world 
wars5.
Poland believed that European states could 
enhance their defence capabilities within 
NATO`s Security and Defence Identity (ESDI) 
instead of ESDP that would copy existing 
structures and consequently weaken the 
alliance. The Polish military also criticized 
the move to create a rapid reaction force 
as unrealistic and endangering the military 
cohesion of the Atlantic alliance6. 
According to some researchers, since the very 
beginning, instead of complementing NATO 
capabilities, the ESDP has been of competitive 
nature and a source of friction as for some 
members especially the US, an independent 
security entity can diminish the importance of 
the alliance and would duplicate the available 
NATO and national military assets - a view that 
was also shared by Warsaw in the beginning. 
For others, such as France, which proposed 
separate headquarters for EU military 
operations, it was a necessary instrument for 
weakening the US role in European security 
and defence affairs. Besides, the ESDP 
became more attractive to some European 
leaders considering its incorporation within 
CSFP with its focus on “soft power” and new 
security challenges.
As a result of disappointment over the Iraq 
war and after the accession to the EU in 
May of 2004, Warsaw began treating EU`s 
ESDP more constructively. It seems that 
in its current foreign and security policy 
Poland is trying to attach importance to the 
activity within ESDP and NATO in a balanced 

1 Mark Melamed, “Polish-American Relations in the Aftermath of the War in Iraq,” The Polish Foreign Affairs Digest, 
Vol. 5, No. 2(15), 2005, p.9
2 Aleksander Kwasniewski, “Speech by Mr. Aleksander Kwasniewski, President of the Republic of Poland, at the Polish 
Institute of International Affairs. The Royal Castle, Warsaw, June 3, 2003.” The Polish Foreign Affairs Digest, Vol. 3, 
No. 2(7), 2003, p. 11.
3 Marcin Zaborowski, “From America’s protégé to constructive European: Polish security policy in the twenty-first 
century” Occasional Paper, no 56, Institute for Security Studies 2004, p. 13
4 Ibid. 
5 K.Longhurst, M.Zaborowski, America`s protégé in the east? The emergence of Poland as a regional leader, 
International Affairs, 5/2003, p. 1016
6 Trzaskowski, “Poland”, p. 20
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manner. Today Warsaw, along with the pull-
out from Iraq, has increased its troop levels 
to approximately 2000 soldiers within ISAF 
mission in Afghanistan and, at the same 
time, is actively engaged in ESDP missions in 
Congo, Chad and Bosnia-Herzegovina. 
In order to contribute to NATO and ESDP 
missions more substantially and actively, 
Poland has started reforming its armed forces 
and defence sector. Embarking on building 
a professional army, the Polish Government 
decided to end conscription system starting 
from January 1 of 20101. 
Besides, being an eager state to modernize 
its armed forces, Poland signed a 10-year 
contract with another steadfast ally of the 
US – Israel for production of anti-tank missile 
system to the tune of $260 million2. 
However, to great dissatisfaction of Poland, 
the development of ESDP has not solved 
the problem of transatlantic security non-
cooperation until today. The driving motive 
for Poland’s joining NATO – the security 
guarantees of Article 5 of the North Atlantic 
Treaty – is non-existent in EU policies.
Another interesting fact about the Atlanticism-
driven foreign policy of Poland is that the 
discussions and debates on security issues 
were mainly dominated by pro-American 
foreign policy elites such as Jan Nowak-
Jezioranski and Zbigniew Brzezinski, who were 
known for their scepticism over the defence 
and security activities inside the EU3. 
That is why it should be noted that the 
Atlanticism still comprises the forefront of 
the Polish strategic thought and squares its 
attitude towards ESDP.

Poland’s position on missile shield plans

Poland’s support for the missile defence 
plans was publicly declared by the then 
Polish President A.Kwasniewski during former 
American President G.Bush`s visit to Warsaw 
in June of 2001, and the respective programme 

was endorsed by Poland during the NATO 
Brussels summit in the same month. 
Evidently, the striking factor of the Polish 
foreign policy – Atlanticism – played a crucial 
role in moulding the Polish stance on this 
issue. Additionally, Poland believed that the 
move would not only strengthen the national 
security of the country, but also promote its 
political importance within NATO.
The respective defence agreement between 
the US and Poland on the deployment of the 
American missile defence system on Polish 
soil was signed in August of 2008 by former 
US Secretary of State Condoleezza Rice and 
Minister of Foreign Affairs of Poland R.Sikorski 
after 18 months of negotiations4. The deal 
emerged a month later when the US signed 
a similar agreement with the Czech Republic 
to base missile tracking radars there as a 
part of the defence system. The deal signed 
with Poland envisions hosting 10 interceptor 
missiles on an abandoned military base near 
Poland’s Baltic coast which are intended to 
prevent possible long-range attacks and the 
US guarantees over the deployment of short-
range Patriot missiles to protect the airspace 
of Poland. 
According to some media reports, the paradox 
embodied in the deal is that Warsaw itself 
demanded the location of Patriot missiles in 
order to get protection against the added 
danger it faced from installing the missile 
shield system, in case of unlikely Russian 
military retaliation5. However, any little 
amount of missile battery would be unlikely 
to withstand the massive Russian attack even 
if it occurred. 
Therefore, the study of the developments 
unfolding concerning Poland’s positive 
position over the missile shield programme 
allows assuming that reaching agreement 
with the US on that issue is mainly related 
to symbolism rather than substance. By 
involving itself to that extent of mutual 
obligations and commitments Warsaw seems 

1 “Polish Army To Become Fully Professional”, Jul. 7, http://www.warsawvoice.pl/newsX.php/9196
2 “Poland and Israel discuss military ties”, Jun. 1, 2009, http://www.polskieradio.pl/thenews/international/print. 
aspx?id=109250
3 K.Longhurst, M.Zaborowski, America`s protégé in the east? The emergence of Poland as a regional leader, 
International Affairs, 5/2003, p. 1018
4 “US and Poland seal missile deal”, 20 August 2008, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7571660.stm
5 Harry de Quetteville, “Poland and the Missile Shield - an interview with Radek Sikorski”, Daily Telegraph, Aug.20, 
2008.
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keen to attach its national security and foreign 
policy priorities to those of the US, taking into 
account that American military presence in 
its national territory, even of slight quantity, 
can hinder the Georgian crisis of August 2008 
from happening on Polish soil.
Furthermore, some researchers claim that 
today NATO is losing its previous ground in the 
national security strategy of central European 
countries, such as Poland, as in the wake of 
the Russian-Georgian war the bloc has been 
split into different fractions in dealing with 
Russia1. 
Poland’s urgent conclusion of a bilateral 
agreement with the US on the location of 
missile defence systems on its territory during 
the crisis can be explained as Warsaw’s 
expression of indifference to NATO in 
defending its own territorial integrity against 
Russia and its preference of the bilateral ties 
with the US when the issue comes to security 
matters2. 
It sounds reasonable that such actions 
further lead to a decline in NATO`s strategic 
relevance. In fact, Poland’s reliance on NATO, 
enthusiastically perceived as a cornerstone 
of its security during and after the accession, 
is currently overshadowed by the American 
perception of “a war by committee” as 
unacceptable3 after the “humanitarian 
intervention” into the Federal Republic of 
Yugoslavia, the United States`s disregard of 
NATO at the initial stage of the operations in 
Afghanistan and its readiness to work only 
with a few capable and willing “partners” in 
military operations4 as stipulated in the US 
National Defense Strategy of 2008. 
From this viewpoint, Warsaw’s reaching a 
bilateral agreement with the US and, at the 
same time, demonstrating eager desire to 
proceed with its implementation seems very 
natural in the face of its readiness to be one 
of the “willing partners”. 
Having been disappointed by the seeming 
dilution of NATO as a collective defence 
organization and effective military instrument, 

Warsaw, at the same time, fears that waning 
interest of Washington in Europe and NATO 
can cause such conditions that America’s role 
would be replaced by the leading European 
member states with Poland’s influence 
sidelined, creating the nightmare of the 
interwar period.

The eastern policy of Poland

The central vision of Washington concerning 
Poland’s eastern policy is that Warsaw should 
play a crucial role in devising and implementing 
NATO`s policy in relation to the former Soviet 
Union states. It is common knowledge in 
the minds of American power elites that due 
to its geographical position, its historical 
and cultural affinity, Poland possessing the 
capacity of being a real example for post-
Soviet states from the viewpoint of realization 
of reforms in these countries and acting as 
a bridge between the East and the West, is 
ideally located on the eastern borders of the 
European Union.
Besides, Poland itself seems to be keen 
to have a strong trans-Atlantic element in 
the formulation of its Eastern policy. First 
of all, the common view shared by the US 
and Poland concerning the developments 
in the post-Soviet space is the predominant 
geostrategic approach in these states` foreign 
policy. From the Polish perspective Russia’s 
regular meddling in the internal affairs of its 
“near abroad” is often seen in Warsaw as 
an evidence of still existing Russian imperial 
ambitions. The idea of constraining Russia’s 
activity in the region of vital importance to the 
Polish foreign policy strategy is derived mainly 
from the historical experience that Poland 
underwent in the past as was mentioned 
above. Therefore, the American intervention 
in the Eastern Europe, Central Asia and the 
Caucasus to create a “strategic arch”5 along 
the borders of Russia composed of democratic 
states and thus to limit Russian influence in 

1 Timo Noetzel, Benjamin Schreer, “Does a multi-tier NATO matter? The Atlantic alliance and the process of strategic 
change”, International Affairs, 2/2009, p. 220
2 Rashad Shirinov, “On the eve of NATO`s April birthday, the Alliance is split” in “Diplomacy and Law”, 1/2009, pp. 
30,31
3 `NATO grapples with ‘war by committee’`, CNN, April 19, 1999, http://www.cnn.com/US/9904/19/war.by. 
committee/
4 US Department of Defense, National Defense Strategy, June 2008, p. 15.
5 The term belongs to the author.
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the CIS and neighbouring countries can only 
be welcomed by Warsaw. One of the examples 
of Poland’s success in stronger engagement 
of the United States in the mentioned region 
was the Poland-America-Ukraine Cooperation 
Initiative (PAUCI) since 1999, which was 
aimed at sharing the Polish practices of 
successful transition. The new entity – The 
Polish-Ukrainian Cooperation Foundation 
was established in April 2005, as a legacy 
organization to the Poland-America-Ukraine 
Cooperation Initiative with the mission of 
building the capacity of Ukraine to integrate 
more closely with the European Union and 
NATO through the application of Polish and 
European experience1. 
Secondly, Washington takes sides with Poland 
regarding the reasonable approach towards 
the interpretation and examination of 
historical matters. Controversial explanation 
of the past events essentially covers the 
issue of the fate of thousands of Russian war 
prisoners allegedly killed in 1920, ambiguous 
attitude towards Molotov-Ribbentrop pact of 
1939 and Katyn events of 1940.
Thirdly, the interests of the US and Poland 
coincide on the matter of providing chances 
for the Eastern European and Caucasus 
countries to join the Euro-Atlantic structures. 
Both states back the perspective of Ukraine 
and Georgia to enter NATO.
Besides, Poland views the American presence 
in the dialogue with Russia as a counter-
balance to Russian close cooperation with 
France and especially Germany2.
The full support of Washington to the Eastern 
Partnership floated by Poland jointly with 
Sweden, further promoted the favourable 
attitude of the Polish diplomacy towards 
Washington. According to the Polish Minister 
of Foreign Affairs R.Sikorski, both the US 
President Barack Obama and Secretary of 
State Hillary Clinton praised the project of the 
Eastern Partnership during an informal EU-
US summit in Prague on 5th of April 20093. 
At the same time the US Deputy Assistant 
Secretary of State Mattew Bryza said in a 

phone interview to the European media that 
“The Eastern Partnership is a positive sign 
that things are moving finally in the right 
direction”4.

Conclusions and perspectives

Poland’s specific historical and geopolitical 
conditions as elaborated throughout the 
article clearly continue to uphold the 
importance attached to the Atlanticism factor 
in its foreign policy. It can be assumed that 
Atlanticism liberated Poland, a nation that 
remained an object rather than a subject of 
international relations in Europe for centuries, 
from its geopolitical puzzle and consequently 
strengthened its security. Atlanticism in the 
Polish foreign policy was confirmed by the 
strong support of Warsaw over the missile 
defence plans, consensus with Washington 
over the Iraq war when its direct interests 
were not involved, and its sceptic approach 
towards ESDP. 
Even after joining the EU Poland’s persistent 
conservative outlook of the ESDP, its obstinacy 
in order to keep the intergovernmental 
character of this policy shows that activity 
within NATO as an indispensable security 
institution in transatlantic area will be more 
relevant for Poland than the European 
initiatives for meeting its security interests in 
the foreseeable future.
After the events of 9/11 Poland’s decision to 
support the United States without hesitation 
naturally cooled down its relations with 
the leading European states – France and 
Germany.  
However there is a valid ground to suggest 
that, while the Atlanticism factor dominates 
Poland’s security thinking, its increasing 
alignment with European states in the economic 
sphere is remarkable. As the accession to the 
EU removed one of the reasons provoking 
irritation for Poland – its exclusion from 
the decision-making procedures within this 
organization, and as the disappointment over 
the Iraq war intensified, Warsaw’s actions 

1 “Best European Practices for Ukraine”, http://www.pauci.org/en/about/history
2 Kai-Olaf Lang, “Poland and the East. Poland’s relations with Russia, Belarus and Ukraine in the Context of European 
Eastern Policy” in SWP Comments 23, Jun. 2005, German Institute for International and Security Affairs, p. 6
3 “US backs Eastern Partnership eyeing energy independence” by Valentina Pop, 06.04.2009,      http://euobserver.
com/880/27920
4 Ibid.
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within the Europe became more constructive. 
Poland provided its backing to CFSP, increased 
its activity within European Parliament and in 
other structures of the EU and also started 
pushing for the development of its Eastern 
policy through the existing framework of the 
EU in a systematic order, which resulted in 
the establishment of the Eastern Partnership 
policy of the EU – one of the latest successes 
of the Polish foreign policy.
However, distinctive views and aspirations of 
various states within the European Union over 
foreign and security policy issues, ranging from 
the NATO operations and ESDP to the Eastern 
Partnership Programme, instigates doubts in 
Warsaw over the possibility of receding from 
Atlanticism. Especially the fierce opposition 
of Warsaw against the development of the 
EU into an entity based on Franco-German 
designs makes it unlikely. 
Furthermore, America’s active role in bringing 
about the end of the Cold War and assisting in 

Poland’s transition implanted a stronger sense 
of gratitude and loyalty in Polish elites, which 
is not going to disappear in the near future and 
will have an obvious outline in implementing 
the Polish foreign policy strategy.
The close ties between the US and Poland are 
based on the American security guarantee to 
Europe provided through NATO. Considering 
Warsaw’s allegiance to and support for US 
foreign policy objectives, it is likely that 
Poland will continue to endeavour to preserve 
the status of being one the staunchest allies 
of the US in Europe. Lessons learned over the 
course of the past 200 years explain why it 
continues to do so.
Nevertheless, as a European and Atlanticist 
state, Poland should reconcile its two strategic 
objectives of being a reliable partner of the US 
in Europe and an influential member of the 
EU, and try to maintain a balance between its 
Atlantic and European dimensions.
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1. Социальные вызовы и необходи-
мость реформ при вступлении Сарко-

зи в президентство

Начало президентства Николя Саркози 
характеризовалось ожиданиями перемен 
в экономике, социальной сфере, мигра-
ционной и внешней политике. В отличие 
от прежней администрации, Саркози был 
твёрдо настроен создать законодательную 
основу для решения давно назревших про-
блем. В Национальном собрании было при-
нято большое число новых законодатель-
ных инициатив. Премьер-министры при 
президенте Жаке Шираке – Ален Жюппе, 
Жан-Пьер Раффарен, Доминик де Вильпен 
– провозглашали необходимость реформ, 
но сформулировать их цели, механизм ре-
ализации, а, главное, провести их в жизнь 
не смогли. 
Серьёзное недовольство у значительной 
части населения нашей страны вызывала в 
то время социальная политика правитель-
ства, направленная на сокращение госу-
дарственных расходов. По большому счёту 
ни одна из инициатив тогдашнего лидера 
Франции не увенчалась успехом. В ответ 
на проведённые пенсионную и здравоох-
ранительную реформы последовали масш-
табные забастовки и акции протеста. 
Наибольшее же число неудач Ширака при-
шлось на период 2005-2006 годов. В 2005 
году нация проголосовала против вынесен-
ного на референдум проекта европейской 
конституции. Эта внешнеполитическая не-
удача во многом была вызвана именно не-

благоприятными обстоятельствами внутри 
страны. Население испугалось, что еди-
ная Европа нанесёт значительный ущерб 
французской социальной модели, вызовет 
резкий скачок безработицы за счёт либе-
рализации рынка труда.
Позднее произошли новые массовые бес-
порядки, в которых, в основном, участво-
вали выходцы из стран Магриба и Запад-
ной Африки. Не имела успеха и реформа 
рынка труда, касающаяся контракта пер-
вого найма, когда под давлением студен-
ческих бунтов правительство снова было 
вынуждено отступить. 
«Я создал «Союз за народное движение» как 
партию, которая должна сделать Францию 
более современной. Её представители от-
дали предпочтение Саркози. Вполне естес-
твенно, что я также окажу ему поддержку  
и  буду голосовать за него», – заявил  Жак 
Ширак. Он также добавил, что высоко ценит 
«преданность главы МВД делу, его работу 
на посту министра и её результаты»1.
О разногласиях между Шираком и Саркози 
было известно всем. Причём дело касалось 
не только их подходов к решению важней-
ших проблем страны. Очевидное расхож-
дение взглядов и напряжённое соперни-
чество между двумя политиками-однопар-
тийцами и некогда единомышленниками 
уходит своими корнями в 1995 год, когда 
Саркози неожиданно для Ширака подде-
ржал во время президентских выборов 
тогдашнего премьера Франции Эдуарда 
Балладюра. Однако тот проиграл, а Ширак 
возглавил государство. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
НИКОЛЯ САРКОЗИ

Жанна ЛЬЕВО (Jeanne LIEVAUT) *

* Научный сотрудник научно-исследовательского центра «EconomiX» при Университете Париж 10 (Université 
Paris Ouest Nanterre La Défense) и Национальном центре научных исследований (CNRS); участница ряда эко-
нометрических проектов под руководством дирекций по исследованиям, оценке и статистике (DREES, DARES) 
Министерства экономики, промышленности и занятости, Министерства труда, социальных связей, семьи, со-
лидарности и города, Министерства здравоохранения и спорта, исследовательской группы GRIS Руанского 
университета, нефтегазовой компании «Total»; член Коллегии экономистов в области организации здравоох-
ранения Франции. 
1 La TéléLibre.fr, le 21 mars 2007, http://latelelibre.fr/index.php/2007/03/jacques-chirac-vote-nicolas-sarkozy/. 
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Тем не менее, впоследствии Жак Ширак 
сказал, что предпочитает видеть в качес-
тве своего преемника министра внутрен-
них дел страны Николя Саркози – единого 
кандидата от правящей партии «Союз за 
народное движение».
В итоге Николя Саркози получил в на-
следство страну с темпами экономичес-
кого роста всего лишь около 2 % в год и 
безработицей, превышающей 8 %, а также 
с большим количеством социальных про-
блем. Новые технологии обходят Францию 
стороной. На сегодня её доля в европейс-
ком экспорте сократилась на 18 % с 1999 
года. А по уровню корпоративных расходов 
на исследования и разработки Франция 
находится на предпоследнем месте среди 
стран еврозоны. При этом национальный 
долг увеличился с 657 млрд. евро в 1995 
году до 1.200 млрд. евро в 2007 году, что, 
по некоторым оценкам, составляет 65 % 
ВВП.
Рассматривая социальную реформу страны 
на момент начала президентства Сарко-
зи, нельзя не заметить факт достаточной 
щедрости данной социальной политики. 
Неработающие получают существенные 
пособия. Вследствие этого, безработные 
зачастую отказываются от предлагаемой 
им работы. Саркози предлагает урезать 
социальные пособия тем, кто отказывается 
от предложения более одного раза. Сейчас 
на пособия живёт 9 % населения в работос-
пособном возрасте. Уволить очень сложно, 
принимая во внимание трудовое законода-
тельство, вобравшее в себя «социальные 
завоевания» в период правления социа-
листов, а также прессинг, осуществляемый 
со стороны профсоюзов. В силу этого, мо-
лодёжи, получившей соответствующее об-
разование и квалификацию, устроиться на 
работу трудно. Господин Саркози высту-
пает за более гибкие трудовые договора, 
облегчающие порядок приёма на работу и 
увольнения. 
Широкий резонанс в обществе вызвали на-
мечаемые изменения размеров налогооб-
ложения с целью повышения покупатель-
ной способности населения. Предлагается, 
в частности, освобождение от налогообло-
жения часов, отработанных сверх 35-ча-

совой рабочей недели, кстати, самой низ-
кой в Европе (37 % наёмных работников 
во Франции трудится сверх нормативного 
времени), снижение «налогового потол-
ка» до 50 % совокупного дохода гражда-
нина (на сегодняшний день он составляет 
60 %), вычет из налогооблагаемой базы 
сумм, уплачиваемых по ссудам, взятым на 
приобретение жилья, снижение или пол-
ная отмена (в случае передачи наследства 
в рамках семьи) налога на наследство и 
другие меры. 
Одной из первых инициатив Николя Сар-
кози, стала отмена ограничения рабочей 
недели 35 часами. Из-за этого правила, 
действующего в стране несколько десяти-
летий, многие работодатели, задержива-
ющие сотрудников сверхурочно, вынуж-
дены платить крупные штрафы. По мысли 
президента, дополнительные часы работы 
должны не облагаться штрафами, а пре-
мироваться надбавками.1 В целом, речь 
идёт об упрощении регламентации рабо-
чего времени с учётом обоюдных интере-
сов сторон трудового контракта. Другой 
мерой, призванной оживить рынок труда, 
стало сокращение выплат по безработице 
тем, кто дважды откажется от трудоуст-
ройства, предложенного на бирже труда. 
Впрочем, самой болезненной из наме-
ченных, к моменту начала президентс-
тва реформ, стала реформа пенсионной 
системы. Её главный смысл – отмена до-
срочного выхода на пенсию госслужащих, 
подпадающих под так называемый специ-
альный режим: работников транспорта, 
энергетического сектора, Банка Франции 
и рыбаков. Если обычный возраст выхода 
на пенсию составляет 60 лет, эта группа 
граждан может уйти с работы на десять 
лет раньше. Ежегодные расходы на выпла-
ты пенсионных пособий этим людям (свы-
ше миллиона), превышают 5 млрд. евро. 
По результатам опросов, отмену всяческих 
льгот, которые тяжким бременем ложатся 
на госбюджет и плечи налогоплательщи-
ков, поддерживает две трети французов. 
Однако претворение этой инициативы в 
жизнь стало для господина Саркози весь-
ма рискованным предприятием. Пенси-
онная реформа проводилась уже дважды 

2 Pour un contrat social nouveau. Discours de Nicolas Sarkozy au Sénat, le 18 séptembre 2007, http://www.sarkozy-
nicolas.com/nicolas-sarkozy-discours-au-senat-pour-un-contrat-social-nouveau/.
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– в 1993 и 2003 годах. И дважды власти 
предпочитали не трогать положение о 
«специальном режиме» из опасений, что 
забастовки работников транспортной сис-
темы могут парализовать страну. 1995 год 
доказал, что подобного рода опасения 
были обоснованными: попытка тогдашнего 
премьера Алена Жюппе наступить на пра-
ва льготников обернулась трёхнедельной 
забастовкой, вынудив главу правительства 
пойти на попятную. 
В образовательной реформе намерения 
господина Саркози дать большую свобо-
ду университетам также вызвало широкое 
недовольство студентов, полагающих, что 
это непременно приведёт к повышению 
оплаты за обучение. В январе 2009 года 
Национальный координационный  совет  
университетов  принял  «пожарное»  ре-
шение:  со  2  февраля  все университеты  
Франции  начали  бессрочную  забастовку,  
вплоть до отзыва  правительством
закона о статусе преподавателей-исследо-
вателей. Во Франции началась забастовка 
научных и образовательных учреждений 
против реформы начального, среднего и 
высшего образования и реорганизации 
Академии наук. Многие университеты при-
остановили свою деятельность, каждый 
день проводятся акции (на улицах, в кам-
пусах, и в интернете), привлекающие вни-
мание к действиям правительства. 
Реформа проводится в несколько этапов, 
и касается многих аспектов – статуса пре-
подавателей, подтверждения их квалифи-
кации, полномочий президентов универси-
тетов, финансирования, оценки эффектив-
ности научной деятельности, контроля со 
стороны государства над научным сообщес-
твом, и в целом, обязательств государства 
по отношению к сфере образования. Уже 
несколько месяцев идут дебаты по поводу 
этой реформы. Однако реального, идуще-
го в конструктивном русле диалога между 
правительством и сообществом професси-
оналов не получается. Следует отметить, 
что правительство первоначально наотрез 
отказывалось устроить широкое обсужде-
ние с привлечением всех заинтересован-
ных сторон. Такое отношение к реформам, 
их скороспелая подготовка и принятие 

законов без согласования были особенно 
характерны для нынешнего руководства в 
первые месяцы его правления, когда оно 
стремилось во что бы то ни стало провести 
либеральные реформы предельно быстро 
и максимально уменьшить расходы госу-
дарства, руководствуясь примером Вели-
кобритании и США. 
Преподаватели и учёные согласны, что 
некоторая либерализация сферы науки и 
образования в стране необходима, и что 
реформы тоже нужны. Возмущение вызы-
вает не сама идея каких-либо преобразо-
ваний, а осторожность правительства в 
том, чтобы подойти к вопросу серьёзно и 
вдумчиво, услышать мнение тех, кого ре-
форма непосредственно коснётся. За вре-
мя президентства Николя Саркози, правда, 
всё же постепенно наметилась тенденция 
к возникновению прецедентов, когда не-
которые проекты реформ стали подвер-
гаться всестороннему обсуждению. Напри-
мер, осенью 2007 года в Париже прошёл 
крупный съезд, посвящённый экологичес-
ким вопросам, на котором присутствовали 
представители научных учреждений, эко-
логических организаций, правозащитники, 
фермеры, производители генетически мо-
дифицированных продуктов. В результате 
этих переговоров стороны пришли к взве-
шенному мнению, и даже левый фронт был 
более-менее доволен результатами. Иначе 
говоря, обсуждение и компромиссные ре-
шения возможны. Яркое подтверждение 
тому – почти единогласная поддержка со-
циалистами в Национальном собрании со-
ответствующего проекта закона.1
Итак, два министерства, которых касается 
нынешняя реформа – министерство на-
чального и среднего образования и минис-
терство высшего образования и науки раз-
работали ряд законопроектов, и объявили, 
что некоторые из них вступят в силу уже 
очень скоро, буквально осенью. 
Серьёзные проблемы также возникли при 
реформировании системы иммиграции. 
Население трущобных пригородов Парижа 
демонстрировало недовольство предсто-
ящими изменениями в иммиграционной 
политике. Однако многие всё-таки подде-
рживают намерения Саркози отказаться 

1 TF1 News, le 21 octobre 2008, http://lci.tf1.fr/politique/2008-10/le-ps-votera-le-grenelle-de-l-environnement-
4887684.html.
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от многочисленных компромиссов с им-
мигрантскими кланами. Противники Сар-
кози, особенно из левого лагеря, вообще 
пытаются демонизировать образ Саркози. 
В солидарной с ними печати пишут о при-
сущей ему агрессивности, нетерпеливости, 
шовинизме, опасности массовых депорта-
ций иммигрантов и д.т. 
Президент, ещё в свою бытность главой 
МВД заслуживший репутацию сторонника 
жёсткой линии по отношению к приезжим, 
стал не менее решительно действовать и 
в области иммиграционной политики. Ни-
коля Саркози высказался за то, чтобы до-
пускать во Францию только  тех,  в  ком  
нуждается  её  экономика,  кто уважает  её  
образ  жизни  и  знает её язык.  Новый 
закон об иммиграции,  предусматривает,  в 
частности, что иностранцы,
желающие  остаться  в  стране,  должны  
сдавать  экзамен на знание  французского  
языка. Но
главные дискуссии вызвал пункт закона, 
обязывающий уже обосновавшихся во 
Франции иммигрантов сдавать тест на ДНК 
– для подтверждения их родства с теми 
членами семьи, которые собираются к ним 
перебраться. Здесь можно подчёркнуть, 
что до Саркози ни правые, ни левые не 
решались посягнуть на основополагающие 
принципы социальных отношений в пос-
левоенной Франции, на гарантированную 
защиту и заботу государства о гражданах 
вне зависимости от их трудовой деятель-
ности.
Вполне очевидно, что социальные пробле-
мы, копившиеся в течение десятилетий, 
не разрешить за короткое время, какими 
бы благими не были самые смелые планы 
действий. Но не менее понятно и то, что 
сложившаяся ситуация требует неотлож-
ных, эффективных и, главное, комплекс-
ных мер, способных изменить ситуацию к 
лучшему. Власти нашей страны, в целом, 
избрали правильный подход в решении 
проблем «трудных кварталов», действуя 
по различным направлениям. Сюда отно-
сится усиление правопорядка, активиза-
ция жилищного строительства, совершенс-
твование работы школ, наконец, политика 
молодёжной занятости и регулирования 
иммиграции.
Президент Саркози призвал продолжить 
усилия в рамках «плана Борлоо» (комплекс 
мер по социальному сплочению) и ввести 

в действие своеобразный, так называемый 
«план Маршалла-2» для проблемных при-
городов, предусматривающий выделение 
крупных средств 
на улучшение там образования и занятос-
ти, усиление борьбы с дискриминацией. 
В рамках этого плана до конца 2007 года 
было заключено 250 тыс. договоров о про-
фессиональном обучении с безработными 
молодыми людьми из «неблагополучных 
кварталов».
В области здравоохранения господин пре-
зидент также высказал своё видение по-
литики. Больницы будут группироваться в 
территориальные объединения. Из тысячи 
крупных больниц в стране предполагается 
создать 300 региональных объединений. 
Это позволит перераспределять средства 
между больницами. Внутри объединений 
больницы будут выбирать свою основную 
специализацию. Поощрять объединение 
больниц по регионам государство намере-
но приоритетным финансированием. Де-
сятки миллиардов евро субсидий пойдут 
в первую очередь новым объединениям. 
Президент Саркози объявил о создании 
единого номера телефона для вызова вра-
ча. По нему можно будет экстренно свя-
заться либо с государственной больницей, 
либо с частным врачом. Николя Саркози 
также намерен привлечь частные клиники 
к выполнению функций государственных 
больниц. Частные клиники получат воз-
можность заключать специальный конт-
ракт с государством. В этом и следующем 
году будет открыто по 100 новых меди-
цинских центров – объявил президент. 
Николя Саркози намерен разобраться, 
наконец, со статусом врачей-иностранцев 
в стране. Медики, получившие свой дип-
лом за пределами Евросоюза, могут рабо-
тать во французских больницах. Выполняя 
фактически все врачебные обязанности, 
формально полноправными врачами они 
не считаются. Такую ситуацию президент 
Саркози считает неприемлемой.
Выступая за равноправие врачей с фран-
цузскими и иностранными дипломами, пре-
зидент, тем не менее, заявил, что Франция 
не будет вести политику «переманивания» 
специалистов из бедных стран. Напомнив, 
что в Париже уже сейчас врачей из афри-
канского Бенина работает больше, чем в 
самом Бенине, он подчеркнул: «Врачи с 
дипломами стран, не входящих в Евросо-
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юз, играют важную роль в работе многих 
больниц. Я хотел бы, чтобы их труд был 
признан лучше, чтобы до 2011 года они 
смогли, подтвердив уровень своей ком-
петенции и опыта, полноправно осущест-
влять свои профессиональные обязан-
ности. Нынешняя ситуация бесправия не 
может продолжаться. Это ситуация, при 
которой – за неимением французских или 
европейских специалистов – мы приглаша-
ем врачей из других стран. Но работают 
они на никому не понятных основаниях, с 
непонятным статусом. Необходимо, чтобы 
Франция вела себя достойно по отноше-
нию к тем, чей труд она ценит» 1. 
В целом, делая акцент на всей совокупнос-
ти закостенелых острых социальных про-
блем,
накопившихся на момент вступления Ни-
коля Саркози в президентство, вспомним, 
что в 2007
году он и руководимая им правая партия 
«Союз за народное движение» (СНД/UMP) 
победили на президентских и парламент-
ских выборах именно с новой экономичес-
кой и социальной программой, главными 
целями которой были провозглашены до-
стижение полной занятости и ускорение 
темпов экономического роста. Были вы-
двинуты следующие основные идеи (срок 
реализации – до 2012 года):
- Более гибкий рынок труда: отмена нало-
гов на сверхурочные часы работы; оптими-
зация системы выдачи пособий по безра-
ботице – чтобы не было стимулов к ижди-
венчеству за счёт государственной казны2; 
введение обязательного минимального об-
служивания населения на общественном 
транспорте во время забастовок; отмена 
архаичного запрета на работу предпри-
ятий торговли во Франции по воскресень-
ям, действующего ещё с 1906 года. 
- Налоговые льготы в отношении пред-
принимателей и наиболее обеспеченным 
французам: налоговый щит (максималь-
ный уровень налога на доходы) на уровне 
50 % от всех доходов физического лица 

(вместо существовавших 60 %)3 и отмена 
налога на доходы на недвижимость посто-
янного проживания; снижение уровня на-
логообложения французских компаний до 
среднеевропейского и введение налоговых 
льгот для малых и средних предприятий.
- Экономия бюджетных средств: принятие 
бездефицитных бюджетов, проведение 
анализа результативности расхода средств 
во всех осуществляемых государством 
программах; сокращение числа работни-
ков бюджетной сферы путём замещения 
новым работником только каждого второ-
го работника, уходящего на пенсию4; от-
мена оставшихся специальных пенсионных 
режимов госслужащих и работников госу-
дарственного сектора.
Как отмечал Николя Саркози, француз-
ская система социального обеспечения 
недостаточна и эгалитарна. Вместе с тем, 
он никоим образом не ставил под вопрос 
целесообразность самого существования 
разветвлённой системы социальной защи-
ты населения, а программа СНД содержала 
ряд предложений в социальном духе: стро-
ительство социального жилья, гарантии 
доступа к качественной современной инф-
раструктуре во всех отдалённых сельских 
районах Франции, улучшение материаль-
ного и финансового положения студентов 
и учёных. Соответственно, идейная кон-
цепция Николя Саркози в области экономи-
ки была скорее прагматичным компромис-
сом между либеральными и социальными 
идеями, принципами свободы предприни-
мательства и активного государственного 
вмешательства.

2. Ход реформ: 
реакция французского общества и 

влияние мирового кризиса

Говоря о роли социального государства 
в преодолении последствий глобального 
финансового кризиса, необходимо тут же 
обратить внимание на следующую ситуа-

1 RFI (Radio France Internationale), le 17 avril 2008, http://www.rfi.fr/acturu/articles/100/article_
26.asp. 
2 Les conventions de l’UMP: propositions sur le social, http://www.conventions-ump.org/site/ proposition.
php?idconvention=16.
3 Les conventions de l’UMP: propositions sur l’économie, http://www.conventions-ump.org/site/ proposition.
php?idconvention=4.
4 Les conventions de l’UMP: propositions sur les services publics, http://www.conventions-ump. org/site/proposition.
php?idconvention=15.
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тивную особенность: этот кризис застал 
французское социальное государство как 
раз в период его интенсивной перестрой-
ки, начатой президентом Саркози.
Как известно, Николя Саркози пришёл к 
власти с идеей разрыва с предыдущей 
социально-экономической политикой, 
проводимой последние два десятилетия, 
и, прежде всего, разрыва с французской 
социальной моделью. В ходе предвыбор-
ной кампании Саркози резко критиковал 
эту модель, которая, по его мнению, была 
прогрессивной в первые послевоенные де-
сятилетия, но с 80-х гг. «заблокировалась» 
и стала не только неэффективной, но даже  
«несправедливой». 
Квинтэссенцией социальной программы 
Саркози стала идея «выработки нового 
социального контракта» на базе «восста-
новления ценности труда», «вознагражде-
ния по заслугам», соблюдения «равенства 
шансов». А основной политический лозунг 
господина президента выразился во фра-
зе: «Больше работать, чтобы больше полу-
чать». Модернизация французского соци-
ального государства предполагала реше-
ние следующих задач: 
1) коренная модернизация рынка труда, 
придание ему большей гибкости, повыше-
ние трудовой мотивации и преодоления 
отрицательных последствий введения 35-
часовой рабочей недели правительством 
Лионеля Жоспена; 
2) пересмотр правил предоставления со-
циальных пособий и пособий по безра-
ботице («чтобы работать было выгоднее, 
чем получать пособия»), а также глубокое 
реформирование службы занятости и сис-
темы профессиональной переподготовки; 
3) реформа специальных пенсионных ре-
жимов, и дальнейшая рационализация 
системы медицинского страхования («на-
хождение нового баланса между солидар-
ностью и ответственностью»; 
4) реформа школы и университетов; 
5) модернизация социального диалога и 
деятельности профсоюзов; 
6) реформирование «общественных 

служб», их частичное акционирование и 
сокращение штатов.
Влияние всемирного финансового кризиса, 
переросшего в экономический, стало сказы-
ваться во Франции с лета 2008 года. С июля 
2008 года возобновился рост безработицы.
Если в январе 2007 года без работы было 
2,1 млн. человек трудоспособного насе-
ления, в январе 2008 года – 1,9 млн., то 
в январе 2009 года – уже снова 2,2 млн. 
человек1. После минимального роста эко-
номики в III квартале 2008 г. на 0,1 % 
начался экономический спад: -1,1 % в IV 
квартале 2008 года (всего по итогам 2008 
года рост ВВП во Франции составил 0,7 %, 
по сравнению с 2,1 % в 2007 году и 2,4 % 
в 2006 году)2.
Таким образом, в связи с кризисом прави-
тельство решило заморозить некоторые 
запланированные реформы, чтобы не про-
воцировать дополнительные демонстрации 
профсоюзов и левых. В декабре 2008 года 
было отложено на неопределенный срок 
рассмотрение в парламенте законопроек-
та, разрешающего работать в воскресенье, 
и приостановлена школьная реформа.
Согласно опросам, проводимым социоло-
гическим институтом BVA, если в сентябре 
2007 года отрицательно к президенту от-
носились только 33 % французов, то уже 
в январе 2008 года эта цифра составила 
58 %, в апреле 2008 года – рекордные 64 
%; затем началось падение: в июле 2008 
года – 60 %, в сентябре 2008 года. – 47 %, 
в январе 2009 года – только 45 %, которое 
затем сменил небольшой рост в феврале 
2009 года – 53 %3.
Как и можно было ожидать, в условиях эко-
номического кризиса профсоюзы органи-
зовали несколько массовых демонстраций 
в поддержку покупательной способности и 
против увольнений: 29 января 2009 года 
(до 1 млн. участников по данным поли-
ции; 2,5 млн. – по данным профсоюзов), 
19 марта (от 1,2 до 3 млн. человек – самая 
крупная во Франции с апреля 2006 года) 
и 1 мая 2009 года (от 465 тыс. до 1,2 млн. 
человек)4. 

1 Le Point (№ 1903), le 5 mars 2009, p.25.
2 INSEE – Indicateur – Comptes nationaux trimestriels, le 27 mars 2009, http://www.insee.fr/fr/ themes/indicateur.
asp?id=28&type=1.
3 L’Express (№ 3008), le 26 février 2009, p.24.
4 Le Figaro.fr, le 1er mai 2009, http://www.lefigaro.fr/actualitefrance/2009/05/01/01016-20090501 ARTFIG00077-
defiles-du-1er-mai-une-mobilisation-unitaire-.php.
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Следует отметить, что за полтора года 
социальных реформ был проделан боль-
шой путь в деле модернизации француз-
ского социального государства, который 
был немыслим ещё несколько лет назад. 
Казалось, цель придания нового качества 
социальной модели, её приспособлению к 
условиям современного финансового ка-
питализма уже совсем близка. Однако не-
ожиданно кризис заставил пересмотреть 
некоторые неолиберальные догмы, казав-
шиеся бесспорными ещё несколько меся-
цев назад. На первый план выдвинулась 
задача борьбы с глобальным финансовым 
кризисом, глубина и последствия которого 
до сих пор неясны. 
Большинство французов поддерживают на-
меченный президентом радикальный курс 
реформ, однако их последовательному 
осуществлению угрожают помешать про-
фсоюзы, традиционно представляющие во 
Франции самую серьёзную, дееспособную 
общественно-политическую силу. Профсо-
юзы призвали к массовым акциям протес-
та в связи с планами президента Николя 
Саркози радикально реформировать соци-
альную сферу: пенсионное обеспечение, 
здравоохранение, продолжительность ра-
бочего дня. 
Крайнее недовольство профсоюзов вызва-
ло объявление Саркози о «немедленном 
реформировании» пенсионного сектора и 
сокращении 22 тыс. рабочих мест. Прези-
дент пообещал изменить так называемые 
«специальные режимы», которые позволя-
ют работникам государственных железно-
дорожных, энергетических и ряда других 
компаний уходить на пенсию раньше по-
ложенного срока с получением больших 
пенсионных выплат. 
Лидер профсоюза CFDT Франсуа Шерек 
указал на абсурдность президентского 
проекта из-за его неорганизованности и 
ограниченных сроков исполнения – плани-
руется одновременно провести пять соци-
альных реформ. «Я думаю, что многие тру-
дящиеся, как только получат информацию 
и разберутся в ней, сразу же начнут акции 
протеста, чтобы изменить ситуацию», – от-
метил Бернар Тибо, глава крупнейшего 
профсоюза CGT. 1 

Рабочие начали общенациональную забас-
товку. Они протестовали против проводи-
мой Николя Саркози политики и требовали 
большей защиты от государства во время 
экономического кризиса. Профсоюзы выве-
ли на улицы более миллиона человек, все-
го было проведено 200 забастовок в раз-
ных городах Франции. В протесте приняли 
участие не только служащие государствен-
ного сектора, но и работники машиностро-
ительной, нефтяной, фармацевтической, 
финансовой и торговой отраслей. По дан-
ным социологического исследования, три 
четверти населения страны поддержали 
идеи забастовщиков. 
Демонстранты требовали, чтобы прави-
тельство увеличило минимальную за-
рплату, подняло налоги для богатых и 
отказалось от сокращения штата государс-
твенных служащих. Участники забастовки 
серьёзно нарушили деятельность аэро-
портов, железных дорог, школ и прави-
тельственных офисов. Хотя Саркози уже 
согласился выделить 26 миллиардов евро 
на социальные программы после предыду-
щей аналогичной волны возмущений, соб-
равших всё те же более миллиона человек. 
Тем не менее, забастовщики считали анти-
кризисный план Саркози неэффективным 
и требовали, чтобы государство приняло 
более радикальные меры и помогло уяз-
вимым слоям населения. За первые два 
месяца 2009 года число официально заре-
гистрированных безработных достигло 2,3 
миллиона человек, увеличившись на 170 
тысяч человек. Сильнее всего пострадали 
промышленный и автомобилестроитель-
ный сектора. Растущая безработица стала 
причиной недовольства рабочих, которые 
стали чаще устраивать акции протеста и 
захватывать топ-менеджеров предприятий 
в заложники.
В целях противодействия социальным 
возмущениям и решения проблематичных 
вопросов забастовок правительство созда-
ло специальный фонд для финансирования 
переобучения потерявших работу граждан 
во время экономического кризиса. Капи-
тализация фонда составит 1,5 миллиарда 
евро. Создаваемый фонд будет совместно 
управляться крупнейшими профсоюзами 

1 NEWS.ru.com, le 20 séptembre 2007, http://www.newsru.ru/world/20sep2007/antisarco.html.
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страны и назначенными правительством 
менеджерами. В его обязанности будет 
входить не только финансирование пере-
обучения специалистов, но также и предо-
ставление денежных пособий тем францу-
зам, кто по каким-либо причинам не может 
получать пособие по безработице в пол-
ном объёме. Объём пособий составит до 
500 евро на человека.
Огромное недовольство и критику вызвала 
идея изменения образовательного процес-
са для преподавателей школ, так называе-
мая «мастеризация» учительской профес-
сии. Предполагается  постепенное  закры-
тие  специальных  институтов  подготовки  
и повышения 
квалификации  учителей,  сокращение  оп-
лачиваемых  стажировок  для  будущих  
учителей и 
введение скороспелых магистерских про-
грамм в университетах, которые раньше 
этими вопросами вообще не занимались. 
В целом, этот проект вписывается в стра-
тегию децентрализации, то есть, передачи 
больших полномочий регионам и городам, 
и уменьшения полномочий государства. В 
некоторых сферах децентрализация имеет 
позитивный эффект. Но не в области об-
разования. Под «автономией университе-
тов» подразумевается, что отныне прези-
дент университета и совет при президенте 
будут наделены большой властью, в том 
числе, экономическими полномочиями, и 
смогут сами решать, кого принимать на 
работу, сколько платить, какие премии вы-
делять, как зарабатывать внебюджетные 
средства. Раньше финансовый статус всех 
сотрудников сферы образования и науки 
был закреплён законом, все получали рав-
ную зарплату от министерства, при этом 
было много возможностей подзаработать 
(дополнительные часы, публикации, экс-
пертиза и прочее). То есть, была относи-
тельная независимость от начальников и 
их симпатий. 
В случае вступления в силу идеи об «авто-
номии университетов», по сути, произой-
дёт обратное, то есть, потеря автономии, 
причём, как университетами, в целом, так и 
каждым отдельным сотрудником. Во Фран-
ции возможности поиска внебюджетных 
средств весьма ограничены, следователь-
но, способность экономически поддержать 
свою институцию будет напрямую зависеть 
от способности руководства университета 

договориться с начальством. Соответс-
твенно, государство получит очевидный 
инструмент контроля над содержанием на-
учной деятельности. Особенно это скажет-
ся на социологах и политологах, которые 
критикуют власть. «Автономия» приведёт 
также к неравноправию университетов. 
Регионы Франции отнюдь не равны меж-
ду собой по количеству ресурсов. Поэтому 
при уменьшении поддержки государства, 
некоторые университеты просто вынуж-
дены будут постепенно превратиться в 
низкоразрядные бизнес-школы, где будут 
сокращены нерентабельные дисциплины,  
замещённые менеджментом, пиаром, пра-
вом и информатикой. 
Закон также предполагает изменение ста-
туса университетских преподавателей. 
При прежней системе существовала пери-
одическая переаттестация, и активно пуб-
ликовавшийся учёный постепенно рос в 
своём ранге, его зарплата увеличивалась. 
Но преподавательская нагрузка была фик-
сированной, единой для всех. Новая идея 
заключается в том, чтобы разделить пре-
подавательский корпус на «публикующих-
ся» и «не публикующихся». Тот, кто мало 
публикуется, возможно, занят администра-
тивной работой, работает со студентами, 
организует жизнь департамента. Но сей-
час такой специалист имеет возможность 
в своём темпе продолжать научную ра-
боту. Предполагаемое разделение стату-
сов будет стимулировать преподавателей 
как можно меньше времени проводить со 
студентами, заниматься преимущественно 
своей научной карьерой, «подогреваясь 
эгоистическими стремлениями и чувством 
конкуренции». Подобный подход очевид-
но противоречит объявленному одному из 
призывов реформы оказывать больше вни-
мания студентам, и помогать тем из них, 
кто не умеет учиться. 
В течение 30 лет, с 1945 по 1974 годы в 
нашей стране была возможность расши-
рять систему социального страхования, 
полностью обеспечивая её финансирова-
ние. В 1974 году произошёл первый круп-
ный нефтяной кризис, с тех пор ситуация 
ухудшается с каждым десятилетием. Сис-
тема социального страхования находится 
в финансовом тупике, и это заставляет 
задаваться вопросом о её долговечности. 
Должны решиться следующие вопросы: 
«Каков размер обязательных выплат?», 
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«Какая часть населения включается в 
систему?», «Кого должны страховать в 
первую очередь?», «Имеет ли право пра-
вительство просить обеспеченную часть 
населения вкладывать в альтернативные 
фонды и быть лишь частично включённы-
ми в обязательную систему?», «Каковы те 
услуги, которые необходимо предостав-
лять?». Возникло ощущение неэффектив-
ность ряда внутренних договоренностей в 
рамках данной системы. 
Во-первых, эта система, желающая быть 
распределительной, является таковой 
лишь в очень малой степени. То есть, мно-
гочисленные перераспределения покупа-
тельского спроса не достигают тех, кому 
они предназначены. Помимо того, следует 
упомянуть классические искажения. Любая 
страховая система так или иначе, провоци-
рует злоупотребления. Всем это известно 
и, по сути, всегда вызывает определённые 
тревоги. Но что гораздо более важно – это 
масштаб злоупотреблений. И здесь видно, 
что была построена система, по которой 
очень легко их совершать. Во Франции 
2,5 миллиона безработных. Из них око-
ло миллиона долгосрочных безработных. 
Большая часть этих людей получают очень 
низкие пособия. Весма трудно поверить в 
то, что все они на самом деле не работа-
ют. Очевидно, что система обеспечения по 
безработице, очень слабая в смысле конт-
роля, поощряет создание скрытой эконо-
мики, что приводит к извращению статис-
тических данных. Изменение сложившейся 
ситуации на основе усиления прозрачнос-
ти и контроля со стороны государства – в 
фокусе деятельности нынешнего прави-
тельства. Кроме  того, реформирование 
системы социального страхования, равно 
как и других сегментов социальной сферы, 
может быть успешной лишь при условии 
совместных, согласованных действий всех 
правительств стран объединённой Европы, 
располагающей, кстати, разветвлёнными 
наднациональными структурами. 
Необходимо определённое единство соци-
альных систем и политики стран Евросо-
юза. Сегодня ЕС – это единая монетарная 
зона. Но чтобы зона функционировала в 

длительной исторической перспективе, 
нужно, чтобы существовала мобильность 
трудовых ресурсов. Отчётливо понимая 
это, Саркози выступает сторонником гар-
монизации социальной политики, возвра-
щения её к экономической и социальной 
рациональности, отсутствие которой раз-
рушала всю систему в целом. Расширяя 
масштабы видения проблемы, он наряду с 
призывом к диверсификации международ-
ной валютной системы, что будет, в числе 
прочего, позитивно влиять на рынки тру-
да, обращает внимание мировых лидеров 
на то, что политика в социальной сфере и 
в сфере занятости должна стать одним из 
основополагающих элементов новой гло-
бальной структуры. Характерно, что эти 
идеи частично нашли своё отражение в од-
ном из основных документов, принятых на 
июльском саммите «большой восьмёрки» в 
итальянской Аквиле.1
Итак, все антикризисные меры, предпри-
нятые руководством Франции во главе с 
господином Саркози в 2008-2009 гг., но-
сят скорее осторожный характер и имеют 
также отчётливую социальную направлен-
ность. Свернуты запланированные ранее 
новые реформы либерального характера, 
однако не ставится под вопрос и реализа-
ция реформ, уже начатых с докризисного 
2007 года. Вместе с тем, к настоящему вре-
мени усилия правительства по поддержке 
занятости не увенчались успехом: в марте 
2009 года число безработных во Франции 
выросло, как уже отмечалось, до 2,5 млн. 
человек (3,5 млн. человек вместе с частич-
но занятыми). В то же время само прави-
тельство планирует увидеть позитивный 
эффект от антикризисных мер не ранее 
2010 года.

3. Уроки социальной политики Саркози

Николя Саркози был избран на пост пре-
зидента, будучи политиком, считавшимся 
довольно строгим и неоконсервативным (в 
частности, благодаря результатам его жёс-
ткой позиции во время беспорядков в Па-
риже). За весь период после триумфальной 
победы в борьбе за высшую должность в 

1 Promouvoir les priorités mondiales. Déclaration conjointe du G8 et du G5, le 9 juillet 2009, http://www.cana-
dainternational.gc.ca/g82010/summit-sommet/2009/g8_g5declaration.aspx?lang= fra&highlights_file=&left_menu_
en=&left_menu_fr=&mission=.
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государстве его политический выбор – до-
казать, что, по сути, он является гораздо 
более прогрессивным, чем ожидали его из-
биратели, и способным решительно реаги-
ровать на вызовы времени, в том числе те, 
которые поставили под сомнение многие 
позиции его собственного неолиберально-
го проекта преобразований. 
В своём выступлении перед парламентом 
в Версале, президент Саркози, не исполь-
зуя прямого определения, провёл красной 
нитью идею «социального государства», 
его роли в  преодолении нынешнего фи-
нансового кризиса, в разрешении острых 
проблем в широком спектре областей – от 
экономики и социального обеспечения до 
конфессиональной политики 
и экологии. В то же самое время, он оче-
видно воздерживается от полного разрыва 
с неолиберальной  концепцией  капитализ-
ма с меньшим  участием  государства  и  
налоговыми 
послаблениями, заявляя, в частности, что 
не прибегнет к повышению налогов и жёс-
тким мерам экономии. Однако, в целом, 
президент демонстрирует существенный 
дрейф своих взглядов в сторону от этой 
концепции, поскольку, когда господин 
Саркози открыто говорит, что «кризис дал 
новый шанс французской модели»1 , он 
косвенно соглашается с тем, что именно 
неолиберальная экономическая политика 
привела к глобальным финансовым кол-
лизиям. Французская социальная модель 
базируется на чётком акценте на справед-
ливом и сбалансированном распределении 
налогов, поддержке непривилегированных 
граждан, межпоколенческой справедли-
вости и социальной защите, особенно мо-
лодых работников и других уязвимых групп 
общества. В Версале президент подчерк-
нул, что правительство должно защитить 
наиболее уязвимых граждан и сделать всё 
возможное для возвращения жертв фи-
нансового кризиса в полноценную эконо-
мическую и общественную жизнь. 
Тем не менее, президент Саркози дол-
жен непременно добиться эффективного 
баланса между французской социальной 
моделью правления и необходимостью 
коренной реформы. Нынешняя социаль-

ная система Франции пока кажется эко-
номически неэффективной и запутанной 
– такой вывод делается, глядя на то, как 
она пытается поставить под угрозу соци-
альную солидарность со строгими, может 
быть неудобными, реформами, которые 
вызывают реакцию отторжения со сто-
роны профсоюзов, рабочих, студентов, 
иммигрантов. Таким образом, намерение 
господина Саркози дать новые возможнос-
ти для французской модели социального 
государства представляет особый интерес 
и свидетельствует о совершении неожи-
данного маневра в рамках прогрессивной 
политики либерального консерватизма. 
Французская социальная система доста-
точно близка по своим практическим ха-
рактеристикам немецкой, итальянской, 
бельгийской или даже скандинавской сис-
темам. Она паритарна. То есть, управле-
ние системами медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения, обеспечения по 
безработице, осуществляется социальны-
ми партнёрами. Государство играет здесь 
большую, но косвенную роль. Причём, наша 
система немного более щедрая, нежели те, 
что были развиты европейскими соседями. 
При этом мы принимаем во внимание дол-
госрочное влияние социальной системы 
на экономику, когда происходит перерас-
пределение покупательной способности. 
Во-первых, из-за переноса покупательной 
способности увеличивается маргинальный 
спрос, во-вторых, снижается уровень рис-
ков страхуемых. Таким образом, наблюда-
ется двойственный эффект: увеличение 
покупательной способности маргинальных 
слоев оказывает негативное влияние на 
глобальный объём накоплений, а предох-
ранение населения от рисков делает на-
копления менее обязательными.
Фактическая задача Президента заклю-
чается в создании новых перспектив для 
негибкого рынка труда во Франции, уреза-
нии больших налоговых льгот для богатых 
семей, дабы изменить политику в области 
доходов. Это нелёгкая задача, поскольку 
эти реформы, в большинстве случаев вов-
се не приветствуются средним классом, 
пенсионерами, рабочими союзами и т.д., 
теми, которые чувствуют, что их привиле-

1 Déclaration du Président de la République devant le Parlement réuni en Congrès, le 22 juin 2009, http://www. 
elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&cat_ id = 7& press_id= 2723 &lang=fr.
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гии находятся под угрозой. 
18 февраля 2009 года на «Социальном 
саммите» с участием организаций про-
фсоюзов, работодателей и правительства 
были согласованы новые меры социально-
го характера, включая такие как:
- введение ряда новых пособий, выплат и 
льгот для самых незащищённых категорий 
населения, в том числе увеличение на 15 
% зарплаты частично занятым, единовре-
менное пособие в 500 евро лицам, которые 
станут безработными после 1 апреля, еди-
новременное школьное пособие в 150 евро 
в 2009 году и др.;
- ограничение выплаты бонусов для руко-
водителей предприятий, прибегающих к 
увольнениям;
- призыв к банкам согласиться на отсрочки 
по выплатам кредитов физических лиц, яв-
ляющихся частично безработными. 1

Усилия Николя Саркози по реформиро-
ванию экономики Франции и социальной 
политики имеет смешанные результаты до 
сих пор. Вклад Елисейского дворца в ре-
шение самых острых глобальных проблем 
и вопросов повестки дня международной 
дипломатии в течение последних двух лет 
оставил положительное впечатление на 
тех, кто связан с международными отно-
шениями. 
Но, пожалуй, наиболее существенным в 
проекции мирового влияния опыта Фран-
ции, в частности в период правления 
Саркози, представляется то, что было 
выражено французским лидером в ходе 
его выступления в Версале: публичное 
признание того, что ответом на экономи-
ческий кризис стала активизация реформ 
социального государства, открывших вто-
рой шанс для французской модели, кото-
рая в обновлённом издании может иметь 
значение не только для Франции, но и для 
всей Европы и за пределами последней, в 
том числе для стран, как с развитыми за 
продолжительное время или вновь утвер-
дившимися рыночными отношениями, так 
и для стран с переходной экономикой. 
Основными уроками социальной полити-
ки, проводимой господином Саркози и его 
командой в сложный период, для которого 
характерны глубокий кризис устоявших-

ся социальных стандартов и не имеющий 
аналогов в истории последних десятиле-
тий мировой финансовый коллапс, можно 
было бы обозначить следующие:
1. Роль профсоюзов. Хотя во Франции их 
численность в последние десятилетия су-
щественно снизилась (сейчас она состав-
ляет менее 8 % наёмных работников; 
правда, в общественном секторе это пока-
затель существенно выше – 25 %), тем не 
менее, кризис показал их исключительно 
важную функцию, состоящую в агрегиро-
вании требований наёмных работников и 
цивилизованном выражении их протеста. 
Оказалось, что иметь сильные профсою-
зы, которые пользовались бы доверием и 
поддержкой мира труда, гораздо выгоднее 
в конечном итоге, нежели формальные 
профсоюзные объединения, удобные влас-
ти. Да, сильные профсоюзы – неудобный 
партнёр для государства, как и для биз-
неса, но партнёр необходимый.  Чем луч-
ше налажен социальный диалог в рамках 
треугольника «государство- профсоюзы-
предприниматели», тем легче находить 
решения. Тем более что у государства 
появляется возможность разделить часть 
своей ответственности с бизнесом и про-
фсоюзами. 
2. Значение гражданского диалога. То, что 
гражданское общество во Франции актив-
но, и от него зависит самочувствие власти, 
идёт стране только на пользу, особенно в 
сложные периоды, как нынешний. Обра-
зуется система обратных связей, которая 
не даёт власти изолироваться и принимать 
решения келейно. Как привлечь граждан-
ское общество к обсуждению важных про-
блем и сделать причастным к принятию 
политических решений? Конечно, здесь 
ничего не решить разовыми мерами. Тре-
буется длительная кропотливая работа. Но 
всё-таки можно указать на проверенные 
опытом инструменты активизации граж-
данского общества. Так, в нашей стране 
уже длительное время используется та-
кая удачная форма консультаций власти с 
гражданским обществом, как «публичные 
доклады». То есть, руководство страны за-
казывает экспертному сообществу прора-
ботку определённой социально значимой 

1 WK-RH. Les mesures anticrise issues du sommet social, le 18 février 2009, http://www.wk-rh. fr/actualites/de-
tail/9225/les-mesures-anticrise-issues-du-sommet-social.html.
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темы, которая затем в виде открытого де-
тального доклада широко распространяет-
ся и дискутируется. Смысл вполне очеви-
ден: это не столько информация властей 
к сведению граждан, сколько подготовка 
общественного мнения к осмысленному, 
конструктивному восприятию соответству-
ющих решений. 
3. Вопросы социальной справедливости. 
Именно они сегодня доминируют в  дис-
куссиях и выступлениях наших политиков 
и профсоюзных  деятелей.  Президент Сар-
кози
в своих  речах  постоянно  делает акцент  
на  «морализации капитализма»,  на необ-
ходимости
большего контроля со стороны государства 
за поведением кампаний, получивших ма-
териальную поддержку государства, тре-
буя от руководителей проявления этичнос-
ти и умеренности. В стране не только сразу 
установили жёсткий контроль за банками, 
которым была оказана помощь (вплоть до 
назначения в них специальных представи-
телей), но и всё больше склоняются к при-
нятию специального закона, ограничиваю-
щего зарплаты и бонусы топ-менеджеров, 
связывая их, в частности, с социальными 
результатами деятельности компаний. На 
повестке дня и принятие решения об обя-
зательном участии трудового коллектива в 
дележе прибыли (конечно, если она име-
ется) компаний.
4. Вопросы имиджа руководства в кризис-
ный период. Опыт страны в лице Николя 
Саркози убедительно демонстрирует важ-
ность проявления политической воли руко-
водителя и умения убеждать людей. Пре-
зидент не боится поставить на карту свою 
популярность и принимать самые трудные, 
порой «шоковые», решения. Но одновре-
менно он, подобно «политическому психо-
терапевту», изо дня в день ведёт посто-
янный диалог с обществом, рассказывая о 
своих планах и тревогах (более 30 выступ-
лений за последние кризисные месяцы). 
В этой пропаганде задействована вся ад-
министрация президента и правительство. 
Находясь непрерывно в режиме диалога с 
обществом,  власть снимает избыточную 
напряжённость части французов, очень 
недовольных  проводимой политикой. 
5. Стимуляция мобильности на рынке тру-
да. Представляет, как кажется, один из са-
мых чувствительных, «тяжелопереваемых» 

современным французским обществом, 
элементов  социальной политики господи-
на Саркози, но, вместе с тем, составляю-
щий сердцевину реформы, направленной 
на придание динамики развитию эконо-
мики и на повышение ответственности и 
инициативности дееспособного населения. 
Решительно идя на снятие чрезмерно стро-
гих ограничений, осложняющих процедуру 
увольнения, установление более жёстких 
критериев для назначения выплат и сокра-
щение сроков выдачи и размеров пособий,  
на переход к гибким трудовым контрак-
там и поощрение сверхурочной работы, 
президент рассчитывает на компенсацию 
болезненных издержек этих не самых по-
пулярных мер за счёт притока в экономи-
ку и социальную сферу квалифицирован-
ных, конкурентоспособных специалистов 
и перемещения трудовых ресурсов именно 
туда, где в ней имеется необходимость. В 
условиях динамичного рынка труда с вы-
сокими темпами создания и ликвидации 
рабочих мест, развитой территориальной 
мобильностью населения и предельно ко-
ротким периодом выплат страховых посо-
бий открываются более широкие возмож-
ности для роста производства и занятости, 
которые никоим образом не обеспечива-
ются «завышенным социальным пактом». 
И кризис в этом смысле даёт свой шанс.      
6. Государственное регулирование. И, 
наконец, пожалуй, наиболее актуальный 
урок следует извлечь из опыта вмешатель-
ства государства в пользу гармонизации 
социальной политики и политики обеспе-
чения конкурентного экономического раз-
вития и финансовой стабильности – то, 
что всегда составляло камень преткнове-
ния в подходах сторонников либеральной 
системы к преодолению кризисных соци-
ально-экономических ситуаций. «Наступая 
на горло собственной песне» и считаясь с 
обстоятельствами, возглавляемая Сарко-
зи команда, включая вполне убеждённых 
монетаристов, заметно активизировала  
административные функции и участие в 
распределении ресурсов, не только под-
держав банковскую систему и взяв её под 
жёсткий контроль, но и усилив внимание 
к ценообразовательным процессам, обес-
печив субсидии некоторым отраслям, на-
пример, жилищному строительству, и рас-
ширив государственное поручительство 
по кредитам частным лицам. Подобные 
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крайне важные, в определённом смысле спасательные, меры перекликаются, в целом, 
со сложившейся в последние десятилетия французской моделью и демонстрируют тот 
факт, что нынешний лидер Франции не чужд поискам «примирения» интересов сво-
бодного рынка и социального государства. Вместе с тем, эти поиски, помимо проче-
го, направленные на повышение покупательной способности, нисколько не означают 
возвращение к некогда исчерпавшему себя «дирижизму» – политике, упирающейся, в 
конечном счёте, в сдерживание свободного переливания трудовых ресурсов, капиталов, 
товаров и услуг, ослабление конкуренции и снижение производства. 
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На современном этапе исторического развития, когда ведутся интенсивные дискуссии об 
изменении архитектуры международных отношений, многие задаются вопросом: - Какое 
государство в состоянии сделать мир многополярным?
Столь актуальный вопрос был предметом наших исследований на примере конкретной 
страны. В данной работе нами сделана попытка ответить на поставленный вопрос: 
- Станет ли Китай новой супердержавой и сможет ли вывести мир из однополярной 
структуры?
Сначала постараемся дать определение, что такое “супердержава”. Термин 
“супердержава” был впервые официально употреблен в период “холодной войны”. 
Основная характеристика супердержавы заключалась в том, что она объединяла вокруг 
себя конгломерат государств, обеспечивала их безопасность и диктовала им правила 
поведения. Статус супердержавы означает, что она должна обладать значительным 
экономическим потенциалом, глобальным политическим влиянием и внушительной 
военной мощью, чтобы быть в состоянии добиваться соблюдения своих жизненных 
интересов в любой точке планеты. Во времена “холодной войны” такими супердержавами 
были Советский Союз и Соединенные Штаты.
Без сомнения, в настоящее время единственной супердержавой являются Соединенные 
Штаты Америки. Дезинтеграция СССР и распад биполярного миропорядка на рубеже 
80-90-х годов XX столетия привели к формированию монополярной геополитической 
системы во главе с США, обладающими самыми современными и мощными 
вооружениями, а также половиной мирового военного бюджета. Многие полагали, что 
новый миропорядок будет способствовать устранению напряженности в международных 
отношениях и положит конец конфронтации между двумя мировыми системами. Однако, 
последующая история показала, что монополярность не привела к единству взглядов и 
действий в геополитическом пространстве, напротив, позиции ведущих стран мира по 
многим международным вопросам привели к тупиковой ситуации.
Доминирующее положение, которое занимают США в настоящее время, не вполне 
устраивает многие страны мира. Некоторые ведущие европейские государства, такие 
как Франция и Германия открыто не согласны с новой расстановкой сил.
Насколько долго продлится лидерство США на международной арене? История 
свидетельствует, что мировое господство того или иного государства может быть 
продолжительным, гегемония может оказаться долговременной, но не вечной. 
Сверхдержавы рождаются, поднимаются, а потом теряют влияние, как, например СССР, 
английская, испанская или же французская колониальные империи.
Несмотря на то, что США твердо занимают лидирующее положение в мировой экономике, 
отличаются мощными оборонными ресурсами, и ничто не предвещает значительного 
ослабления их влияния в ближайшие десятилетия, многие политики и ученые все-
таки считают, что баланс мировых геополитических сил меняется. Мир перестает быть 
однополярным, растут новые полюсы влияния – Китай, Объединенная Европа, Япония и 
Россия. Последняя проявляет максимум активности в деле восстановления былой мощи.
Начиная с конца ХХ столетия Китай стремительно вырвался в мировые лидеры. Усиление 
влияния Китая на Евразийском пространстве не вызывает сомнений.
Несмотря на различные прогнозы ученых и политиков о будущем КНР, страна каждый год 
демонстрирует всему миру признаки супердержавности. Приведем несколько примеров: 

КИТАЙ В РОЛИ НОВОЙ 
СУПЕРДЕРЖАВЫ: 

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Эльджан ГАБИБЗАДЕ *

* Первый секретарь, Второе (Восточное) Территориальное Управление МИД Азербайджанской Республики
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за 1980-1990 гг. среднегодовые темпы роста его ВВП составляли 10,2%, в 1991-1995 гг. 
- 12%, в 1995-2000 гг. - 8,1%, а в целом в 1979-2006 годы около 10%, что почти в 3 раза 
больше мирового показателя.1 В 2007 году темп роста ВВП Китая стал также рекордным, 
достигнув - 11,4%. За годы реформ объем китайской экономики вырос с 67,1 млн. до 2,9 
трлн. долларов США. Наряду с этим, Китай продолжает наступать и в области финансов. 
За последние несколько лет золотовалютные резервы страны заметно увеличились, 
достигнув 2 трлн. долларов США. Это самый большой показатель в мире.
Возрастающее политическое влияние Китая давно вышло за пределы региона. 
Оно расширяется как в Евроазиатском, так и  мировом пространстве в целом. КНР 
обладает колоссальным демографическим, финансово-экономическим и стремительно 
растущим военно-техническим потенциалом и уже, фактически, является лидером не 
только Азиатско-Тихоокеанского региона, но и всего “третьего мира”. С каждым годом 
усиливаются позиции КНР и в международных организациях. Будучи постоянным членом 
Совета Безопасности ООН, Китай активно участвует в международной системе, активно 
взаимодействует с ООН и ее специальными структурами в борьбе с терроризмом, 
направляет персонал для участия в миротворческих операциях ООН, оказывает 
поддержку процессу по контролю над вооружениями, включая создание механизма 
предотвращения распространения вооружений массового уничтожения, выступает за 
усиление международного сотрудничества в реагировании на изменения климата.
Наряду с этим, КНР играет ведущую роль в Шанхайской Организации Сотрудничества, 
осуществляет активную деятельность во Всемирной Торговой Организации, БРИК (Бразилия, 
Россия, Индия, Китай) и др. В последние годы участились контакты Китая с “Большой 
восьмеркой”. Стороны активизируют диалог по вопросам обеспечения энергетической 
безопасности, профилактики инфекционных заболеваний, образования и др. Китай также 
принимает активное участие в переговорах по ядерной программе КНДР.
Ускоренными темпами развивается сотрудничество между Китаем и странами Африки. 
Учитывая данные темпы двустороннего сотрудничества, в 2010 году, по прогнозам 
специалистов, можно ожидать от них объема торговли в 100 млрд. долларов. Если этого 
удастся достичь, то КНР опередит по данным показателям США.
В докладе Национального совета по делам разведки “Глобальные тенденции 2025: Мир 
изменится” отмечается, что Китай в ближайшие 20 лет будет оказывать большее влияние 
на развитие событий в мире, чем любая другая страна. Согласно данному документу, к 
2025 г. по объему ВВП он будет занимать второе место в мире, а также войдет в число 
ведущих военных держав.2
Можно твердо отметить, что современный Китай в состоянии конкурировать с Россией 
или ЕС, но США продолжают оставаться уникальной и недосягаемой супердержавой, в 
том числе и для КНР. Однако, несмотря на это, при обсуждении вопросов глобального 
значения, наряду с позицией Соединенных Штатов, также учитывается и позиция Китая. 
Китайская дипломатия становится все более влиятельной силой в мире. Политическое 
влияние Китая ощущается везде и во всех международных процессах.
По результатам опроса, проведенного французским институтом социологии Harris 
Interactive в крупнейших странах Евросоюза - Германии, Франции, Испании, Италии, 
Великобритании, было установлено, что самыми влиятельными и могущественными 
государствами являются США и Китай, а Россия в этом списке занимает третье место.3 

Последующие места в этом рейтинге занимают Япония, Германия, Великобритания и 
Франция. При всем этом в политических и экономических кругах их супердержавами 
не называют. Однако, Объединенная Европа становится уникальным политическим и 
экономическим центром в мире. Она, объединяя 27 государств с населением почти в 
500 млн. человек, производящих четверть мирового валового внутреннего продукта, 
и обладая широким набором политических, экономических и военных инструментов, 
с полным основанием может быть причислена к кругу глобальных игроков мировой 
политики.4 По темпам экономического роста Европейский Союз опережает Японию, но 

1 Габибзаде Э.И. Особенности механизма осуществления и факторы успеха реформы в Китае.  Социально-
политические проблемы (Сборник научных статей), вып.№1-2 (14-15), Баку, 2007, стр.133-143.
2 William Hawkins. U.S. need not decline. The Washington Times, 04 December 2008
1 Россия – третья супердержава мира после США и Китая.  «Новый Регион», 2007. http://pda.nr2.ru/
inworld/149282.html  09.11.07
2 A Secure Europe in a Better World. European Security Strategy. Adopted at the European Council meeting in 
Brussels, December 12,    2003. P. 1.
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существенно уступает США и Китаю.
Согласно результатам опроса, проведенного компанией Bertelsmann Foundation в девяти 
странах мира (США, Китай, Россия, Германия, Франция, Великобритания, Индия, Япония 
и Бразилия), ныне Китай занимает второе после США место в рейтинге ведущих мировых 
сил.1
Опрос, проведенный азербайджанским информационным агентством Тренд, выявил, 
что более 95% из 20.000 опрошенных признают Китай как страну, которая займет 
лидирующее положение в мире в XXI веке.2
С экономической точки зрения Китай уже является супердержавой. В настоящее время 
если более 20% мирового валового продукта производится в США, то около 15% – в 
КНР. Китай, войдя в число экономических сверхдержав, предпринимает серьезные шаги 
в  создании правовых и институциональных основ современного государства.
В стране формируются мощная технократия и многочисленный средний класс 
собственников. Люди получают всё большую свободу, возможность самостоятельно 
строить свою жизнь, путешествовать по миру, знакомиться с нетрадиционными идеями и 
мнениями. Китай является лидером по количеству студентов, получающих образование 
за рубежом: их доля среди общего числа иностранцев составляет 14%.
В табл.1 приведены показатели ВВП некоторых государств мира.

Таблица 1 
ВВП некоторых государств мира

Место Страна
ВВП, в млрд. долларах США

2004 2005 2006 2007
1 США 11667 12770 13220 13861
2 Япония 4623 4955 4 911 5043
3 Германия 2714 2830 2 858 2932
4 Китай 1649 1833 2 512 2798
5 Великобритания 2140 2275 2 341 2399
6 Франция 2005 2118 2 154 2207
7 Италия 1672 1733 1 780 1530
8 Канада 979 1047 1 089 1123
9 Испания 991 1046 1 081 1112
10 Индия 691 736 796 863
11 Республика Корея 688 726 768 801
12 Россия 699 741 733 776

Как видно из указанной таблицы, показатель ВВП США на порядок опережает другие 
страны. Однако, по темпам роста ВВП КНР является лидером, благодаря чему за последние 
два года Китай переместился с шестого места на четвертое, опередив Великобританию 
и Францию.

Таблица 2
Показатели роста ВВП КНР

Среднегодовые темпы роста ВВП, 
%

ВВП на конец периода, трлн. 
долларов США

2000-2010 7,5 2,226
2011-2020 6,4 4,178
2021-2030 5,5 7,596
2031-2040 4,5 12,125
2041-2050 3,5 15,531

Официальные прогнозы развития страны, приведенные в табл.2. на 2000-2050 годы 

1 Уровень супердержавности: США - на первом месте, Россия - на шестом. http://www.washprofile.org/ru/
node/5114 (23.06.2006)
2 Информационное агентство «Тренд» http://capital.trendaz.com/?show=cat&catid=508&date=&lang=RU
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весьма оптимистичны.1 Несмотря на то, что было запланировано к 2010 году довести 
ВВП до уровня 2,226 трлн. долларов, этот рубеж был пройден в 2006 году, составив 
– 2,512 трлн. долларов США. По мнению многих специалистов, стремительный 
экономический подъём Китая является главным событием нынешнего десятилетия для 
мировой экономики, и сделало его серьезным конкурентом на международном рынке. 
Специалисты полагают, что к средине ХХI века Китай будет иметь самый большой в мире 
ВВП по стоимости. К тому времени объем экспорта страны также будет самым большим 
в мире. Резко возросшая роль внешнеэкономического фактора будет основываться на 
ярко выраженной экспортной ориентации многих отраслей хозяйства, привлечении 
иностранного капитала, где ведущую роль играют и будут играть капиталы хуацяо, 
т.е. этнических китайцев, проживающих за пределами Китая. Существенной прибавкой 
является воссоединение Гонконга и Макао с Китаем, что еще более усилило его 
внешнеэкономический потенциал.

Таблица 3
Некоторые показатели экономического развития КНР

Наименование 1990 1998 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Внешняя торговля,  в 
млрд USD;  в т.ч.
                       Экспорт
                       Импорт

115,4

62,1
53,3

324,0

183,7
140,2

620,8

325,6
295,2

851,0

438,2
412,8

1154,8

593,4
516,4

1422,1

762,0
660,1

1760,7

969,1
791,6

2173,8

1218,0
955,8

Объем иностранных 
инвестиций, в      
млрд. USD

10,3 58,6 55,0 56,1 60,6 60,3 63,0 72,7

Объем золотовалютных 
запасов, в млрд USD 11,1 144,9 286,4 403,2 609,9 818,9 1066,3 1532,3

Рост потребительских 
цен (% по сравнению с 
предыдущим годом)

3,1 -0,8 -0,8 1,2 3,9 1,8 1,5 4,5

В 2007 году во внешней торговле Китай достиг наилучших результатов (см.табл.3). 
Общий объем внешнего товарооборота страны впервые превысил 2 трлн. американских 
долларов и достиг 2173,8 млрд. долларов, что на 413,4 млрд. долларов или 23,5% 
больше показателя 2006 года. Увеличился объем золотовалютных запасов – 1532,3 
млрд. и иностранных инвестиций – 72,7 млрд.долларов США.2
Стремительный взлет Поднебесной все заметнее влияет не только на соседние 
государства и Азиатско-Тихоокеанский регион, но и на мировую экономику в целом. Ни 
для кого не секрет, что в настоящее время рынки США и Европы, а также многих других 
стран мира переполнены товарами китайского производства. Например, если в 2004 
году китайский лён занимал всего 10% рынка ЕС, сегодня эта цифра выросла до 44%. 
Почти три четверти европейского рынка занимает китайское столовое серебро. Объем 
хлопчатобумажной ткани составляет 16,2%. Каждый второй ребенок в мире играет 
игрушками, произведенными в Китае.
С каждым годом увеличивается объем китайского экспорта продукции электротехники, 
машиностроения и др. В 2005-2007 гг. доля в экспорте электротехнических товаров 
составила до 50-55%, высокотехнологичных товаров - 25-28%, оборудования 
автоматической обработки данных и его частей до 14%. Одновременно стабильно 
увеличивались поставки традиционных товаров китайского экспорта, в т.ч. одежды – на 
20%, текстильной пряжи, нитей и трикотажа – на 22-23%.
За этот период общая сумма подписанных контрактов по заимствованию технологий 
составила до 80 млрд. долларов США. Количество предприятий, экспортировавших 

1 Илларионов А.И. Секреты китайского экономического чуда / Журн. Вопросы экономики, 1998, № 4, С.14-26.
2 Китай факты и цифры. Пекин: Изд. «Литература на иностранных языках», 2007.- 178с.
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высокотехнологичную продукцию в объемах, превышающих 100 млн. долларов США, 
составило около 250. Нашли свою нишу на мировых рынках информационных технологий 
и бытовых электротоваров такие крупные китайские  фирмы, как HUAWEI, TCL, ZTE 
Corporation, HAIER и др.

С каждым годом растет 
торговый дефицит между 
Китаем, США и ЕС. Например, 
в 2006 году торговый дефицит 
ЕС с Китаем составил почти 
90 млрд. долларов США.
Торговый дефицит США с 
Китаем в 2006 году составил 
144 млрд. долларов. При 
экспорте в США товаров на 
сумму 203,5 млрд. долларов, 
Китай импортировал 
американскую продукцию 
всего на 59,2 млрд.долларов. 
На диаграмме 1 представлены 
данные, характеризующие 
общий объем внешней 
торговли КНР (Диаграмма 
1. Объем внешней торговли 

Китая: □ –экспорт; �- импорт)
Анализ состава экспортной продукции показывает, что основную массу китайских 
товаров составляет не первичная продукция, а готовая. Например, в 2006 году из 969,07 
млрд. долларов экспортируемого товара объем первичной продукции составил всего 
52,93 млрд. долларов, а готовых изделий – 916,15 млрд.
Китай развивает свои торговые отношения и усиливает инвестиционную политику 
как в странах АТР, так и Латинской Америки, Африки, Персидского залива, Ближнего 
Востока и др. По данным Министерства коммерции КНР, на конец 2007 года около 7 тыс. 
китайских инвесторов создали в 173 странах и регионах мира свыше 10 тыс. предприятий 
с участием китайского капитала, общая сумма прямых инвестиций за рубежом достигла 
117,9 млрд долларов США. Было выполнено за рубежом строительных и иных подрядных 
работ на 30,0 млрд. долларов США.
С 2005 года Китай является участником 9 зон свободной торговли, включающих в 
себя 27 стран и территорий, на которые приходилось 25% внешнеторгового оборота 
страны. Расширяется сотрудничество со странами ASEAN (в рамках зоны свободной 
торговли), Китай подписал следующие соглашения: «О зоне свободной торговли» с 
Чили и «О зоне свободной торговли раннего урожая» с Пакистаном. В настоящее время 
на стадии рассмотрения находятся проекты соглашений «О зоне свободной торговли» 
между Китаем и Новой Зеландией, Китаем и Австралией, а также Китаем и странами 
Персидского залива.
Сравнительный анализ экономических и военных показателей ряда стран мира, которые 
могли бы претендовать на роль второй супердержавы, показывает, что в данный момент 
Китай является наиболее реальным претендентом на роль мирового лидера.
Необходимо отметить, что если доступные экономические показатели государств 
мира, приведенные в различных источниках, в целом согласуются друг с другом, то 
информации о военных расходах расходятся. Например, информационные данные 
Международного Института Стратегических Исследований (International Institute for 
Strategic Studies – IISS), Стокгольмского Международного Института Исследований 
Мира (SIPRI) и Исследовательской Службы Конгресса США (Congressional Research 
Service - CRS) колеблются в достаточно широких диапазонах. Согласно IISS, военные 
расходы Китая в 2007 году составляли около 62,5 млрд. долларов, тогда как SIPRI и 
CRS оценивают их соответственно в 44,3 млрд. и 81,4 млрд.долларов. Военный бюджет 
России в отчетах этих организаций изменяется в пределах от 20 до 65 млрд. долларов 
США. В официальных сводках Китая за 2006 год, в графе военные расходы  указывается 
цифра 35,1 млрд. долларов. В марте 2008 года на сессии китайского парламента был 
одобрен новый военный бюджет, который составил 57,2 миллиарда долларов США, что 
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на 17,6 процента выше, чем военные расходы КНР в 2007 году.1
Кроме этого, в официальные оборонные бюджеты этих стран не включены все военные 
и околовоенные расходы, бюджетные средства, выделенные на нужды разведки и др. 
Таким образом, военные расходы этих государств намного превышают данные, указанные 
в официальных бюджетах.
Посему, при выборе данных о военных расходах для анализа и сравнения, мы принимали 
во внимание информационную базу как ведущих независимых центров стратегических 
исследований, так и официальные источники государств (см.табл.4).

Таблица 4
Экономические показатели  и военные расходы некоторых
стран мира в 2008 г.

Страна
Доля от

ВВП мира, %
Темпы

роста, %
Военный бюджет, в 

млрд.USD

США 20,5 1,2 607,1
Китай 14,8 9,2 84,9
Франция 3,2 1,9 65,7
Великобритания 3,1 2,9 65,3
Россия 2,7 5,8 58,6
Япония 7,4 4,8 46,8
Германия 4,4 2,2 39,9
Италия 2,9 1,9 34,3
Канада 2,0 3,1 24,8
Испания 1,8 2,2 23,5
Индия 6,8 8,2 23,1
Республика Корея 1,8 4,4 19,6

Результаты исследований показали, что в совокупности оборонные расходы всех 
рассматриваемых стран, без учета КНР, составляют около 60% того же показателя 
США. Кроме этого установлено, что ближайшие конкуренты лидера – Китай, Франция и 
Великобритания, отстают по показателям военных расходов в несколько раз.
Действующий и входящий во вкус реальный претендент на вторую роль Китай, который 
ныне уверенно достигает экономических высот, отличается стремительной экспансией 
на мировые рынки, ведет самостоятельную геополитическую игру, обладает серьезным 
военным потенциалом, в том числе ядерным оружием.
Рост объема оборонных расходов и ускоренная модернизация военной сферы Китая 
вызывают опасения не только США, но и Японии и ЕС.
Эти опасения не имеют оснований. В своем выступлении на 63-й сессии ГА ООН 
премьер-министр Китая Вэнь Цзябао заявил, что Китай не стремится строить альянсы 
или становиться лидером в международных отношениях и никогда не будет делать этого 
и в будущем.2 По словам посла Китая в Украине Чжоу Ли, Китай никогда не считал и 
не считает себя сверхдержавой.3 Китай не стремится повторить путь СССР и во чтобы-
то ни стало достичь военного паритета с Америкой. По сегодняшний день прагматизм 
руководства Китая позволяет ему четко осознавать, что любая попытка соперничать с 
США  в гонке вооружений безнадежна.
Да, у Китая есть стратегическая цель − в кратчайшие сроки догнать и перегнать США 
– но не военной сфере, а по размерам ВВП. В октябре 2007 года в Китае состоялся съезд 
компартии Китая, ведущей силы, управляющей внешней и внутренней политической 
жизнью Китая. Съезд поставил перед собой основную задачу: к 2020 году стать ведущей 
экономической державой мира.
С избранием Цзян Цзэминя 1989 году на пост Генерального Секретаря ЦК КПК, а в 
марте 1993 года - Председателя КНР и Центрального Военного Совета страны началась 

1 Оборона мира. Коллекция фактов. Washington ProFile. 30.09.2007
1 “Выступление Вэнь Цзябао на общеполитической дискуссии в рамках 63-й сессии ГА ООН”; 2008.09.25      
www.fmprc.gov.cn/rus/zxxx/t515557.htm
2 http://ua.china-embassy.org/rus/sgxx/t337658.htm
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эра третьего поколения руководителей. Цзян Цзэминь был инициатором подготовки 
и принятия стратегии глобального внешнеэкономического наступления Китая, 
осуществляемой под девизами «Идти вовне» и «Приглашаем приходить» и названной 
им «главным полем битвы».
Именно осуществление стратегии «Идти вовне» позволило КНР существенно увеличить 
свой экономический потенциал. Страна вошла в число 10 наиболее экономически 
мощных государств мира, стала важным участником всемирных экономических связей.
Основная задача КНР в наращивании боевого потенциала заключается в предотвращении 
отделения Тайваня, стабилизации баланса сил с Японией, Россией, Индией, Индонезией 
и Австралией. Решение Тайваньской проблемы является первостепенной задачей 
китайского правительства. В марте 2005 года Всекитайское собрание народных 
представителей /ВСНП/ приняло “Закон против сецессии”, который, по словам китайских 
аналитиков, стал юридическим основанием для предотвращения отделения Тайваня от 
Китая и содействия мирному воссоединению страны. Включающий 10 статей “Закон” 
регламентирует юридические цели и рамки своего действия, излагает сущность 
тайваньского вопроса, предусматривает воссоединение страны мирным путем и 
использование немирных средств для предотвращения отторжения Тайваня от Китая 
сепаратистскими силами, стремящимися к “независимости” острова.
Наряду с этим, Китай имеет сухопутные границы с 14 странами, со многими из которых он 
имеет не до конца решенные территориальные проблемы. Высокая степень готовности 
к применению силы в сфере безопасности и внешней политики является основой 
китайской военной доктрины. При этом китайцы помнят слова  великого стратега Сунь 
Цзы: Лучшая война – это та, которой не было.
Многие политики, экономисты, ученые и специалисты, изучающие эту страну, убеждены 
в том, что у Китая имеются все возможности в очень скором времени стать одним из 
ведущих полюсов в новом многополярном мире.
Таким образом, можно сделать следующие основные выводы:
1. КНР – мощная экономическая держава и значительная политическая сила. По своим 
потенциальным возможностям КНР уступает лишь США. При существующем темпе 
развития экономики Китай, в ближайшие 15-20 лет, по величине ВВП сможет достичь 
уровня США, но военные бюджеты последних будут оставаться несопоставимыми в 
обозримом будущем.
2. Уровень жизни в Китае в несколько раз ниже, чем в США, а население в 5 раз больше. 
Перед страной стоят большие проблемы, охватывающие политический, экономический, 
социальный, экологический, демографический и другие аспекты  жизни этой державы. 
Для их устранения и последующего приравнивания к уровню жизни лидера Китаю 
потребуется как минимум 30-50 лет.
3. Осуществление экономических реформ и политики открытости, единство нации, ее 
привязанность к традициям и моральная готовность к трудностям и переменам вселяет 
надежду на усиление геополитических позиций Китая в мире.
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