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Ön söz
SSRİ dağıldıqdan sonra regionda və dünyada yeni geosiyasi real
lıqlar yarandı. Bu geosiyasi reallıqlarda xüsusilə Ermənistanın Azər
baycana qarşı ərazi iddialarına paralel olaraq torpaqlarımızı işğal etmə
si-Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi xüsusi olaraq
diqqət çəkir. Gənc ölkə kimi Azərbaycan iqtisadi və siyasi resusrlarını
inkişafa, bölgə və beynəlxalq əməkdaşlığa ayırmaq istəyir. Amma Er
mənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal edərək zorla onu ədalətsiz
müharibəyə cəlb etməsi buna imkan vermir. Belə bir şəraitdə Ermə
nistan xarici siyasəti haqqında Azərbaycanda ciddi mənbə çatışmazlığı
vardır. Mütəxəsisslərimizin Ermənistanın daxili və xarici siyasəti ba
rədə erməni və xarici mənbələrə istinadən məlumarları azdır. Bu ba
xımdan monoqrafiya çatışmamazlığın aradan qaldırılması baxımından
olduqca aktual bir mövzunu əhatə edir.
Bu günə qədər Azərbaycanda Ermənistanın xarici siyasəti haqqın
da ciddi və geniş bir elmi monoqrafiya hazırlanmamışdır. Ancaq son 20
ildə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin xarakterik xüsusiyyətlə
ri nəzərə alındığında belə bir elmi monoqrafiyanın yazılmasının nə qə
dər əhəmiyyətli olduğu ortaya çıxır. Azərbaycanda KİV nümayəndələri
və Ermənistan haqqında tədqiqat aparan şəxslər Ermənistanın xarici
siyasəti haqqında məlumat verərkən, Ermənistanın və digər mənbələr
dən aldıqları xəbər mahiyyətində olan informasiyaya əsaslanırlar və
bu təhlillərin ciddiliyinə və etibarlılığına kölgə salır. Azərbaycan icti
maiyyətini Ermənistanın xarici siyasəti haqqında daha əsaslı və dolğun
informasiya ilə təmin etmək üçün monoqrafiya istinad edilə biləcək
ciddi mənbə olacaqdır.
Bu monoqrafiyada Ermənistanın 1991-2012-ci illərdə həyata ke
çirdiyi xarici siyasət kursuna aydınlıq gətirmək və elmi səviyyədə də
yərləndirməkdir. Bu çərçivədə Ermənistanın xarici siyasətini formalaş
dıran amillər, erməni milli kimliyi, Asiya, şərq, xristianlıq, geosiyasi
7
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mövqeyi, bəşəri potensial ünsürlər, diaspora, Hay Dat (erməni məhkə
məsi) doktrinası, demoqrafik xüsusiyyətləri, siyasi liderlər, təhlükəsiz
lik qüvvələri, qondarma erməni soyqırımı, “Böyük Ermənistan” xül
yası baxımından Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə, region siyasəti
çərçivəsində Rusiya, İran və Gürcüstan siyasəti, Ermənistan xarici si
yasətinin təhlükəsizlik problemləri, Aİ, AŞ və ABŞ ilə münasibətləri
araşdırılmış və elmi kontekstdə dəyərləndirilmişdir.
Tədqiqatda Ermənistanın xarici siyasətinin qarşılıqlı asılılıq nəzə
riyyələri, bu ölkənin lehinə və əleyhinə cərəyan edən əmredici (impe
rativ) şərtlər təhlil edilmişdir.
Tədqiqatda ümumən rus, erməni, ingilis, azərbaycan və digər
dillərdəki mənbələrdən istifadə edilmişdir ki, bu da tezislərdə irəli sü
rülən görüşlərin dəstəklənməsinə, Ermənistanın xarici siyasət doktri
nasına aydınlıq gətirilməsinə, təhlükəsizlik, iqtisadi və xarici siyasəti
nin daha geniş bir şəkldə dəyərləndirməsinə imkan verir.
Tədqiqat və onun nəticəsi olacaq monoqrafiya xüsusilə də, Azər
baycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarının azad edil
məsi probleminin və qondarma “erməni soyqırımı”na qarşı Türkiyənin
xarici siyasətinin formalaşması prosesində hansı strategiya və taktika
lara üstünlük vermələri baxımından böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Monoqrafiya xarici siyasət, təhlükəsizlik, sosial, iqtisadi və digər
sahələrdə fəaliyyət göstərən dövlət qurumlarına, siyasətçilərə və dövlət
mexanizmində qərar vermək səlahiyyətində olanlara fikir verməsi və
ümumi vəziyyətin dəyərləndirilməsi baxımından əhəmiyyətli bir mən
bə olacaqdır.
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GİRİŞ
1.1. Tədqiqatın məqsədi və əhəmiyyəti
Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının 1991-ci il dekabrın
21-də süqut etməsi nəticəsində 50 ilə yaxın davam edən “soyuq
müharibə”nin bitməsi və sovet respublikalarının müstəqillik elan
etməsindən sonra dünyanın siyasi xəritəsində ciddi dəyişiklik
lər baş vermişdir. Ermənistan da digər sovet respublikaları kimi,
1991-ci il sentyabrın 21-də müstəqilliyini elan etmişdir. Hələ So
vet İttifaqının dağılması ərəfəsində və sonrakı dövrdə Ermənistan
bölgədə və dünyada təhlükəsizliyi təhdid edən işğalçılıq siyasəti
həyata keçirmiş, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini qəsb etmiş,
qondarma “erməni soyqırımı”nın beynəlxalq aləm və Türkiyə tə
rəfindən tanınması istiqamətində Avropadakı və Amerika Birləş
miş Ştatlarındakı erməni diasporunun köməyi ilə çoxşaxəli xarici
siyasət həyata keçirməyə çalışmışdır.
Keçmiş sovet respublikalarından Baltikyanı dövlətlər Avropa
nın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi inkişaf, təhlükəsizliyə təminat
və demokratikləşmə təcrübəsinə əsaslanaraq, sovet ənənələrin
dən uzaqlaşa bilmişlər. Cənubi Qafqaz və Orta Asiya dövlətləri
isə yeni siyasi və iqtisadi sistemi qəbul edərək, demokratikləş
mə yolunda ilk kövrək addımlarını atmışlar. Onlar bu sahələrdə
müəyyən irəliləyiş əldə etsələr də, hələ də bəzi problemlərlə qar
şılaşırlar. Cənubi Qafqaz və Orta Asiya dövlətləri bu problemləri
həll etmək və müstəqilliklərini qorumaq üçün öz xarici siyasətlə
rində iqtisadi və siyasi mənafelərinin qorunmasını və təhlükəsiz
lik məsələlərini ön plana çıxarmışlar.
Müstəqillik elan etdikdən sonra Ermənistanın həyata keçirdi
9
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yi xarici siyasəti də yuxarıda qeyd olunan amillər daxilində təd
qiq etmək mümkündür. Xarici havadarlarından böyük dəstək alan
Ermənistan siyasi, iqtisadi və hərbi imkanlarını səfərbər edərək,
Azərbaycan torpaqlarının işğalında və qondarma “erməni soyqı
rımı”nın təbliğatında müəyyən nəticələr əldə edə bilmişdir. Bu
nəticələr 1990-cı illərin sonuna qədər Ermənistan cəmiyyətinə
müəyyən psixoloji rahatlıq gətirsə də, 2000-ci illərin əvvəllərin
də “qələbə məstliyindən” ayılan ermənilər həll olunmayan siyasi,
sosial-iqtisadi problemlərlə qarşı-qarşıya qaldıqda onlara “uğur”
kimi təqdim edilənlərin əslində uğursuzluq olduğunu anlamağa
başlamışlar.
Tədqiqatın məqsədi Ermənistan Respublikasının 1991 – 2012ci illərdə həyata keçirdiyi xarici siyasət kursunu akademik səviy
yədə təhlil etməkdir. Bunun üçün Ermənistanın xarici siyasətini
formalaşdıran amillər – erməni milli kimliyi (asiyalı, şərqli, xris
tian), geosiyasi mövqeyi, bəşəri potensial amillər, diaspor, “Hay
dat” (Erməni Məhkəməsi) doktrinası, demoqrafik xüsusiyyətlər,
siyasi rəhbərlik, təhlükəsizlik qüvvələri, qondarma “erməni soy
qırımı” təbliğatı, eləcə də, Ermənistanın təhlükəsizlik problem
ləri, Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran və Gürcüstanla bağlı si
yasəti, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və ABŞ ilə münasibətləri
araşdırılmış və elmi-metodik baxımdan təhlil edilmişdir.
Tədqiqatda beynəlxalq münasibətlər sistemində dövlətlərin
qarşılıqlı asılılığı nəzəriyyəsi, Ermənistanın lehinə və əleyhinə
olan imperativ şərtlərin xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir.
Araşdırma zamanı Azərbaycan, rus, türk, ingilis və erməni di
lində çoxsaylı mənbələrdən istifadə edilməsi irəli sürülən tezislə
rin əsaslandırılmasına, Ermənistanın xarici siyasətinin daha geniş
şəkildə təhlilinə imkan vermişdir.
Ermənistan Respublikasının qonşu ölkələrə münasibətdə hə
10
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yata keçirdiyi militarist xarici siyasət kursunun öyrənilməsi onun
regional və beynəlxalq təhlükəsizliyi təhdid edən siyasətinin əsas
məqamlarının dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması və
obyektiv rəy formalaşdırılması baxımından böyük siyasi əhəmiy
yət kəsb edir.
Ermənistanın xarici siyasətinin tədqiq və təhlil edilməsi eyni
zamanda, Azərbaycanın və Türkiyənin bu ölkə ilə bağlı siyasəti
nin formalaşdırılması üçün də əhəmiyyətlidir. Xüsusilə də Azər
baycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etmək və Türkiyəyə
qarşı qondarma “erməni soyqırımı” təbliğatının qarşısını almaq
üçün Ermənistanın xarici siyasət kursunun əsas istiqamətlərini,
strategiya və taktikalarını bilmələri və təhlil etmələri baxımından
vacibdir.
Bu monoqrafiya xarici siyasət, təhlükəsizlik sahələrində fəaliy
yət göstərən dövlət qurumlarına, siyasətçilərə və dövlət mexaniz
mində qərar vermək səlahiyyətində olan şəxslərə Ermənistanın
xarici siyasətinin öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətli bir mənbə
ola bilər.
1.2. Araşdırmanın nəzəri əsasları
Monoqrafiy ada 1980-ci illərin sonları – 1990-cı illərin əvvəllə
rində Ermənistanın xarici siyasəti bölgədə və beynəlxalq aləmdə
yaşanan problemlər nəzərə alınmaqla, beynəlxalq münasibətlə
rin realizm nəzəriyyəsi kontekstində araşdırılmışdır. Bu illərdə və
daha sonra Cənubi Qafqaz dövlətlərinin öz aralarındakı mübari
zəsi və bölgədə siyasi maraqları olan böyük dövlətlərin rəqabəti
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin beynəlxalq münasibətlərin idealizm
nəzəriyyəsinə uyğun xarici siyasət həyata keçirməsi üçün müna
sib şərait yaratmamışdır.
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1980-ci illərin sonlarından etibarən beynəlxalq aləmdə (xüsu
silə keçmiş sovet məkanında) enerji mənbələrinə sahib olmaq uğ
runda, təhlükəsizliyin qorunması, iqtisadi üstünlük və terrorizmlə
mübarizədə Tomas Hobbsun aşağıdakı fəlsəfi yanaşması üstünlük
təşkil etmişdir: “Hər kəsin hər kəslə savaşması daimi bir təhdiddir
və hər dövlət öz mənafelərini təminat altına almaqla hər hansı bir
əxlaqi və yaxud dini şərtdən asılı deyil, müstəqildir. Siyasət suve
ren dövlətlər sisteminin şərtsiz olaraq anarxiya xarakterli olduğu
və dövlətləri əxlaqi davranmağa və beynəlxalq normalar üzərində
razılaşmaya məcbur edəcək bir Leviathanın yoxluğu gerçəkliyi
üzərində qurulur”1.
Hobbsun yuxarıda qeyd edilən fikirlərinin hakim olduğu bir
şəraitdə Ermənistan beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına
məhəl qoymadan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin separatçı tələb
lərini dəstəkləyərək, Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş, Türki
yəni qondarma “erməni soyqırımı”nda günahlandırmışdır. Ermə
nistanın və erməni diasporu təşkilatlarının təbliğatı nəticəsində
Avropa dövlətləri və ABŞ Türkiyəni ermənilərə qarşı “soyqırım”
cinayəti törətməkdə ittiham edən qərarlar qəbul edir və bu ölkəyə
təzyiq göstərirlər. Eyni zamanda, bu dövlətlərin Azərbaycan tor
paqlarının Ermənistan tərəfindən işğalını xalqların öz müqəddə
ratını təyin etməsi (self determination) kimi görmələri, BMT-nin
işğalçı və işğala məruz qalan tərəfləri müəyyənləşdirməkdə aciz
qalması ümumilikdə Ermənistanın xarici siyasətini beynəlxalq
münasibətlərin realizm nəzəriyyəsi çərçivəsində təhlil etməyə
imkan verir.

1

Yeşim N. Erdoğan, ‘Realizmin Körlüğü: ‘Uluslararası İlişkiler’ Nedir?’, http://www.
hurfikirler.com/hurfikir.php?name=Yazilar&file=article&sid=4220, 27.09.2006
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1.3. Tədqiqatın elmi yeniliyi: əsas qənaətlər
Tədqiqatda Ermənistanın xarici siyasəti dəyərləndirilərkən
aşağıdakı qənaətlərə gəlinmişdir:
- ermənilərin etnik mənşəyi haqqında hətta onların öz tarixçilə
ri arasında yekdil fikir mövcud deyil. Bununla bağlı müzakirələr
bu gün də davam edir, yerli və xarici tarixçilər bu barədə müxtəlif
fikirlər irəli sürürlər;
- erməni milli kimliyinin formalaşmasında türk amili böyük
rol oynamışdır, erməni milli kimliyi və mədəniyyətinin təşəkkül
prosesi hələ tamamlanmamışdır;
- Ermənistanda yaşayan ermənilərlə diaspor erməniləri ara
sında bir sıra oxşar və fərqli cəhətlər vardır. Ermənilərin asiyalı,
şərqli və xristian olmaları, müsəlmanlarla eyni coğrafiyada yaşa
maları onların milli kimliyinin təşəkkülünə təsir etmişdir;
- Ermənistan müstəqillik elan etdikdən sonra qarşılaşdığı təh
didləri fürsət kimi dəyərləndirmiş, ölkənin iqtisadi, siyasi amillə
rindən və digər xüsusiyyətlərdən xarici siyasətinin formalaşması
və həyata keçirilməsində istifadə etmişdir;
- diaspor təşkilatları Ermənistanın xarici siyasətində fəaldır,
bəzi hallarda “kölgə” Xarici işlər nazirliyi rolunu oynamağa ça
lışır. Dövlət və diaspor qarşılıqlı olaraq bir-birinin imkan və po
tensialından istifadə edir. Diaspor təşkilatları xüsusilə Avropa
və ABŞ-da qondarma “erməni soyqırımının” tanınması və xari
ci sərmayənin Ermənistana gətirilməsi üçün lobbiçilik fəaliyyəti
göstərir;
- Ermənistanın xarici siyasəti “Hay dat” doktrinasına görə
formalaşır. Bu doktrina xüsusən Ermənistanın müstəqillik elan
etməsindən sonra daha geniş sahədə həyata keçirilir;
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- dövlət rəhbərləri ölkə konstitusiyasından irəli gələn səlahiy
yətlərinə görə xarici siyasətin formalaşması və həyata keçirilməsi
prosesinə nəzarət etmək imkanına malikdir və Xarici işlər nazir
liyinin fəaliyyətinə müdaxilə edə bilir;
- Ermənistanın demoqrafik strukturunun zəif və mənfi xüsu
siyyətlərinə baxmayaraq, xarici siyasətdə bu çatışmazlıq çox da
hiss olunmur. Ermənistan bu xüsusiyyətlərdən fürsət kimi istifadə
etməyə çalışır;
- ordu və təhlükəsizlik orqanları xarici siyasətin formalaşma
sında müəyyən mexanizmlərə malikdir, xüsusən Ermənistan or
dusu hələ də bu mexanizmləri əlində saxlayır;
- qondarma “erməni soyqırımı” məsələsi dövlətin xarici siya
sət kursunda birinci, bəzən isə ikinci sırada olsa da, heç bir zaman
diqqətdən kənarda qalmamışdır və 1990-cı illərin əvvəllərindən
etibarən Ermənistanın xarici siyasətində əhəmiyyətli yer tutur.
Qondarma “erməni soyqırımı” Ermənistanın xarici siyasətinin
bölgə sərhədlərini aşaraq, beynəlxalq xarakter daşıyan yeganə
amilidir. Bu məsələ, çox ehtimal ki, bundan sonra da Ermənista
nın xarici siyasətinin prioritet məsələsi olaraq qalacaqdır;
- Ermənistan işğalçı siyasət həyata keçirir və onun xarici siya
sətinin formalaşmasında Türkiyə və Azərbaycan xüsusi əhəmiy
yət kəsb edir. Ermənistanın xarici siyasətinin Türkiyə və Azər
baycan əleyhinə imperativ xüsusiyyətləri vardır;
- Ermənistanın təhlükəsizlik problemi xarici siyasətdə prioritet
məsələlərdən olsa da, geosiyasi mövqeyindəki problemlərə bax
mayaraq, məntiqli xarici siyasət kursu həyata keçirmir. Bölgədə
təhlükəsizliyin təmin edilməsi və qorunması üçün bölgə və böl
gədən kənar dövlətlərin hazırladığı layihələrlə bağlı mənfi mövqe
nümayiş etdirir;
- milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və qorunmasında Er
14
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mənistan əsasən Rusiyaya bağlıdır. Bu bağlılıq iki müstəqil döv
lət arasında deyil, əyalət-mərkəz arasındakı münasibətlər kimi
qurulmuşdur. Bu şəraitdə Ermənistanın Rusiyanın təsir dairəsin
dən uzun müddət çıxa bilməyəcəyi ehtimal edilir;
- Ermənistan Müstəqil Dövlətlər Birliyi Kollektiv Təhlükəsiz
lik Müqaviləsi Təşkilatının üzvüdür və təhlükəsizliyini bu təş
kilat vasitəsi ilə qorumağa çalışır. Eyni zamanda, NATO (North
Atlantic Treaty Organization) ilə də münasibətlər qurur və “Sülh
Naminə Tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində münasibətlərini inki
şaf etdirməyə cəhd göstərir;
- Ermənistan Azərbaycana qarşı Dağlıq Qarabağ, Türkiyəyə
qarşı qondarma “erməni soyqırımı” məsələlərini önə çıxarma
saydı, Türkiyə və Azərbaycan ilə iqtisadi münasibətlərini inki
şaf etdirərək, qarşılaşdığı sosial-iqtisadi problemlərin həllinə nail
ola bilərdi. Xəzər hövzəsinin 1990-cı illərin sonlarından etibarən
dünya bazarına çıxarılan enerji ehtiyatlarından istifadə edə bilər,
neft və təbii qaz boru kəmərlərinin, kommunikasiya xətlərinin
öz ərazisindən keçməsinə nail olar, üzləşdiyi problemləri həll et
məyə imkan tapardı. Bununla da, Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik
problemləri əhəmiyyətli dərəcədə həll olunar, böyük dövlətlərin
bölgə uğrunda mübarizəsi şəraitində Azərbaycan, Gürcüstan və
Ermənistan daha rahat siyasət yürüdə bilərdi;
- Ermənistanın Azərbaycana qarşı XX əsrin əvvəllərindən baş
layan ərazi iddiaları bu gün də davam edir. Ermənistan 1990 –
1994-cü illərdə Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etmiş
dir. Buna baxmayaraq, problemin həll edilməsi üçün Azərbayca
nın və vasitəçi ölkələrin irəli sürdüyü sülh planlarını qəbul etmir,
bölgədə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə və qorunmasına ciddi
maneə törədir;
- Ermənistan Dağlıq Qarabağ ermənilərinin separatçı tələbləri
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ni “xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi” kimi görür və bölgə
nin heç bir zaman Azərbaycana mənsub olmadığı iddialarını gün
dəmə gətirir. Problemin həlli üçün Rusiya və ABŞ-ın, ATƏT və
BMT-nin vasitəçilik təşəbbüsləri Ermənistanın qeyri-konstruktiv
mövqeyinə görə nəticəsiz qalmışdır. Buna görə də, müharibə va
riantı istisna olmaqla, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan işğa
lından azad edilməsi ehtimalı azdır;
- Türkiyə Ermənistanın müstəqilliyini elan etməsindən sonra
bu ölkə ilə münasibətlərini inkişaf etdirərək, ona qarşı cəbhədə
yer almamasına nail olar, qondarma “erməni soyqırımı” məsə
ləsində ABŞ və Avropa dövlətlərinin təzyiqlərini azalda bilər
di. Beləliklə, qondarma “erməni soyqırımı” təbliğatının beynəl
xalq mahiyyət qazanma ehtimalı azalardı. Ermənistan ilə yaxın
münasibətlər quran Türkiyə həm Ermənistanda, həm də Cənubi
Qafqazda mənafeyini qorumağa imkan tapa bilərdi. Ancaq Er
mənistan qondarma “erməni soyqırımı” iddiasını münasibətlərdə
ön plana çıxardığına görə, Türkiyə bu yöndə siyasət həyata keçir
məyə fürsət tapmadı;
- Ermənistanın Türkiyəyə qarşı siyasəti “4T Planı” (“Tanıt
maq”, “Tanıtdırmaq”, “Təzminat” və “Torpaq” tələbi) çərçivə
sində formalaşır;
- Ermənistanın ilk prezidenti Levon Ter-Petrosyanın iqtidarda
olduğu 1998-ci ilə qədər “4T Planı” Türkiyəyə qarşı xarici siya
sətdə prioritet məsələlərdən olmamış, lakin Robert Köçəryan bu
planı həyata keçirməyə çalışmışdır;
- Ermənistan qondarma “erməni soyqırımı”nı dünyaya tanıtmaq
üçün ABŞ və Avropadakı erməni diaspor təşkilatlarının malik ol
duğu bütün təbliğat mexanizmindən maksimum istifadə edir;
- Ermənistan, eyni zamanda, Türkiyə ictimai rəyində qondar
ma “erməni soyqırımı” haqqında müxtəlif fikirlər formalaşdırmaq
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üçün bütün mümkün təbliğat vasitələrindən istifadə etməyə çalı
şır və bu məsələ ilə bağlı son illərdə bəzi nəticələr əldə etmişdir;
- Türkiyə Ermənistanın təzminat tələbi ilə bağlı lazımi tədbir
lər görməsə, bu məsələnin müzakirə mövzusuna çevrilmə ehti
malı var;
- planın son mərhələsi isə Türkiyədən torpaq tələbidir. Bu gü
nün prizmasından baxdıqda, torpaq tələbi bəlkə də inandırıcı gö
rünməyə bilər. Ancaq qondarma “erməni soyqırımı” təbliğatının
dünyada bu qədər ciddi nəticələr verəcəyinin də 90 il bundan əv
vəl inandırıcı olmadığını unutmamaq lazımdır;
- qondarma “erməni soyqırımı” Avropa dövlətləri və ABŞ icti
mai rəyi tərəfindən erməni tarixinin bir parçası kimi qəbul edilər
sə, yalnız Ermənistan deyil, Avropa dövlətləri və ABŞ məsələni
demokratiya və insan haqları anlayışı çərçivəsində ön plana çıxa
raraq, Ermənistanın Türkiyədən təzminat və hətta torpaq tələbini
dəstəkləyə bilər;
- Ermənistanda 1990-cı il 23 avqustda qəbul edilən “Müstəqil
lik Bəyannaməsi”nin 11-ci maddəsindəki: “Ermənistan Respubli
kası 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsi və Qərbi Ermənistanda həya
ta keçirilən erməni soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanınmasını
dəstəkləyir” – ifadəsi ilə Ermənistanın Türkiyənin şərq əyalətlə
rini “Qərbi Ermənistan” adlandırması rəsmən Türkiyədən torpaq
tələb etdiyini göstərir;
- Ermənistan iki ölkə arasında sərhədləri müəyyən edən Mosk
va (16 mart 1921-ci il) və Qars (13 oktyabr 1921-ci il) müqa
vilələrinin qüvvədən düşməsi üçün təbliğat fəaliyyətinə davam
etdirir. Eyni zamanda, erməni diasporu və qeyri-hökumət təşki
latları vasitəsilə Sevr müqaviləsini (10 avqust 1920-ci il) yenidən
gündəmə gətirməyə çalışır;
- Ermənistan “4T Planı”nın “Tanıtmaq” və “Tanıtdırmaq”
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mərhələlərində ciddi irəliləyiş əldə etmişdir və daha geniş
fəaliyyət sahəsinə malikdir. Yaxın gələcəkdə Ermənistanın Tür
kiyəyə qarşı xarici siyasətində müsbət bir dəyişikliyin olması
mümkün deyil;
- Rusiya Ermənistanın geosiyasi istiqamətində əhəmiyyətli yer
tutur və bu xüsusiyyətini uzun zaman qoruyacaq. Rusiya Ermə
nistanla münasibətlərində müxtəlif təzyiq vasitələrindən istifadə
edir. Ermənistan-Rusiya münasibətləri Rusiyanın lehinə impera
tiv xüsusiyyət daşıyır. Siyasi, iqtisadi və hərbi münasibətlər bəra
bərlik anlayışı çərçivəsində həyata keçirilmir;
- Rusiya ilə münasibətlər Ermənistana hələlik bəzi üstünlüklər
təmin etsə də, bu münasibətlər gələcəkdə ona ciddi problemlər
yarada bilər. Ermənistan siyasi və iqtisadi baxımdan da Rusiya
dan asılıdır və bu asılılığı aradan qaldırmaq üçün siyasi və iqtisa
di potensiala malik deyil. Rusiya Ermənistan ilə hərbi əməkdaşlıq
məsələlərində bu ölkəni ön cəbhə (for post) olaraq görür;
- Ermənistan qonşu ölkələrdən yalnız İran ilə yaxşı münasibət
lər qurmuşdur və İran da Rusiya kimi Ermənistanla münasibətlə
rini istədiyi şəkildə formalaşdıra bilir. İki ölkə arasında siyasi və
təhlükəsizlik əməkdaşlığında İran üçün azərbaycanlıların mədə
ni muxtariyyət tələbləri, bütöv Azərbaycan məsələsi, Ermənistan
üçün isə Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsi və Türkiyə ilə
münasibətlər ön plana çıxır;
- Ermənistanın İran ilə iqtisadi münasibətlərdə asılılığı artır.
Ermənistan enerji problemini həll etmək üçün İran-Ermənistan
təbii qaz boru xəttinə xüsusi əhəmiyyət verir;
- Ermənistan “Böyük Ermənistan”ın qurulmasında Gürcüstanı
mümkün genişlənmə sahəsi olaraq görür. Ermənistan-Gürcüstan
münasibətlərindən ikinci tərəf hər zaman narahat olmuşdur. Belə
ki, Ermənistanın şimala çıxış yolunda Gürcüstan tranzit ölkədir.
18

Giriş

Buna baxmayaraq, Ermənistanın Cavaxetiyaya iddiaları qarşısında
Gürcüstan öz coğrafi üstünlüyündən istifadə edə bilmir;
- Ermənistanla Gürcüstan arasındakı iqtisadi münasibətlər lazımi
səviyyəyə çatmayıb və bu münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün
hər iki ölkə ciddi iqtisadi resurslara və infrastruktura malik deyil;
- Gürcüstanın Cavaxetiya bölgəsində yaşayan ermənilər bu öl
kənin ərazi bütövlüyü üçün potensial təhlükə mənbəyidir. Ermə
nistan Cavaxetiya ermənilərinin separatçılıq fəaliyyətini dəstək
ləyir;
- Aİ-də Cənubi Qafqazı Avropanın bir hissəsi, yoxsa ayrı coğ
rafi bölgə olması haqqında ortaq rəy yoxdur. Aİ-nin xüsusilə
1990-cı illərdən sonra Cənubi Qafqaz siyasətində müəyyən irə
liləyişlər olsa da, bu, Rusiya və ABŞ ilə müqayisədə qənaətbəxş
sayıla bilməz. Aİ bölgə dövlətlərinin sosial-iqtisadi inkişafı, de
mokratikləşmə, insan hüquqlarının, mətbuat və söz azadlığının
qorunması kimi sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirir və
bölgədə varlığını hiss etdirməyə çalışır;
- Ermənistan Aİ ilə iqtisadi münasibətlərini inkişaf etdirməyə
daha çox əhəmiyyət verir, lakin demokratikləşmə, insan haqları
və digər sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirməyə maraq göstərmir.
Ermənistan, xüsusilə, nəqliyyat problemlərini həll etmək üçün Aİ
layihələrində iştirak etməyə çalışır. SSRİ-nin süqutundan sonra
Ermənistan Aİ və digər Avropa təşkilatları ilə əməkdaşlığa başla
mış və bəzi layihələrdə iştirak etmişdir;
- Ermənistan ATƏT və AŞ-yə üzv qəbul edilmiş, NATO-nun
“Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramında iştirak edərək münasi
bətlərini inkişaf etdirməyə çalışmışdır;
- Ermənistanın 2004-cü ildə “Genişlənən Avropa – Yeni
Qonşuluq” layihəsinə qoşulmasından sonra münasibətlərdə yeni
bir dövr başlamış, əməkdaşlıq imkanları genişlənmişdir;
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- Ermənistan müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadi, siyasi,
və təhlükəsizlik siyasətini Rusiyanın bölgədəki varlığı və onunla
tarixi münasibətlərini nəzərə alaraq qursa da, 1990-cı illərin əv
vəllərindən etibarən xarici siyasətdə Avropa dövlətləri ilə müna
sibətlərini inkişaf etdirməyə çalışır;
- Ermənistanın xarici siyasətində ABŞ-ın xüsusi yeri vardır;
- 1990-cı illərin əvvəllərində ABŞ keçmiş sovet respublika
larında demokratiya və insan hüquqlarının inkişaf etdirilməsi
üçün xüsusi bir qanun – “Müstəqilliyin Dəstəklənməsi Qanu
nu” (Freedom Support Act) qəbul etmişdi. Bu qanuna görə, ABŞ
keçmiş sovet respublikalarına maliyyə və iqtisadi kömək edə
bilərdi. Lakin erməni diaspor təşkilatlarının lobbiçilik fəaliyyəti
nəticəsində bu qanuna ABŞ-ın Azərbaycana maliyyə və iqtisadi
yardım etməsini qadağan edən 907 sayılı düzəliş (Section 907
Freedom Support Act) qəbul edilmişdir;
Ermənistan-ABŞ münasibətlərində erməni diasporunun xüsu
si yeri və əhəmiyyəti vardır. Erməni diasporu Ermənistanın milli
mənafelərinin qorunması üçün ABŞ hökumətinə təzyiq edə bilə
cək siyasi imkana, böyük maliyyə vəsaitinə malikdir. Ermənistan
və erməni diasporu ABŞ ilə münasibətlərində qondarma “erməni
soyqırımı” və Dağlıq Qarabağ problemini önə çıxararaq, ABŞ-ın
Türkiyə və Azərbaycan siyasətinə təsir etmək istəyir;
- Ermənistan İsraildən sonra ABŞ-dan ən çox maliyyə yardımı
alan ölkədir.
1.4. Monoqrafiyanın strukturu və məzmunu
Monoqrafiya giriş, doqquz fəsil və nəticədən ibarətdir.
Girişdə tədqiqatın məqsədi və əhəmiyyəti, başlıca müddəaları,
mövzunun əhatə dairəsi haqqında məlumat verilmişdir.
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Monoqrafiyanın birinci fəslində ermənilərin milli kimlik an
layışı haqqında müxtəlif fikirlərə yer verilmiş, erməni milli kimli
yinin təşəkkülü prosesi, bu prosesə təsir edən sosioloji, psixoloji,
iqtisadi, tarixi hadisələr araşdırılmışdır. Ermənilərin etnik mənşəyi
məsələsinə toxunulmuş, bu barədə erməni və xarici antropoloqların
fikirlərinə yer ayrılmışdır. Eyni zamanda, erməni milli kimliyinin
təşəkkülündə türk amili tədqiq edilmiş, ermənilərin tarixdə yaşadıq
ları bütün neqativ hadisələrin səbəbkarı kimi türkləri görmələrinin
səbəbləri araşdırılmışdır. Min il türklərin əsarəti altında yaşayan er
mənilərin Səlcuqlar dövründən bu günə qədər türkləri düşmən ola
raq görmələrinin səbəbi erməni və xarici mənbələrə istinadən tədqiq
olunmuş, eyni zamanda, bu şovinist fəlsəfəni dəstəkləyən erməni
tarixçi və yazıçıların əsərlərindən sitatlar gətirilmişdir. Bu kontekst
də Ermənistan və diaspor ermənilərinin milli kimliyinin formalaş
masında əsas rol oynayan xüsusiyyətlərə diqqət yetirilmişdir.
Ermənilər yaşadıqları coğrafiyada türk-müsəlman mədəniyyət
nümunələrini öz mədəni dəyərləri ilə birləşdirən və tamamlayan
mexanizm kimi istifadə edə biləcəkləri halda, əksinə hərəkət et
mişlər. Ermənilərin özlərini dünyanın ən böyük mədəni dəyərlə
rə malik olan millət kimi tanıtmalarının və digər millətləri daha
zəif və bacarıqsız hesab etmələrinin səbəbi aydınlaşdırılmışdır.
Bundan başqa, ermənilərin şərqli və xristian olmasının onların
mədəniyyətinin və milli kimliyinin təşəkkülünə necə təsir etdiyi
araşdırılmışdır.
Ermənistanın geosiyasi mövqeyi araşdırılarkən geosiyasətin
əsasını təşkil edən coğrafi (sabit) amillər – sərhədlər və coğrafi
bütünlük, sərhədlərin genişliyi və strateji resurslar, bəşəri (poten
sial) amillər kimi qəbul olunan siyasi, hərbi, iqtisadi strukturu və
xüsusiyyətləri, Ermənistan ordusunun qurulması və fəaliyyətini
tənzimləyən hüquqi sənədlər nəzərdən keçirilmişdir.
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Ermənistanı ölkədən kənarda təmsil edən diasporun xüsusiy
yətləri, xarici siyasətin formalaşmasında və həyata keçirilməsin
də onun yeri və rolu, diasporla Ermənistan arasındakı qarşılıqlı
münasibətləri tənzimləyən və tərəflər arasında əməkdaşlığı koor
dinasiya edən diaspor konfranslarının nəticələri araşdırılmışdır.
Ermənistanın xarici siyasətinin formalaşması və həyata keçiril
məsinə diaspor təşkilatlarının təsir gücü və imkanlarının bəzən
məhdudlaşdırılması, lakin heç bir zaman bu prosesdən kənarda
qalmamasının səbəbləri tədqiq edilmişdir.
Tədqiqatda “Hay dat” adı ilə məlum olan və “dənizdən-dəni
zə Ermənistan” (Tsoviç-Tsov Hayastan) qurmağı hədəfləyən bu
doktrinanın xarici siyasətin formalaşması və həyata keçirilməsin
də nə dərəcədə təsirli olduğu araşdırılmışdır.
Ermənistan xarici siyasəti bu doktrinadan irəli gələn hədəflər
çərçivəsində formalaşır. “Hay dat” doktrinası sadəcə Ermənis
tanın siyasi və iqtisadi həyatının istiqamətlərini müəyyən etmir,
eyni zamanda, bütün ermənilərin sosial və mədəni həyatını tən
zimləyən dəyər və fəlsəfə məcmusu kimi qəbul olunur. Dünyanın
müxtəlif bölgələrində yaşayan ermənilərin itirdiyi iddia olunan
“tarixi erməni torpaqları”nı geri almaqdan və “Böyük Ermənis
tan” dövlətinin qurulmasını təmin etməkdən, dövlətin sosial, da
xili, xarici və təhlükəsizlik siyasətini formalaşdırmaqdan ibarət
olan bu doktrinanın çox geniş və əhatəli fəlsəfi-siyasi dəyərlər
sistemini təşkil etdiyi anlaşılır.
Xarici siyasətin formalaşması və həyata keçirilməsində digər
bir amil də ölkənin demoqrafik xüsusiyyətləridir. Ermənistanın
demoqrafik xüsusiyyətləri öyrənilərkən bu sahədə ciddi problem
lərin olmasına baxmayaraq, həmin amildən xarici siyasətdə necə
və hansı şəraitdə istifadə edilməsi araşdırılmışdır.
Ermənistanın xarici siyasətində siyasi liderlərin fəaliyyəti təd
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qiq edilərkən, Levon Ter-Petrosyan, Robert Köçəryan, Vazqen
Sərkisyan və Serj Sərkisyanın şəxsi keyfiyyətləri, malik olduqla
rı siyasi mexanizmlər təhlil edilmişdir. Ölkənin siyasi idarəetmə
sistemi prezident üsul-idarəsi olduğu üçün liderlərin xarici siya
sətdə hüquqi səlahiyyətlərini və şəxsi keyfiyyətlərini necə və nə
zaman istifadə etdikləri araşdırılmışdır.
Ordu Ermənistanın xarici siyasətinə təsir edən və son zaman
lara qədər bu sahəyə öz təsir mexanizmini qoruyan dövlət qu
rumlarından biridir. Bu baxımdan, Ermənistan ordusunun digər
təhlükəsizlik qüvvələrindən daha təsirli olmasının səbəbləri araş
dırılmışdır. Mövzu ilə əlaqədar olaraq, Ermənistan ordusunun
Azərbaycan torpaqlarının işğalında yeri, həyata keçirdiyi hərbi
əməliyyatların nəticələri tədqiq edilmişdir. Eyni zamanda, 1990cı illərin sonlarında Daxili işlər və Milli təhlükəsizlik xidmətinin
Müdafiə nazirliyinə tabe etdirilməsi ordunun xarici siyasətin for
malaşmasına təsirinin səbəbi olaraq görülmüş, Milli təhlükəsizlik
şurasının da xarici siyasətin formalaşması və həyata keçirilməsin
dəki rolu araşdırılmışdır.
Ermənistan hökumətinin xarici siyasətində qondarma “erməni
soyqırımı” məsələsini beynəlxalq miqyasda gündəmə gətirməsi
araşdırılmışdır. Bu baxımdan, ölkənin xarici siyasətində ən əhə
miyyətli amillərdən olan qondarma “erməni soyqırımı”nın dün
yada tanıdılması üçün Ermənistanın hansı təbliğat və təzyiq vasi
tələrindən istifadə etdiyi tədqiq olunmuşdur.
İkinci fəsildə Ermənistanın təhlükəsizlik anlayışı və problem
ləri tədqiq edilmişdir. Bu zaman Cənubi Qafqazın geosiyasi ba
xımdan böyük dövlətlərin mübarizə meydanı kimi qəbul edildiyi
qeyd olunmuşdur. Bölgənin təhlükəsizliyini təhdid edən və əsasən
1980-ci illərin sonlarından etibarən etnik zəmində ortaya çıxan
problemlərin və böyük dövlətlərin bölgədə nüfuz uğrunda apar
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dığı mübarizənin səbəbləri təhlil edilmişdir. Bölgə dövlətlərinin
regional təhlükəsizliyin təmin edilməsi və qorunmasında ortaq
məxrəcə gələ bilməməsinin səbəbləri araşdırılmışdır. Eyni zaman
da, Cənubi Qafqazda baş verən münaqişələr, bölgə dövlətlərinin
Rusiya ilə münasibətləri, silah qaçaqmalçılığı və təhlükəsizlik,
Qara dənizdə sərhədlərə nəzarət, Xəzər dənizinin sahil dövlətləri
arasında bölünməsi, neft və təbii qaz boru xətlərinin təhlükəsizli
yi, bölgənin bütövlüyü və qarşılıqlı əməkdaşlıq, iki milyona yaxın
qaçqın və məcburi köçkün məsələləri tədqiq edilmişdir.
Bölgənin təhlükəsizlik problemləri, bölgə və kənar dövlətlərin
hazırladığı layihələr haqqında məlumat verilmiş və bu layihələrin
qəbul edilməməsinin səbəbləri araşdırılmışdır.
Ermənistanın milli təhlükəsizlik problemləri tədqiq edilərkən,
ermənilərin milli hədəfləri, dünya erməniliyinin strukturu, “həll
edilməmiş erməni məsələsi”, “Qərbi” və “Şərqi” Ermənistan prob
lemlərinin keçmişi və bu günü haqqında pozitiv və neqativ düşün
cələr, dünya erməniləri üçün əsas təhdid sayılan assimilyasiya və
xarici hücum təhlükəsi kimi mövzular nəzərdən keçirilmişdir.
Ermənistanın öz təhlükəsizliyini təmin etmək və qorumaq üçün
Rusiya ilə hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa əhəmiy
yət verməsinin, 1992-ci il fevralın 14-də Müstəqil Dövlətlər Bir
liyi nəzdində qurulan Müdafiə Nazirləri Şurası və MDB Birləş
miş Silahlı Qüvvələri Baş Komandanlığı Təşkilatına, 1992-ci il
mayın 15-də Daşkənddə qurulan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqa
viləsi Təşkilatına üzv olmasının səbəbləri araşdırılmışdır.
Ermənistanın Rusiya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi
Təşkilatı ilə əməkdaşlığına paralel olaraq, NATO ilə də əmək
daşlıq imkanları da nəzərdən keçirilmiş, NATO-nun Ermənistan
la əməkdaşlığa daha çox maraqlı olmasının səbəblərinə aydınlıq
gətirilmişdir.
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Üçüncü fəsildə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin ta
rixi keçmişinə toxunulmuş, XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq,
Ermənistanın Azərbaycana qarşı siyasəti barədə, 1948 – 1953-cü
illərdə yüz mindən çox azərbaycanlının deportasiya edilməsi haq
qında məlumat verilmiş və Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını
işğal etməsinin səbəbləri araşdırılmışdır. Həmçinin Dağlıq Qara
bağ probleminin tarixi, Sovet İttifaqı zamanı burada cərəyan edən
hadisələr və 1988-ci ildən sonra Qarabağda yaşayan ermənilərin
separatçılıq fəaliyyəti haqqında məlumat verilmişdir. Ermənistan
və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsini beynəlxalq hüquq
baxımından necə tövsif etmələri tədqiq edilmişdir. Problemin
daimi sülhlə başa çatması üçün Rusiya, ABŞ, ATƏT və BMT-nin
vasitəçilik təşəbbüslərinə və tərəflərə təqdim edilən sülh layihə
lərinin mahiyyətinə aydınlıq gətirilmiş və bütün bu təşəbbüslərin
nəticəsiz qalmasının səbəbləri araşdırılmışdır.
Dördüncü fəsildə Ermənistanın Türkiyəyə qarşı siyasəti təd
qiq edilmiş, Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərini inkişaf et
dirməməsinin, qondarma “erməni soyqırımı” iddiasını gündəmə
gətirməsinin səbəbləri, “4T Planı”nın əsasını təşkil edən “Tanıt
maq”, “Tanıtdırmaq”, “Təzminat” və “Torpaq” tələbləri tədqiq
edilmişdir.
1993-cü ildə Ermənistanla Türkiyə arasındakı Qars sərhəd ke
çid məntəqəsinin bağlanmasından sonra iki ölkə arasındakı mü
nasibətlərin gərginləşməsi, həmin hadisədən sonra Ermənistan
hökumətinin Türkiyənin iqtisadi embarqo tətbiq etdiyi ilə bağlı
iddiaları təhlil edilmişdir. Qars sərhəd keçid məntəqəsinin bağlı
olmasına rəğmən, Ermənistanın Gürcüstan üzərindən Türkiyə ilə
ticarət əlaqələrini davam etdirməsinə, iki ölkə arasındakı ticarət
əlaqələrinə, 1993-cü ildən sonra iki ölkə arasında yaşanan hadi
sələrə aydınlıq gətirilmişdir.
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Eyni zamanda, 2009-cu ildə Ermənistan və Türkiyə arasında
protokollar imzalandığı zaman yaşanan siyasi böhrana və proto
kolların ratifikasiya edilməsi prosesində ortaya çıxan problemlərə
aydınlıq gətirilmişdir.
Beşinci fəsildə Ermənistanın geosiyasi mövqeyində Rusiya
nın yeri və əhəmiyyəti nəzərdən keçirilmiş, müstəqilliyinin ilk
illərində və sonrakı dövrdə Ermənistanın Rusiya siyasətindəki
dəyişikliklər araşdırılmış, Cənubi Qafqazda qalmağa çalışan və
bunun üçün Ermənistanı dəstəkləyərək, bölgədəki mövcudluğu
nu qorumaq istəyən Rusiyanın siyasətinə aydınlıq gətirilmişdir.
Ermənistanın Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə siyasəti adətən
imperativ xüsusiyyət daşısa da, Rusiya ilə münasibətlərdə tam əks
vəziyyətin hökm sürdüyü, Rusiyanın iqtisadi və siyasi baxımdan
Ermənistana nəzarət etməsi məsələləri araşdırılmışdır. Rusiyanın
bu üstünlüyünün səbəbləri sadalanmış, qarşılıqlı münasibətlərdə
Ermənistanın mövqeyi nəzərdən keçirilmişdir. Eyni zamanda, Er
mənistanla Rusiya arasında iqtisadi münasibətlərin dinamikası,
Rusiyanın malik olduğu təzyiq mexanizmləri tədqiq edilmişdir.
Ermənistan-Rusiya münasibətlərində vacib olan məsələlərdən bi
ri də hərbi əməkdaşlıqdır. İki ölkə arasındakı münasibətlər sistemin
də Ermənistan yalnız hərbi əməkdaşlıqda öz mənafelərini müəyyən
qədər qoruya bilmişdir. Əslində, Ermənistanın iqtisadi sahədə oldu
ğu kimi, hərbi sahədə də Rusiyanın dəstəyinə ehtiyacı var. Ermə
nistanın bu ehtiyacının nədən ibarət olduğu müəyyən edilmiş və iki
ölkə arasında hərbi əməkdaşlıq münasibətləri tədqiq edilmişdir.
Altıncı fəsildə Ermənistanın müstəqilliyini elan etməsindən
sonra İran ilə münasibətləri, İran üzərindən dünya bazarına çıx
maq üçün Ermənistanın göstərdiyi təşəbbüslər araşdırılmışdır.
Tərəfləri siyasi əməkdaşlığa sövq edən Azərbaycan və Türkiyə
amili, təhlükəsizlik məsələləri tədqiq edilmişdir.
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Dağlıq Qarabağ probleminin həlli prosesində İranın vasitəçi
lik təşəbbüsləri, bu təşəbbüsün əsasən Ermənistanın xeyrinə nə
ticələnməsinin səbəbləri araşdırılmışdır. Ermənistan-İran dövlət
başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin münasibətlərə təsiri, tərəflər
arasında imzalanan siyasi, iqtisadi, ticari və digər müqavilələr
haqqında məlumat verilmişdir.
İki ölkə arasında iqtisadi münasibətlərdə İranın daha geniş im
kanlara malik olmasının səbəbləri, iqtisadi baxımdan Ermənis
tanın İrandan asılılığı araşdırılmışdır. Ermənistan üçün enerji və
tranzit problemlərinin prioritet məsələlər olmasının səbəbləri,
İran-Ermənistan təbii qaz boru xəttinin tikintisi, Araz çayı üzə
rindən nəqliyyat probleminin həlli layihələri tədqiq edilmişdir.
Ermənistanın İran ilə təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı araş
dırılarkən, Azərbaycan və Türkiyədən hiss etdikləri narahatlıq
müəyyən olunmuş, bu cəhətdən Ermənistan, İran, Rusiya, Yuna
nıstan və Türkmənistan arasındakı təhlükəsizlik əməkdaşlığının
inkişaf perspektivləri tədqiq edilmişdir.
Yeddinci fəsildə Ermənistan-Gürcüstan münasibətləri araş
dırılmışdır. Ermənistanın Gürcüstan siyasətini müəyyən etmək
üçün iki ölkə arasındakı problemlər, 1991-ci ildən sonra Gürcüs
tanla münasibətlər kontekstində Ermənistanın nəqliyyat, enerji
təhlükəsizliyi və Gürcüstanda yaşayan ermənilərin vəziyyəti təd
qiq edilmişdir. Ermənistanın Gürcüstanı daha çox tranzit ölkə ki
mi görməsinin səbəbləri təhlil edilmişdir.
Ermənistanla Gürcüstan iki ölkə arasında iqtisadi və siyasi
əməkdaşlığın inkişaf etdiyini bildirsələr də, bu münasibətlər id
dia edilən səviyyədə deyil. Ermənistanın “Böyük Ermənistan”ı
qurma planında Gürcüstanı genişlənmə sahəsi olaraq görməsi,
Gürcüstanın isə bu ölkəyə etibar etməməsinin səbəbləri araşdı
rılmışdır.
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Tərəflər arasında problemli olan bir məsələ də Gürcüstanın
Cavaxetiya bölgəsində yaşayan ermənilərin separatçı tələblərinin
gündəmə gəlməsidir. Ermənistan Cavaxetiya ermənilərinin sepa
ratçı tələblərini dəstəkləmədiyini bildirsə də, Gürcüstan hökuməti
ilə keçirdiyi görüşlərdə bu mövzunu gündəmə gətirməsinin sə
bəbləri, Rusiyanın Cavaxetiya ermənilərinin separatçı istəklərinə
olan münasibəti araşdırılmışdır.
Səkkizinci fəsildə Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının Cənu
bi Qafqaz siyasəti baxımından bölgənin coğrafi əhəmiyyəti, elə
cə də Ermənistanın Aİ ilə bağlı siyasəti tədqiq edilmişdir. Eyni
zamanda, 1990-cı illərin əvvəlindən etibarən Aİ-nin Ermənistan
siyasəti, Ermənistanın Avropa ilə münasibətlərində prioritet möv
zuların nəqliyyat və maliyyə yardımı layihələri olmasının iqtisadi
əsasları, Aİ və AŞ-nin Ermənistanda görmək istədiyi demokratik
dəyərlərin az inkişaf etməsinin səbəbləri araşdırılmışdır.
Ermənistan AŞ ilə də əməkdaşlığa əhəmiyyət vermiş, Avropa
ya inteqrasiya siyasətini bu qurum üzərindən həyata keçirməyə
çalışmışdır. Bu baxımdan, Ermənistanın AŞ-yə üzvlük üçün mü
raciəti barədə məlumat verilmiş, proseslər diqqətlə araşdırılmış,
Ermənistanın demokratikləşmə, insan haqlarına hörmət və söz
azadlığının təmin edilməsi və qorunması istiqamətində həyata
keçirdiyi siyasət təhlil edilmişdir.
AŞ-nin proqram və layihələrində iştirak edən Ermənistanın
xüsusi dəvət edilmiş dövlət statusuna malik olmasından sonra
onun AŞ ilə münasibətlərində yaşanan dəyişikliklərə toxunulmuş,
1997-ci ilin fevral ayında AŞPA-nı təmsil edən məruzəçilərin Er
mənistanda qanunvericilik və hüquq sisteminin AŞ-nin standart
larına uyğunlaşdırılması prosesini qiymətləndirən hesabatları öy
rənilmişdir. Eyni zamanda, Ermənistan AŞ-yə üzv qəbul edilər
kən demokratiyanın inkişafı, insan hüquqlarına hörmət edilməsi,
28
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AŞ-nin standartlarının, qanunlarının və demokratik dəyərlərinin
Ermənistan Konstitusiyasında əks etdirilməsi, insan haqları və
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı qəbul etdiyi öhdəliklər haq
qında məlumat verilmişdir.
Doqquzuncu fəsildə Ermənistan-ABŞ münasibətləri tədqiq
edilmişdir. Ermənistan müstəqillik elan etdikdən sonra xarici si
yasətində ABŞ-ın xüsusi mövqe tutmasının səbəbləri, iki ölkə ara
sında iqtisadi münasibətlərin inkişaf dinamikası, iqtisadi əmək
daşlıq sahəsində ABŞ hökumətinin Ermənistana etdiyi güzəştlər,
maliyyə yardımları haqqında məlumat verilmişdir. ABŞ-dakı er
məni diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti, Ermənistanın onların vasi
təsi ilə ABŞ-ın Azərbaycan və Türkiyə siyasətinə təsir imkanları
təhlil olunmuşdur. Ermənistanın İsraildən sonra ABŞ-dan ən çox
maliyyə yardımı alan ölkə olmasının səbəbləri tədqiq edilərkən,
diasporun bu istiqamətdəki fəaliyyətinə aydınlıq gətirilmiş, eyni
zamanda, iki ölkə arasındakı təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq
məsələləri araşdırılmışdır.
Nəticədə yuxarıda ifadə edilən fikirlər çərçivəsində Ermənis
tanın xarici siyasəti dəyərləndirilmişdir.
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I FƏSİL
1. ERMƏNİSTANIN XARİCİ SİYASƏTİNİ
FORMALAŞDIRAN AMİLLƏR VƏ NƏZƏRİ
MƏSƏLƏLƏR
1. 1. Erməni milli kimliyi
“Biz hamımız şumerlərdən gəldiyimizə inanırıq2.

Millət və ümumən milli kimlik problemi tarixdə hər zaman
müzakirə mövzusu olmuşdur və aktuallığını bu gün də qoruyur.
Bu mövzu daha çox sosioloqlar, tarixçilər, antropoloqlar və sosialpsixoloqlar tərəfindən araşdırılır. Milli kimliyin formalaşma
prosesi və xarakterik xüsusiyyətlərinin xarici siyasətdə əks
olunması isə son illərdə tədqiq edilməyə başlanmışdır.
Milli kimlik insan həyatında olduğu kimi, dövlətin də əsas
xüsusiyyətlərindən biridir. İnsanlar özünü milli kimliklə tanıtdıq
ları kimi, dövlətlərin də milli kimliyi vardır. Dövlətlər çoxmillətli
xüsusiyyətə sahib ola bilər, sərhədləri daxilində yaşayan bütün
millətlər qanun qarşısında eyni olsa da, adətən, dövlətin qurulma
sında bir və yaxud iki etnik qrupun adı önə çıxır.
“Kimlik məkan və zaman şüurunun tarixi təcrübə və cari ger
çəkliklər kontekstində yenidən qurulması, tarixi mövcudluğun və
insanlıq təcrübəsinə töhfə vermənin ən vacib şərtidir”.3 “Kimlik
2

Omelyan İosifoviç Priçak (7 aprel 1919 - 29 may 2006). Ukrayna əsilli ABŞ
şərqşünası.
3
Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Stratejik Konumu, 11. bs.,
KÜRE Yayınları, İstanbul, Şubat 2003, s. 30.
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mədəni ardıcıllığı və aidiyyəti ifadə edən bir məfhumdur. Etnik
və milli kimliyin başlanğıcı sayıla biləcək xüsusiyyətləri ehtiva
edir... Kimlik, qrup üzvlərini bütövləşdirərkən digərlərini “başqa
sı” məfhumu ilə özündən kənarlaşdırır. Fərd özünü tanıda bilmək
üçün aidiyyəti olduğu qrupa daxil olur”.4 “Kimliyin ən əhəmiy
yətli amili aidiyyətdir. Etnik kimlik, özünü başqalarından ayıran
sərhədləri təyin etmək üçün aidiyyətə bağlı dəyərləri hazırlayaraq
varlıq sahəsini təşkil edir. Varlığını davam etdirmək və gələcək
nəsillərə çatdıra bilmək üçün var olma mübarizəsinin ən əhəmiy
yətli xüsusiyyəti, özünü digərlərindən ayıran kimliyin ən açıq
formada ortaya qoyulması ilə mümkündür”.5
Kolosov millətlərin dövləti və milli kimliyi deyil, dövlətlərin,
daha doğrusu, eltilərin milləti təşkil etdiyi fikrini müdafiə etmiş,
Sovet İttifaqının mövcud olduğu zamanlarda ruslar, ukraynalılar,
qazaxlar və digər xalqlar arasında ortaq mədəni dəyərlərin olduğu
qənaətinə gəlindiyini, ancaq Sovet İttifaqının süqutundan sonra
bu xalqlar arasında ciddi mədəniyyət fərqinin ortaya çıxdığını nü
munə göstərmişdir.
Müəyyən bir qrup insanı bir araya gətirmək və onların digər
lərindən fərqli olduğunu göstərmək, qrup üzvləri arasında birlik
və bərabərliyi gücləndirmək məqsədi ilə siyasi elitlər və dövlətlər
mədəniyyət sistemlərindən və simvollardan istifadə edirlər.6
Antoni Smit “Milli kimlik” adlı əsərində milli kimliyin amil
4

Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, terc. Mete Tunçay, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, İstanbul 1994, ss. 55-56.
5
Hüseyin Çakıllıkoyak, Diasporada Ermeni Kimliği, Paris ve Halep Örneği,
Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2005, s. 71.
6
Владимир Александрович Колосов и др, «Территориальная идентичность и
межэтнические отношения на примере восточных районов Ставропольского
края», http://www.politstudies.ru/fulltext/ 2001/2/6.htm
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lərini açıqlayarkən millət və patriya (vətən) təsnifatını aparmış,7
cinsiyyət, məkan, ya da ölkə (torpaq) kateqoriyalarından8 bəhs
etmişdir. Smitin bu təsnifatına uyğun olaraq, ermənilərin, ümu
mən cinsiyyət kateqoriyasına, XIX əsrin əvvəllərindən etibarən
sosial-iqtisadi, sinfi kateqoriyaya və 1918-ci ildən etibarən mə
kan, ya da ölkə (torpaq) kateqoriyalarına daxil olduğunu söylə
mək mümkündür.
Eyni zamanda, Petr Rutland erməni kimliyinin normal olma
yan şərtlərlə qarşı-qarşıya qaldığını iddia edir. Rutlandın fikrincə,
öz dövlətlərinə sahib olmayan ermənilər çoxmillətli imperiyaların
təbəəsi kimi yaşamağa uyğunlaşmaq məcburiyyətində qalmışlar.
Çox güclü “cəmiyyət kimliyi”nin inkişaf etməsinə baxmayaraq,
ermənilər ancaq son zamanlarda öz dövlətlərini qura bilmişlər. 9
Bu gün dünyada bir çox etnik qrup müəyyən bir coğrafiyada,
tarixi prosesdə etnik, sosial, mədəni, fiziki dəyişiklik və inkişaf
mərhələlərini yaşamış, milli kimliyini formalaşdıra bilmişdir. An
caq bəzi etnik qrupların milli kimliyi, təbii bir şəkildə əsrlər boyu
cərəyan edən sosioloji, psixoloji, iqtisadi və tarixi hadisələri və
dəyişiklikləri yaşayaraq və qəbul edərək yox, beynəlxalq mühi
tin dəyişən dinamikasının ortaya çıxardığı imkanlardan və xarici
dəstəkdən istifadə etməklə formalaşmış və yaxud bu proses hələ
də davam edir. Erməniləri də bu kateqoriyaya daxil etmək müm

7

Anthony D. Smith, Milli Kimlik, terc. Bahadır Sina Şener, 2. bs., İletişim Yayınları,
İstanbul, 1999, ss. 25-27.
8
Smith, Milli Kimlik, ss. 17-18.
9
Peter Rutland, “Democracy and Nationalism in Armenia”, Europe-Asia Studies,
Vol. 46, No. 5, 1994, pp. 839-861.
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kündür.10 Bəzi erməni tarixçiləri11 bu fikirlərlə razılaşmasalar
da, bəziləri min ildən bəri ermənilərin dövlətçilik ənənələrindən
məhrum olduğunu, müxtəlif səbəblərə görə böyük əksəriyyətinin
xaricdə yaşamaq məcburiyyətində qaldığını, tarix, mədəniyyət,
adət-ənənələri haqqında müxtəlif düşüncəyə və həyat tərzinə sa
hib olduqları üçün millətləşmə prosesinin hələ də tamamlanma
dığını bildirirlər.12
Erməni tarixçiləri arasında onların kökünün haradan gəldiyi
haqqında fikir birliyi yoxdur. Bir qrup tarixçi ermənilərin kök
lərini Kitabi-Müqəddəs rəvayətlərinə kimi aparıb çıxararaq Sin
carlı Yasefin övladı Haykın törəmələri olduğunu bildirirlər. Bir
qrup tarixçi isə, erməniləri frikyalıların bir qolu olaraq göstərə
rək erməni tarixinin başlanğıcını onların frikyalılarla bir yerdə

10

Erməni tarixi və erməni millətinin təşəkkülü haqqında mənbə kimi göstərilən əsərlər
aşağıdakılardır: Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, 2. bs., Belge
Yayınları, İstanbul 1987; Şota Tetvadze ve Otar Tetvadze, Gürcistan’da Ermeniler,
terc. Gülnar Tanrıkulu, dərc edilməmişdir, Gürcistan Milli və Sosial Münasibətlər
Akademiyası, Tiflis, 1988; Keğam Kevorkyan, Mitolojik Ermeni Tarihi, terc. Sarkis Seropyan, Aras Yayınları, İstanbul 2000; Иованнес Драсханакерци, «История
Армении»,
http://www.armenianhouse.org/draskhanakertsi/amhistory/hist_gl1.
htm; Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, 5. bs., Rüstem Yayınevi, 2001; «История
армянского народа», http://www.armenicawizard.am/hystory/history.html; James
Russel, The Formation Of The Armenian Nation, The Armenian People, From Ansient To Modern Times, ed. Richard G. Hovannisian, St. Martin’S Press, Nev York,
1997, S. 1, pp. 19-36.
11
Арташес Ардреевич Арчуну, Славянская письменно-христианская куль
тура и армянское просветительство, Москва, 2004, с. 35.
12
Артак Арутунян, «Историко-ретроспективный анализ политики России на
Южном Кавказе», Южный Кавказ: Проблемы региональной безопасности
и интеграции, РАУ, c.1, No 1, 2004, http://caucasus.rau.am/doc/arutunyan.pdf;
Gerard J. Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, 1. bs, İletişim Yayınları,
İstanbul 2001, ss. 21-73.
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yaşamağa başladığı dövrdən, yəni eramızdan əvvəl VII və VI
əsrdən hesablayır.13
Tarixi prosesdə bu etnik qrupların bəzilərinin fiziki kodları,
bəzilərinin adət-ənənələri, bəzilərinin də maddi, mənəvi dəyərlə
ri və mədəniyyətləri erməni etnik kimliyi altında cəmləşmişdir.
Hanriş Pudor ermənilərin xristian olmaqla bərabər, sami irqinə
mənsub olduqlarını, ən bariz fiziki xüsusiyyətlərinin qartalburun,
yoğun olmalarını, L.Şufer onların yəhudi və hititlərdən törədiklə
rini, S.Valsinger erməni və yəhudilər arasında nəzərə çarpan bən
zərliklərin olduğunu, bunun fiziki oxşarlıqla yanaşı, ticarətə olan
yaxınlıqları ilə isbat edildiyini, J.Deniker ermənilərin əsasən qa
rışıq bir irq olduğunu, hindli, əfqan, asuri və türk irqləri arasında
ortaq cəhətlər olduğunu, Robart De Qais ermənilərin Orta Asiya
və Pamir yaylaqlarından gələn aryen boyları və Mesapotamiya
dan şimala çıxan sami irqinə mənsub tayfaların qarışığı olduğunu
bildirmişdir.14
Rus alimləri tərəfindən ermənilərin etnik mənsubiyyəti geniş
araşdırılmasa da, şərq mənbələrinə istinadən verilmiş məlumata
görə, Babil dövründə və Qüdsün işğalından sonra böyük bir yə
hudi qrupu erməniləşmişdir. Şantr, Erkert və Pontyuxovun ant
ropologiya araşdırmalarının nəticələrinə görə, ermənilərin böyük
əksəriyyəti barçıxefal – yəni qısa kəlləlidir və bu baxımdan, dağ
yəhudiləri və siro-xaldeylərə (asurilərə) oxşayırlar. İngilis alimi
Berin erməniləri Fələstindən əvvəlki dövrdə yaşamış yəhudilərlə

13

Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, s. 22; Сергей Николаевич Глинка,
Описание переселения армян аддербиджанских в пределы России, Москва,
1831, сc. 3-10.
14
Mesut Hakkı Çaşın, “Ermenistan Silahlı Kuvvetleri”, Avrasya Dosyası, XI. cilt,
sayı 4, Sonbahar 1995-1996, s. 54.
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eyni tip insan qrupuna daxil edir. Rus alimi Anuçin isə erməni
lərin ari irq olmadığını, sadəcə dillərinin ariləşdiyini,15 məhşur
tarixçı Qlinka isə ermənilərin süryanilərdən, ərəblərdən və yaxud
frikyalılardan törədiyini iddia edir.16
XIX əsrin sonlarında Qafqaz valiliyində çalışan rus yazıçısı
Veliçko Tiflisdə erməni dilində dərc edilən “Murç” jurnalına
istinadən XIX əsrin sonlarında Qafqaz erməniləri arasında
əhəmiyyətli dərəcədə assimilyasiya edilmiş qaraçıların olduğunu
bildirir.17 Veliçko, eyni zamanda, albanların ermənilərin iddia
etdikləri kimi, erməni olmadığını, XIX əsrin əvvəllərinə qədər
Eçmiədzin kilsəsi ilə mübarizə aparan müstəqil Aqvan və yaxud
Qandzasar (bu günkü Gəncə) katolikosluğunun mövcud olduğu
nu, bir zamanlar Aqvan katalikosluğuna bağlı olan xristianları
erməni kimi qəbul etdiklərini və albanların ermənilər tərəfindən

15

Василий Львович Величко, Кавказ: Русское дело и междуплеменные
вопросы, Том I, М.Ю, Изд. M.D. Mуретов, Петербург, 1904, с. 65.
16
Сергей Николаевич Глинка, Обозрение истории армянского народа, Москва
1832, с. 23.
17
“...dünyada sadəcə iki xalqın özünə aid dili və vətəni yoxdur; bunlar yəhudilər və
qaraçılardır. Nə Asiyanın zülmkar rejimi, nə orta dövrlərdəki təqiblər, nə də dövrümüzün mədəniyyəti onları asimiliasiyaya edə bilməmişdir. Asyia və Avropada, qədim
və yeni dünyada qaraçı qaraçı kimi, yəhudi də yəhudi kimi yaşamaqdadır. Təkcə
ermənilər qaraçılar asimiliasiya edə bilmişdir. Bunlar fərziyyə yox, ciddi və etibarlı
mənbəələr tərəfindən də təsdiqlənməkdədir. İrəvan, Şamaxı, Yelizavetpol (Gəncə),
Tiflis və digər bölgələrdəki qaraçılar əlli il bundan öncə ermənilər tərəfindən assimiliasiya edilmişdir. Asimilisiyaya məruz qalan qaraçılar ancaq soyadlarını qorumağı
bacarmışdılar. Erməniləşən qaraçılardan Sankt Peterburq Universiteti professoru Kerobe Patkanyan, Keşiş Ələmdaryan və şair Hasanoğlunu göstərmək olar.”
Erməni “Murç” jurnalının 1897-ci ildə nəşrində nəşr olunan “Qaraçı erməniləri” adlı
məqaləsindən təqdim edən: Величко, Кавказ: Русское дело и междуплеменные
вопросы, сс. 65-66.
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assimilyasiya edildiyini bildirmişdir.18
Ermənilər “mən kiməm?” sualına cavab verərkən, öz keç
mişlərini Nuh peyğəmbərə kimi aparıb çıxarır, 4500 illik tarixə
sahib olduqlarını söyləyir, xristianlığı ilk qəbul edən millət ola
raq qürur duyur,19 tarixlərini inanılmaz dərəcədə şişirdərək, dün
ya mədəniyyətini, astrologiya elmini, mis və dəmir filizi emalını
kəşf etdiklərini və dünyada insan həyatının Göyçə gölü sahilin
dən başladığını iddia edirlər.20 Ermənilərin milli kimlik psixolo
giyasını araşdırmaq üçün erməni tarixinin inkişaf mərhələlərini
dəyərləndirmək olduqca vacibdir. Ermənilər yüz illər boyunca tə
bəə psixologiyasını yaşamış millətdir.
Ermənilər XI əsrə kimi yalnız Kilikiya krallığını qurmuş, bu
krallıq süqut etdikdən sonra XX əsrin əvvəllərinə kimi müstəqil
dövlətləri olmamış və Kilikiya krallığının tarixini inanılmaz dərə
cədə şişirmişlər.21 Ermənilər öz tarixini olduğu kimi yox, görmək
istədikləri kimi yazmış və bunun təbliğatını aparmışlar. Yaşadıq
ları coğrafiyada Bizans, Roma, Fars, Ərəb, Səlcuq və Osmanlı
kimi böyük imperiyalar və dövlətlər qurmuş millətlərin əhatəsin
də özlərini zəif və uğursuz görən ermənilər, təbəə psixologiya
sından uzaqlaşmaq üçün özlərini böyük millət olduqlarına inan
dırmağa çalışırlar.22 Belə ki, “Hay dat” ideoloqlarından olan və
18

Величко, Кавказ: Русское дело и междуплеменные вопросы, с. 66.
Шагинян М, «Важное событие истории», Литературная газета, 13.09.1998.
20
«Колыбель человечества на территории исторической армении», Aзг, 01.01. 2002.
21
«История армянского народа», http://www.armenica.wizard.am/history11.html,
22.06.2004; Айвазян, История России: Армянский след, сс. 226-251.
22
«История армянского народа», http://www.armenica.wizard.am; Рафаэль Абрамян,
«Армянское рыцарство», Армянский Вестник, Moсква 1999, No:1-2,
http://www.hayastan.ru/Armvest/Jurnal04/j04_stat27.html; Тер-Газарян Р.В. «Армяне
на Византийском престоле», http://www.armenia.ru/history/history.php3?page=author
19
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qatı milliyyətçi görüşləri ilə tanınan Zori Balayan İrəvanın 2702
il bundan əvvəl inşa edildiyini, Roma və Babil qədər antik şəhər
olduğunu iddia edir.23
Ermənilərin subyekt olaraq kollektiv təcrübələri – əsarət,
gerilik və onları idarə edənlərin təzyiqi, 1915-ci il qondarma
“erməni soyqırımı” erməni tarixində yeni bir mərhələnin baş
lanğıcı olmuşdur. Bütün bunlar millətin yoxolma qorxusunu
oynadırmış və bu qorxu erməni milli hərəkatı və ritorikasının
nəzərə çarpan xüsusiyyətlərinə çevrilmişdir. Vahid tarix, dil,
məkan hissi ermənilərin milli şüurunu formalaşdırmışdır. Buna
baxmayaraq, yuxarıda sadalananlar (Anatoli Yanskova görə, din
amili) Qafqazdakı münaqişələrin şiddətlənməsində əhəmiyyətli
rola malik olmamışdır.24 Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını
işğal etməsində, erməni milli kimliyinin səfərbər edilməsində
ən əhəmiyyətli amili – qondarma “erməni soyqırımı” milli yad
daş və bu yaddaşı müşaiyət edən qorxu hissi olmuşdur. Bundan
başqa, ermənilərin iddia etdikləri kimi “ana yurdlarından” kö
çürülmələri erməni cəmiyyətində ərazi (torpaq, məkan) ideolo
giyasına bağlılıq hissini oyandırmış və eyni ərazilərə iddialı
olanlar qarşısında bu duyğularının güclənməsi ilə nəticələnmiş
dir. Türk amilinin də erməni milli kimliyinin formalaşmasında
ciddi təsiri olmuşdur. Bu, Osmanlı təbəəsi olma psixologiyası
və ermənilərin iddia etdikləri kimi qondarma “erməni soyqırı
mı” da ola bilər.

23

Зори Балаян, Очаг, Eреван, Изд. Советакан Грог 1984, с. 419.
Anatoly Nikolayeviç Yamskov, “Ethnic Conflict İn The Transcausasus: The Case
Of Nagorno-Karabakh”, Theory and Society, Vol. 20, No. 5, Special Issue On
Ethnic Conflict İn The Soviet Union, Oct., 1991, pp. 631-660.
24
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1. 2. Erməni milli kimliyinin
formalaşmasında türk amili
Fransız inqilabı dövründə millət məfhumu dövlətin bütün
vətəndaşlarını ehtiva etsə də, bir çox millətlər özünü etnik kimlik
və mədəniyyəti ilə tanıtmağa üstünlük vermişlər. Ümumiyyətlə,
millətlər özlərini başqalarına qəbul etdirə bilmək üçün qədim
keçmişlərini ön plana çıxarmağa çalışırlar. Bundan yalnız inkişaf
etmiş mədəniyyətə və möhtəşəm tarixə sahib olan etnik qruplar
istifadə etmək şansına sahib olmuşdur. Tarix və mədəniyyət ilə
bu cür şaquli münasibət qurmağa çalışan millətlər həmişə özlərini
təsdiq etmək və gücləndirmək məqsədini güdürlər.25
Dünyadakı bütün millətlər – istər Qərbi Avropadakı kimi, daxili
dinamizmin nəticəsi olaraq dövlətlərini quranlar, istərsə də bəzi
ölkələrdə olduğu kimi, dövlət mexanizmini ələ keçirən təşəbbüskar
qrup tərəfindən yaradılanlar – mənfi olan hər şeyi içinə sıxışdırdığı
bir “özgəsi”nə ehtiyac duyurlar. Eyni düşüncəni dövlətlərə də aid
etmək olar.26 Bunun səbəbi “özgəsinin” onları və yaxud dövlətlərini
daha mənalı, legitim və davamlılığını təmin edən amillər olaraq
görmələridir. Özgəsinin mənfi çalarlı milli kimliyinin yaradıldığı
prosesdə, müsbət amillərlə bəzədilmiş “biz” kimliyi də öz-özünə
ortaya çıxır. Başqa sözlə, millətlər milli kimliklərini yaradarkən,
öz baxış bucağına və etik dəyərlərinə görə digərlərinin də milli
kimliyinin bəzi amillərini formalaşdıra bilirlər.
25

Виктор Шнирельман, «Миф о прошлом и национальизм», http://mncipi.narod.
ru/t004.htm, 15.04.2004.
26
Engin Berber, “Öteki Kavramlardan Tarih Yazımı”, http://www.siyasitarih.com/
arsiv/oteki.htm, 22.09.2005.
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Ermənilərin milli kimlik daşlarının yerinə qoyulması baxı
mından yapışdırıcı olaraq gördükləri “özgə” – türklərdir. Bu “öz
gə” məfhumu Birinci Dünya Müharibəsi illərində onlara qarşı
törədildiyi iddia edilən qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı
deyil, bu məfhum daha öncədən formalaşmağa başlamışdır. Xü
susilə də, Səlcuqlu27 və Osmanlı dövlətlərinin təbəəsi olduqdan
sonra ermənilərin milli şüurunda türk düşmənçiliyi dərin izlər bu
raxmışdır. Erməni tarixçilərinin fikrincə, Ermənistanın bölünmə
sində ən ciddi səbəblərdən biri də, Osmanlı və Səfəvilər arasında
yaşanan müharibələr olmuşdur.28
“Hay dat” ideoloqlarından olan Silva Kaputikyan 1988-ci
ildə İrəvanda təşkil edilən mitinqdəki çıxışında türk düşmənçi
liyini belə ifadə etmişdir: “IV əsrdən etibarən türklərin zülmünə
dözürük. Daha nə qədər səbr edəcəyik?”.29 Kaputikyanın türklərə
qarşı kini və nifrəti Ermənistanın müstəqillik illərində başlama
mışdır. 1950-ci illərdə Moskvada təşkil edilən mərasimdə Nazim
Hikmət Kaputikyanla görüşmək istəyərkən, Kaputikyan onun əli
ni kobud şəkildə itələyərək: “İlk öncə torpaqlarımızı verin! Bizim
torpaqlarımızı! Sonra qucaqlaşarıq!” – deyərək Nazim Hikməti
çətin vəziyyətə salmışdır.30 Kaputikyan “Karvan hələ yoldadır”
və “Qəlbin meridianı” adlı kitablarında ermənilərin qədim tari
xindən bəhs etmiş, müstəqilliklərini əldə etmək üçün yüz illərdir
türklərə qarşı mübarizə apardıqlarını və tarixi ədalətsizliyi aradan

27

«История армянского народа», (Армения в 11-14 веках), http://www.armenica.
wizard.am/Hystory/history10.html, 03.08.2002.
28
«История армянского народа», (Новый этап освободительного движения),
http://www.armenica.wizard.am/hystory/history13.html, 03.08.2002.
29
Юрий Помпеев, Кровавый омут Карабаха, Изд. Азербайджан, Баку 1992, с. 31.
30
Помпеев, Кровавый омут Карабаха, с. 31.
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qaldıraraq mütləq “Böyük Ermənistan”ı quracaqlarını bildirmiş
dir.31
Kaputikyan “Zamanın başlanğıcı” adlı kitabında isə erməni
lərə belə nəsihət verir: “Hayk bilməlidir ki, erməni ailəsində do
ğulan hər bir erməni sadəcə öz həyatını yaşamaq üçün doğulmur.
O, erməni milləti üçün yaşamalı və çalışmalıdır. Bunun üçün yeni
doğulan erməni körpəsinin qulağına – “Eyyy... Aram! Türklər sə
nin düşmənindir, demək lazımdır ki, düşməninin kim olduğunu
bilsin!”.32
Ermənilərin, xüsusilə də erməni diasporunun qondarma “er
məni soyqırımı” anlayışı dəyərləndiriləndə onların milli kimliyini,
adət və ənənələrini qoruma instinktindən çox, həssas davranaraq
Avropa və ABŞ-da daha rahat bir həyat yaşamaları üçün özlərini
zərərçəkmiş tərəf kimi göstərdikləri aydın olur. Xüsusilə də, İkin
ci Dünya Müharibəsindən sonra insan hüquqları anlayışı dünyada
daha geniş yer aldıqdan sonra ermənilər bundan məharətlə istifa
də edirlər. Psixiatr Erol Göka isə diaspor ermənilərinin psixoloji
vəziyyətini belə ifadə edir: “...Diaspor erməniləri üçün yaşadıqları
zəngin Qərb ölkələrinin kimliyinə sarılmaqdan başqa, heç bir milli
kimlik şansı yoxdur, amma qrup kimlikləri baxımından türk düş
mənçiliyi və intiqam duyğuları qurucu bir funksiya daşıya bilər.
Qrup kimliyinə sahib olmanın və zərərçəkmiş psixologiyasının üs
tünlüklərini türk düşmənçiliyi sayəsində yaşaya bilirlər...”33.

31

İqrar Əliyev, Dağlıq Qarabağ: Tarix, Faktlar, Hadisələr, Elm nəşriyatı, Bakı
1989, s. 33.
32
Сильва Капутикян. В первый раз… Книга очерков. Выступление на
собрании НАН. 1988. 46-48.
33
Erol Göka, “Ermeni Sorununun (Gözden Kaçan) Psikolojik Boyutu”, Ermeni
Araştırmaları, Ankara, Mart-Nisan-Myıs 2001, sayı: 1, s.135.
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Eduard Oqanisyan isə ermənilərin tarixi mazoxist türk düş
mənçiliyinin necə formalaşdığını belə ifadə edir: “Xaricdə yaşa
yan bir erməni uşağının dostları şənbə və bazar günləri beş gün
lük məktəb yorğunluğundan qurtulmaq üçün futbol oynayarkən
və yaxud sahildə dincələrkən, o, mütləq şənbə məktəbinə gedərək
ermənicə öyrənməli, erməni ədəbiyyatı və tarixini oxumalı, şeir
lər əzbərləməlidir. 9-10 yaşlarında bir erməni uşağı öz tarixini
yaxşıca öyrənir, öz babalarının türklər tərəfindən törədilən soy
qırıma məruz qaldığını bilərək türklərə nifrət edir, onun dostları
daha uşaq dünyasındaykən o, artıq böyüyür və düşmənlərini ta
nıyır”.34
Dünyada ermənilərdən başqa heç bir millət özünü yazıq və
bədbəxt kimi göstərməyə çalışmır. Maraqlı budur ki, bu yazıq
lıq və bədbəxtlik duyğusundan ermənilərdən başqa heç bir millət
sistemli və inadkarcasına istifadə etməmişdir.35 Hətta bəzi erməni
yazıçılar da dünyada sadəcə ermənilərin yoluxduğu xəstəlikdən
bəhs edir. Bu, guya qondarma “soyqırımı”na məruz qalmış er
mənilərin xəstəliyidir. Həmin xəstəliyin müalicəsi üçün türklər
soyqırım törətdiklərini etiraf etməli və ermənilərdən üzr istəmə
lidirlər. Başqa bir müalicə alternativi yoxdur.36 Leonard Ramsden
Hartill isə ermənilərin əzilmiş və bədbəxt millət kimliyini belə
ifadə edir: “Ermənilərin nə qədər müddətdən bəri beləcə əzilmiş
millət olduqları xatırlansa və ənənələri araşdırılsa, bizim ruhi xa
rakterimizdə özünü çox pis şəkildə göstərən əsirlik psixologiyası
34

Эдуард Оганисян, Век борьбы, Moсква, Изд. Феникс 1991, с. 451.
Şenol Kantarcı, “Ermeni Sorunu: “Ezilmiş Millet” Kimliğiyle Meselenin Psikolojik
Boyutu”, Yeni Türkiye, Ermeni Sorunu Özel Sayısı, 1, sayı 37, Ankara, Ocak-Şubat
2001, s. 512.
36
Балаян, Очаг, c. 289.
35
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kimi bir şey olduğunu düşünmək olar. Zira, türklər haqqında bir
qorxu və nifrət ənənəsinə sahib olmağımız, daha doğrusu, bunla
rın hər ikisinin bizdə olduğunu söyləmək mümkündür”. 37
“Bölünmüş Ermənistan”, qondarma “soyqırımı” və mazoxist
türk düşmənçiliyi erməni milli kimliyi və milliyyətçiliyinin əsas
amili və birləşdiricisi kimi bütün tarix kitablarında yer alır. Er
məni tarixi haqqında yazılan kitablarda Ermənistan “Qərbi” və
“Şərqi” Ermənistan kimi göstərilərək ayrı-ayrılıqda tədqiq edilir.
Tarixçi Vardan Parsamyan da bu ənənəni davam etdirmiş, “Ermə
ni xalqının tarixi” adlı kitabında Ərzurum, Qars, Ərzincan, İğdır,
Van, Muş və Rizəni “Qərbi Ermənistan” kimi göstərmişdir.38
Ermənilərin milli kimliyinin formalaşma prosesi hələ ba
şa çatmayıb. Ermənilərin fikrincə, qondarma “soyqırım” ermə
ni milli kimliyinin tamamlayıcı və tanıdıcı əsas amilidir. Bu hal
erməni cəmiyyətində isteriyaya səbəb olmuş, sadəcə ictimaiyyət
arasında və siyasi səviyyədə yox, xarici siyasətdə də ön plana
çıxarılaraq Türkiyə ilə diplomatik münasibətlərin qurulmasında
qondarma “erməni soyqırımı”nın qəbul edilməsi əsas şərt kimi
irəli sürülmüşdür.39
İki yüz illik Rusiya təbəəliyi də erməni tarixində dərin izlər
buraxmışdır. Çar Rusiyasının təzyiqləri və ruslaşdırma siyasəti
Rusiya təbəəsi olan ermənilər arasında mədəniyyət və dil birli
37

Leonard Ramsden Hartill, İnsanlar Böyledir, terc. Kerim Cengiz Kevenk, İstanbul
1998, s. 107.
38
Вардан Парсамян, История армянского народа, Изд. Айастан, Ереван
1972.
39
«Пути и способы признания геноцида армян как фактор Армяно-Турецких
отношений», Азг,http://www.azg.am/RU/20040507010, 2008-11-09; “Çelişkilerle
Yaşamaya Alışmak”, http://www.soykirimgercegi.com/htmpage.asp?id=460, 23.09.
2006.
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yinə səbəb olmuşdur. Rusiyanın 1990-cı illərdən sonra itirdiyi
mövqeyini yenidən əldə etmək üçün göstərdiyi təzyiqlər erməni
milli kimliyi üzərində iz buraxır.
Tarixdə ciddi problemlərlə qarşılaşan ermənilər böyük döv
lətlərlə ittifaq qurmağa çalışmış, çox vaxt Rusiyaya xidmət etmək
məcburiyyətində qalmış, ancaq Rusiya bir çox hallarda erməni
müttəfiqlərini özünün siyasi mənafeyi üçün qurban vermişdir.40
Milli kimliyin formalaşmasında əhəmiyyətli amillərdən biri
də mədəniyyətdir. Ermənilərin milli kimliyinin formalaşmasında
bu, əsas amillərdən birini təşkil edir.
1. 3. Erməni mədəniyyəti
Mədəniyyət insan cəmiyyətinin hər hansı bir coğrafiyada
müəyyən zamanda sahib olduğu kimlik və aidiyyət duyğularının,
psixoloji, maddi, mənəvi, sosioloji, sosial-iqtisadi və siyasi də
yərlərin bünövrəsi,41 bəşər övladına xas olan bilik, inanc və dav
ranışlar toplusu ilə bu toplunun bir parçası olan maddi varlıqların
məcmusudur. İctimai həyat, dil, düşüncə, ənənə, işarə sistemləri,
qurumlar, qanunlar, sənət əsərləri kimi hər cür maddi və mənəvi
dəyərləri özündə ehtiva edir.42
Erməni mədəniyyətinə Səlcuq, Osmanlı və müsəlman mədə
niyyət dəyərləri əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmişdir. Asiya (mü

40

The Position Of Nagorno-Karabakh In The South Caucasus: Dynamics, Factors and Prospects, http://chat.beirut.com/users/tomandjerry/nagornokarabakh.pdf,
25.04.2006.
41
Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Stratejik Konumu, s. 23.
42
Olgun Adanır, “Kültür ve Zihniyet”, Doğu-Batı, sayı 23, Mayıs-Haziran-Temmuz
2003, s. 23
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səlman) coğrafiyasında yaşamaları və xristian olmaları dini və
milli dəyərlərin sintezi şəklində erməni mədəniyyətində dərin iz
lər buraxmışdır.43
Erməni mədəniyyəti tarixində ən dəyərli və qədim amil kimi
əlifbanın icadı və xristianlığı qəbul etmələri göstərilir. Bu amil
lərin tarixin bütün sınaqlarından keçdiyi və erməni cəmiyyəti
ni birləşdirən mənəvi dəyərlər sistemində yer aldığı iddia edilir.
Mesrop Maştoç tərəfindən Efiopiya əlifbası əsasında 406-cı ildə
hazırlanan əlifbada44 indiyə qədər əsaslı bir dəyişiklik olmamışdır
və bu gün də həmin əlifbadan istifadə edilir. Erməni mədəniyyəti

43

Yaşar Kalafat, “Türk-Ermeni İlişkilerinde Kültürel Boyut”, I. Uluslararası TürkErmeni Tarih ve Kültür Sempozyumu, 27-29 Kasım 2001, Ankara; Yaşar Kalafat,
Mahmut Niyazi Sezgin, “Albanlar Tarihi ve Ermeni Kültür Stratejisi”, 2023, Ermeni
Sorunu Özel Sayısı, Ankara, Nisan 2002, ss. 16-25; Yaşar Kalafat, “Türk-Ermeni Kültür İlişkilerinde Mitolojik Boyut”, Eğitim, sayı 38, Nisan 2003, ss. 95-100; Günay
Karaağaç, “Türk-Ermeni Dil İlişkileri”, Yeni Türkiye, Ermeni Sorunu Özel Sayısı II,
yıl 7(2007), sayı 38, Mart-Nisan, Ankara 2001, ss. 967-973; Meliha Aktok Kaşgarlı,
“Anadolu Ermeni Destanları ve Masalları Kritiği”, III. Milletlerarası Türk Folklor
Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi
Yayınları, No 78, II. cilt, Ankara 1986, ss. 25-31; Mehmet Kutalmış, “Türkleşen Ermeniler: Kıpçak-Ermeni Dil ve Kültür İlişkileri”, Tarih ve Düşünce, Temmuz 2002,
ss. 16-22; Ali İpek, “İlk İslami Dönem Müslüman-Ermeni Münasebetleri”, Dünden
Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, Der. İdris Bal ve Mustafa Çufalı, I. bs., Nobel
Yayınları, Ankara 2003, ss.19-30.
44
Erməni yazılı ədəbiyyatı qrabar (qədim ermənicə) və aşxarabar (yeni ermənicə)
olaraq iki yerə ayrılmaqdadır. XVI əsrə kimi yazılan bütün kitaplar qrabar yazısı
ilə yazılmışdır. Müasir erməni dili iki hissədə təmsil edilməkdədir: şərqi və qərbi
ermənicə. Şərqi erməni ədəbiyyat dili Ermənistanda, İranda və Hindistanda, qərbi
ermənicə isə digər ölkələrdə yaşayan ermənilər tərəfindən istifadə olunur. Erməni
dilinin 60-a yaxın şivəsi var. Ədəbi erməni dilinin şərq və qərb bölmələri bir-birindən
çox da ayrılmayıb və bu dillərdə danışmaq və anlaşmaq mümkündür. Арарат
Гарибян и Джулетта Гарибян, Kрaткий курс Армянского языка, Изд. Луйс,
Ереван 1987, cс.5-7.
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nin digər amilləri zamanla dəyişmiş, orjinallığını əhəmiyyətli də
rəcədə itirmiş, ancaq tarixi mərhələdə ortaya çıxan yeni amillərlə
zənginləşmişdir. Bu proses paralel getmişdir. Ermənistan müstə
qilliyini elan etdikdən sonra xarici siyasətində, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində və diaspor erməniləri siyasətində mədəniyyət nü
munələrindən birləşdirici amil kimi istifadə etməyə çalışmışdır.
Ermənilərin milli kimliklərini, mədəniyyətlərini və dinlərini
qoruya bilmələrini yaşadıqları ölkələrdə koloniyalar qurmaları ilə
əlaqələndirmək mümkündür. Başqa bir amil isə ermənilərin yaşa
dıqları ölkələrdə onlara tanınmış imtiyazlardır. Məsələn, erməni
koloniyası Ukraynanı idarə edən Latviya şahzadəsindən iqtisadi
və sosial imtiyazlar almaqla milli kimliyini qoruya bilmiş,45 Pol
şada isə ermənilərə verilən imtiyazlar geri alındığı üçün, onlar
XVIII əsrin sonlarında katoliklər tərəfindən assimilyasiya edil
mişlər.46
Ermənilər şərqli olduqlarına görə hadisələrə oriental müna
sibət bəsləyirlər. Xarakter etibarı ilə soyuqqanlı deyillər. Təxmi
nən min illik təbəə psixologiyası erməni cəmiyyətinə güclünün
yanında olmağın zəruriliyini göstərmiş və hər zaman müttəfiq
axtarmağa məcbur olmuşlar. Osmanlıda yaşadıqları zaman hərbi
xidmətə çağırılmadıqları üçün ticarət və sənətkarlıqla məşğul ol
muş, XIX əsrdən isə dövlət idarəçiliyində xüsusilə də, Xarici işlər
nazirliyində xidmət etmişlər.
Ermənilər milli kimliklərini qorumaq imkanına sahib olsalar
da, dünya mədəniyyətinə dəyər qatan şəxslər yetişdirməmiş və
əsərlər verməmişlər. Hər nə qədər bu psixoloji sarsıntıdan uzaq
45

«Диаспора в России в 11-14 веках», www.armenianews.narod.ru, 14.05.2002.
Левон Абрамян, «Армения и армянская диаспора: расхождение и встреча»,
Планета Диаспоры, No 1-2, Moсква, 2000, с. 56.
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laşmaq üçün bəzi tarixi şəxsləri bu səviyyəyə qaldırmağa çalışsa
lar da, onların bu cəhdi istənilən nəticəni verməmişdir.47
Milli kimliyin formalaşmasında mədəni dəyərlərlə birgə,
qonşu dövlətlərin, coğrafiy anın təsiri olduğu bilinir. Bundan baş
qa, insan cəmiyyətinin yaşadığı bölgənin və dini etiqadlarının da
bu prosesə təsir etdiyi haqqında ümumən qəbul edilmiş fikir bir
liyi mövcuddur.
1. 4. Asyalı, şərqli, xristian amili
Erməni tarixçilərin iddialarına görə, “Böyük Ermənistan”
Aralıq dənizi, Qara dəniz, Xəzər dənizi arasında mövcud olmuş
və Asiyanın qərb hissəsini əhatə etmişdir.48 Xarici elm adamları
isə Ermənistanın sərhədlərinin qeyri-müəyyən olduğunu, Şərqi
Anadolunu və Qafqazın şərq və qərb hissəsini əhatə edən və
daxili bütövlüyü olmayan bir coğrafiyada yerləşdiyini bildirir
lər.49
Ermənilərin xristianlıqdan öncəki dini etiqadlarında özlərinə
məxsus tanrılarla bərabər, İran, Hind, Şumer-Akkad, Suriya-Fini
kiya, Yunan və Roma tanrıları da yer almışdır.50 Xristianlıq məz
həblərində bütün kilsələr adətən qədim tarixə sahib olduğunu isbat
47

Hatem Cabbarlı, “Ermeniler Yeni Bir Aziz Arayışında”, http://www.turksam.org/
tr/yazilar.asp?kat=7&yazi=441, 12.08.2005; Melenya Badalyan, “1915 Şehitlerine
ve Komitas’a Azizlik Mertebesi Fikri Olgunlaşmakta”, Azg, 29.07.2005.
48
Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, s. 16.
49
Ki Young Lee, Ermeni Sorununun Doğuşu, Kültür Bakanlığı Yayınları, No. 2050,
Ankara, 1998, ss. 4-5; Süleyman Kocabaş, Ermeni Meselesi Nedir, Ne Değildir?,
Vatan Yayınları, İstanbul, 1998, s. 14.
50
Abdurrahman Küçük, Ermeni Kilisesi ve Türkler, Ocak Yayınları, Ankara, 1996,
s. 12.
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etmək üçün özünü Həzrəti İsaya və onun həvarilərinə aid etməyə
çalışır. Bu “qədimlik” və “orijinallıq” iddiasında olan kilsələrdən
biri də erməni qriqorian kilsəsidir.51 Xristianlığı qəbul etdikdən
sonra 451-ci ildə Həzrəti İsanın ilahi kimliyə sahib olmasının
müzakirə edildiyi Xalkindon (Kadıköy) məclisində erməni
kilsəsi Həzrəti İsanın ilahi kimliyə sahib olduğu monofizit dini
görüşünü qəbul edərək qriqorianlıq52 məzhəbini seçmiş, Avropa
kilsəsindən ayrılmış və Papanın dini nüfuzunu tanımamışdır.53
Başqa sözlə, ermənilər dini baxımdan da Avropanın düşüncəsini
qəbul etməmişlər. Rusiyada yaşayan erməni yepiskopu İosif
1799-cu ildə dərc edilən “Erməni kilsəsinin xristian məzhəbi”
adlı kitabında rus kilsəsinin dəstəyini almaq üçün monofizit
görüşlərini gizlətmişdir. Rus alimi Anianski isə 1900-cü ildə
dərc edilən “Erməni kilsəsinin tarixi” adlı əsərində ermənilərin
51

Abdurrahman Küçük, “Gregoryen Ermeni Kilisesinin Oluşması ve Konsil Kararları
Karşısındaki Tutumu”, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 1996, 35. cilt, ss.
117-154.
52
Erməni kilsəsi 314-cü ildə Müqəddəs Qriqor Lusavoriç (aydınladıcı, aydınladan)
tərəfındən qurulub. Kilsə etnoqrafik baxımdan erməni adından istifadə edərkən doktrina kimi Lusavorçaqan, qurucusunun adına uyğun olaraq Qriqorian (doğru yolda
olan mənasında) ortodoks (uğğapar) kimi adlarla tarixdə qalmışdır. M. Niyazi Sezgin,
Ermenilerde Din, Kimlik ve Devlet, Platın Yayınları, Ankara 2005, s. 34.
53
Erməni kilsəsi, tək, müqəddəs, (surp), apostolik (arakelakan), katolik (qatoqiqe)
Erməni kilsəsi (Hayots ekeğeçi) adlandırılmaqdadır. Bu ifadəyə əsasən: kilsə təkdir,
çünki dini qurum olan kilsə Hz. İsa tərəfindən qurulmuşdur. Kilsənin tək olmasının
başqa bir mənası da erməni kilsəsinin kök, məqsəd, məram, inam, etiqad, ibadət və
idarə olunmada vahidliyi qorumasıdır. Baxın: Malachia Ormanian, The church of
Armenia, redakte olunmuş 2-ci nəşri, tərc. G.Markar Qreqori, nəşrə hazırlayan Tereinq Poladyan, A.R. Mowbray & co. Olimited, Londra, 1995, pp.138-139; Hratch
Tchilingirian: “The Armenian apostolic orthodox church”, http://www.sain.org/
Armenian.Church/intro.txt, 23.06.2003; Гералдин Фейган и Александр Шипков,
«Aрмянский конкордат» Независимая газета, 26.09.2001.
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monofizit görüşlərini təxminən 200 il gizlətdiklərini ifadə edərək,
erməni xristian məzhəbinin həqiqətlərini ortaya çıxarmışdır.54
Ermənilərin qriqorianlıq məzhəbini qəbul etməsi onları xristian
dünyasından uzaqlaşdırmış, din və milliyyətçilik duyğularını
gücləndirmişdir.55
Erməni milli kimliyinin qorunmasında kilsənin xüsusi yeri
vardır. Kilsə XI əsrə qədər dövlət kilsəsi – Ermənistan Katoli
kosluğu adını daşımış, yalnız ermənilərin Orta Şərq və Qafqaza
köçdükdən sonra adı dəyişdirilərək, etnik qrupu ifadə edən ermə
ni katolikosluğu kimi tanınmışdır. Ermənilər dövlətləri olmadığı
üçün kilsəyə dövlət statusu vermiş və kilsənin qərarlarını müza
kirəsiz qəbul etmişlər.56
Son iki yüz ildə Asiyadan Avropaya köçlərdən sonra dias
por nəzərə alınmazsa, XX əsrin əvvəllərində dövlət quran ermə
nilər Asiya – Qafqaz coğrafiyasında yaşayırlar. Onların bu coğ
rafiyada cəm halında yaşamaları çar Rusiyasının Osmanlıda və
İranda yaşayan erməniləri XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəllə
rində Qafqaza köçürməsindən sonraya təsadüf edir.57 Başqa söz
lə, ermənilər asiyalı bir millətdir. Bu gün erməni ziyalıları hər

54

Величко, Кавказ: Русское дело и междуплеменные вопросы, с. 80.
Sedat Laçiner, “Ermenistan Dış Politikası ve Belirleyici Temel Faktörler”, Ermeni
Araştırmaları, Ankara, Bahar 2002, sayı: 5, s. 183.
56
Абрамян, «Армения и армянская диаспора: расхождение и встреча», с. 53.
57
Məmmədova Fəridə, “Qədim (Tarixi) Azərbaycan ərazisində erməni torpaqları var
idimi, yaxud qədim Azərbaycanda ermənilər torpaq sahibi olublarmı?”, XI. Türk
Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara, 5-9 Eylül 1990, V. cilt, ss. 1853-1860, Memmedov Şükür, “Türkiye ve İran’dan Ermenilerin Göç Ettirilme Politikaları”, Türk-Ermeni İlişkileri: 21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara 2000, ss. 63-68.
55
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nə qədər Avropa mədəniyyəti və dəyərlərinə58 yaxın olduqlarını
ifadə etsələr də, tarixləri bunun əksini, ermənilərin milli kimlik,
mədəniyyət, etiqad, mənəvi dəyərlər və ənənələri baxımından
asiyalı olduğunu təsdiq edir.
1. 5. Geosiyasi mövqeyi
Geosiyasət elmi coğrafiy anı siyasi müstəvidə dəyərləndirə
rək coğrafi mülahizələri siyasi dinamizm sahəsinə tətbiq edil
məsi ilə, coğrafiyanın siyasi tarixə keçmişdə, indi və gələcəkdə
hansı nisbətdə təsir etdiyini tədqiq edərək, niyə bəzi ölkələrin
güclü, digərlərinin zəif olduğunu öyrənməyə çalışır.60 Geosiya
sət dünya coğrafiyasını quruluş və ümumbəşəri dəyərlərlə tədqiq
edərək dünya, bölgə və ölkə miqyasında güc və siyasi fəaliyyət
araşdırmaları aparan, bu günkü və gələcəkdəki siyasi güc və mü
nasibətləri, coğrafi gücü əsas götürərək tədqiq edən, hədəfləri və
bu hədəflərə çatmanın şərtlərini və mərhələlərini təsnif edən61
elmdir.
“Geosiyasi duyarlılık” adlı əsərində geosiyasətin coğrafi
(sabit) və bəşəri (potensial) amillərini təsnif edən Suat İlhanın
fikrincə, coğrafi (sabit) amillər ölkələrin mövcud parametrlərinə
uyğun yaxın gələcəkdə öz iradələri ilə hər hansı bir dəyişikliyin
59

58

Левон Абрамян, «Армения и армяне между востоком и западом», 21 Век,
No: 1, (3), Изд. Нораванк, Ереван 2006, с. 16; «Армения и армянский народ
принадлежит к европейской цивилизации- спикер Армянского Парламента»,
Новости-Армения, 09.09.2006.
59
Yılmaz Tezkan, M. Murat Taşar, Dünden Bugüne Jeopolitik, Ülke Kitapları: 3,
İstanbul, Kasım 2002, s. 15.
60
Jeopolitik İlmi Antoloji Denemesi, 1946, s. 94.
61
İlhan Suat, Jeopolitik Duyarlılık, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2003, ss. 14-15.
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mümkün olmadığı amillərdir. Ancaq bu vəziyyət coğrafi (sabit)
amillərin ölkələrin güc tarazlığındakı yerinin dəyişməzliyi kimi
başa düşülməməlidir. Əksinə, dəyişən beynəlxalq şərait, bu sabit
amillərin ölkələrin güc tarazlığı içindəki xüsusi yerinin dəyişmə
sinə səbəb ola bilər. Bu dəyişikliyi doğru bir zamanda, strateji
planlama ilə yenidən dəyərləndirə bilən ölkələr dinamik bir siya
sət həyata keçirmək üçün sabit amillərdən köməkçi vasitə kimi
istifadə edir.62
Geosiyasətin bəşəri (potensial) amilləri isə dəyişə bilən xa
rakterdə olan və ölkə potensialının istifadəsini əks etdirən amil
lərdir. İqtisadi qaynaqlar, texnologiya, infrastruktur və hərbi təc
rübə ölkənin güc tarazlığında dəyişən amillər kimi qəbul olunur.
Bu dəyişən amillərin xarici siyasətin formalaşmasında məhsuldar
istifadəsi, ölkənin beynəlxalq aləmdə güc tarazlığı içindəki ağırlı
ğının artmasını təmin edir.63 Ermənistanın geosiyasi mövqeyi yu
xarıda ifadə edilənlər çərçivəsində tədqiq edilmişdir.
1. 6. Coğrafi (sabit) amillər
1.6.1. Coğrafi mövqeyi
Ermənistan 29,8 min kvadrat kilometr əraziyə, 3 milyon 17
min əhaliyə (2013-cü il hesablamarına görə64) sahib olan Cənu
bi Qafqaz dövlətidir65 və 38 – 41 şimal paraleli, 43 – 46 şərq
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Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Stratejik Konumu, s. 17.
Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Stratejik Konumu, s. 24.
64
«В Армении население за год уменьшилось на 265 тысяч»,http://kavkasia.net/
Armenia/2013/1383865248.php, 07.11.2013
65
Mahmut Niyazi Sezgin, “Geçiş Sürecinde Ermenistan Ekonomisinin Değer
lendirilmesi”, Stratejik Analiz, sayı 28, Ağustos 2002, ss. 45-53.
63
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meridianları arasında yerləşir.66 Coğrafi baxımdan çox əlverişsiz
bölgədə yerləşən Ermənistan67 zəngin təbii ehtiyatlara sahib de
yil. Yerləşdiyi coğrafiya baxımından dənizə çıxışı yoxdur və də
niz nəqliyyatını adətən, Gürcüstan (Qara dəniz) üzərindən həyata
keçirir. Ermənistan coğrafi olaraq dünyanın güc mərkəzlərindən
uzaqda yerləşir, amma başda Rusiya olmaqla, Aİ və ABŞ ilə ya
xın münasibətlər qurmağa çalışır.
1. 6.2. Sərhədlər və coğrafi bütünlük
1918-ci ilə qədər ermənilərin bu günkü Ermənistan Respub
likasının yerləşdiyi coğrafiy ada hər hansı bir dövləti olmamışdır.
Birinci Dünya Müharibəsi dövründə və daha sonrakı illərdə Os
manlıda muxtar və yaxud müstəqil dövlət qura bilməyəcəklərini
başa düşən Daşnaksutyun Partiyası (Erməni İnqilab Federasiya
sı) və bolşevik ermənilər Qafqazda dövlət qurmaq üçün fəaliy
yətlərini genişləndirdilər. Brest-Litovsk müqaviləsinin (1918-ci
il, martın 3-ü) şərtlərinə görə, Qafqazdan geri çəkilməyə məcbur
olmuş Rusiya bölgəyə yenidən qayıtmağa zəmin yaratmaq üçün
ermənilərin dövlət qurmasına kömək etmişdir. I Pyotr dövründən
başlayaraq, Rusiyanın “isti dənizlərə” çıxış əldə etmək siyasəti bu
gün də gündəmdədir. Ermənistan dövləti ermənilərin yaşadıqları
tarixi torpaqlarda yox, Rusiyanın cənub sərhədlərinin təhlükəsiz
liyini təmin etmək üçün bu dövlətin siyasi və hərbi dəstəyi ilə
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«Aрмениа», http://www.dangerdav.narod.ru/htm_files/armenianformation.htm.
01.11. 2007.
67
Armen Ayvazyan, “Strategic Gaps in Armenian Political Consciousness or Axioms
of the Geopolitical Existence of Armenia”, Golos Armenii, November 10, 2005, No.
121 (19351).
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Cənubi Qafqazda qurulmuşdur. Birinci Ermənistan Respublikası
qurulduğu zaman 9 min kvadrat kilometr əraziyə malik olmuş,
1920-ci ildə bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal edilərək, Qafqaz
Federasiyasına üzv olduqdan sonra isə Azərbaycan və Gürcüs
tan torpaqları hesabına genişlənərək, 29,8 min kvadrat kilomet
rə qədər böyümüşdür. Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd
məsələləri müzakirə olunarkən, Azərbaycan Parlamenti İrəvanın
Ermənistan Respublikası tərəfindən paytaxt elan edilməsinə icazə
vermişdir.68
Ermənistan Respublikası şərqdə Azərbaycan (1007 km)69,
cənubda İran (35 km), qərbdə Türkiyə (268 km), şimalda Gürcüs
tan (164 km) ilə qonşudur.70 Ermənistan coğrafi bütövlüyə sahib
deyil, yerləşdiyi bölgə tarix boyunca böyük dövlətlərin mübarizə
meydanı olmuşdur.
Ermənistanın dağlıq ölkə olmasına baxmayaraq, sərhədlə
rinin dağlar və çaylar kimi keçilməsi çətin olan təbii maneələr
lə əhatə olunmaması onun təbii müdafiə mexanizminin ən zəif
nöqtəsidir. Bu kimi təbii maneələr ölkənin müdafiəsini asan
laşdırdığı qədər o ölkəyə xarici siyasətdə daha geniş fəaliyyət
imkanı verir. Bundan başqa, Ermənistanın coğrafi baxımdan
müdafiə dərinliyi yoxdur. Ermənistanın müdafiə dərinliyinin
olmamasına Daşnaksutyun Partiyasından bir milliət vəkilinin
1993-cü ildə Qars müqaviləsinin təktərəfli ləğv edilməsini nə

68

Nəsib Nəsibzadə, Azərbaycanın xarici siyasəti 1918 - 1920, Ay-Ulduz Nəşriyyatı,
Bakı, 1996, ss. 104-105.
69
“Azərbaycan Respublikası”, http://www.judicialcouncil.gov.az/az_republic.
php#15
70
Hatem Cabbarlı, Ermenistan’da İktidar Mücadelesi (Bağımsızlıktan Günümüze
Çok Partili Sisteme Geçiş Süreci), Platin Yayınları, Ankara, Nisan 2003, s. 146.
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zərdə tutan qanun layihəsini parlamentə təqdim etmək istərkən,
Xarici işlər nazirinin birinci müavini Gerard Libaridyanın “Tür
kiyənin tankları İrəvana çatmadan, Ermənistan tanklarının Vana
çatma şansı nə qədərdir?”71 – şəklində verdiyi cavab gözəl bir
nümunədir.
Sərhədlərin xarakterindən asılı olmayaraq üç və yaxud daha
çox dövlətlə qonşu olan ölkə xarici siyasətdə daha tədbirli dav
ranmalıdır. Ermənistan bu cür əlverişsiz coğrafiyada yerləşmə
sinə və müdafiə dərinliyinin olmamasına görə qonşu dövlətlərlə
yaxşı münasibətlər qurmalı olduğu halda, İrandan başqa bütün
qonşuları ilə ciddi problemlər yaşayır. Ermənistanın təkcə İranla
iqtisadi və siyasi münasibətləri yüksək səviyyədədir.
1. 6.3. Sərhədlərin genişliyi və strateji ehtiyatlar
Ermənistan Cənubi Qafqazda ən kiçik əraziyə malik olan öl
kədir. Əhatəsindəki dağlar dənizlərin iqlimə təsirinə əngəl yara
dır, istilik və yağış, əsasən, yüksəklikdən asılıdır. Yüksək bölgə
lər, adətən, daha yağıntılıdır (şimal və şimal-şərq bölgələri), mər
kəzi yaylaq ərazilərdə yay və qış mövsümündə istilik temperaturu
ciddi şəkildə dəyişir.
Ölkə şimala və cənub-şərqə doğru uzanan Kiçik Qafqaz sıra
dağları ilə əhatə olunmuşdur. Ovalıq dağların cənub-qərbindədir.
Özünəməxsus xüsusiyyəti olan bu ovalıq, Türkiyə ilə qərb, İran
ilə cənub sərhədini təşkil edən Araz çayına doğru azacıq meyilli
dir. Ermənistanın əsas coğrafi quruluşu Alagöz dağı və ətraf yay
laqları, Göyçə gölü çökəkliyi, tarixi Zəngəzur bölgəsindən iba
rətdir.
71

Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 36.
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Araz ovalığından başqa, Ermənistanın digər bölgələri kənd tə
sərrüfatı üçün əlverişli deyil. Təbii zənginliklərdən kömür, dəmir,
molibden, qızıl, gümüş, qurğuşun, sink, mərmər, bazalt, duz və bir
çox növdə qiymətli və az qiymətli daşlara sahibdir.72 Ərazisinin
kiçikliyi müdafiə dərinliyinə imkan vermir. Qonşu dövlətlərlə
müharibəyə başlayarsa, paytaxt İrəvan birbaşa hədəf ola bilər.
Elektrik enerjisi istisna olmaqla, enerji ehtiyacının hamısını
kənardan alır. Neft rezervinə sahibdir, ancaq sənaye dəyəri ol
madığı üçün istifadə edilmir. Ermənistan elektrik enerjisinə olan
ehtiyacının təxminən 40 faizini VVER-440/230 tipli Metsamor
atom elektrik stansiyasından təmin edir.73 Metsamor stansiya
sı köhnə model reaktorla çalışdığı üçün bölgənin ekoloji təhlü
kəsizliyi üçün təhdiddir. Ermənistan hökuməti stansiyanı Rixter
şkalası üzrə 9 bal gücündə zəlzələyə davamlı olduğunu bildirsə
də, tektonik lay üzərində inşa edilmiş stansiyada ilk on ildə 150yə yaxın qəza olmuş,74 1988-ci ildə baş vermiş zəlzələ zamanı
zədələnmişdir.75
Metsamor stansiyasının fəalliyəti üçün lazım olan zənginləş
dirilmiş uran, neft və təbii qaz ehtiyacı baxımından Ermənistan
birbaşa Rusiyadan asılıdır.76 Müstəqillıyini elan etdikdən sonra,
72

Hatem Cabbarlı, Ermenistan’da İktidar Mücadelesi, s. 146.
Hatem Cabbarlı, “Bağımsızlık Sonrası Ermenistan’ın Enerji Politikası”, Avrasya
Dosyası, Bahar, 2003, IX. cilt, sayı: 1, s. 243.
74
Nazmi Gül, “Şeytanla Dans: Ermenistan ve Nükleer Enerji”, Stratejik Analiz,
sayı 17, Eylül 2001, s. 35.
75
John M. Gleason, “The Decision To Reactivate A First-Generation Soviet Nuclear
Power Plant: Conceptual and Decision-Analytic Frameworks”, http://www.fplc.edu/
rısk/voı8/winter/gleason.htm
76
Николай Полянски, «Свет и тени энергосистемы Армении», «Независимая
Газета», 14.04.2001.
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1992-ci ildə İran ilə təbii qaz müqaviləsi imzalasa da, Ermənistanın
hələlik Rusiyaya olan asılılıqdan azad olması mümkün deyil.77
1. 7. Bəşəri (potensial) amillər
1. 7.1. Siyasi quruluşu və xüsusiyyətləri
Ermənilər heç bir zaman dövlət idarəçiliyi təcrübəsinə, döv
lətə, fərdlərin hüquq və azadlıqlarının qorunması mədəniyyətinə
sahib olmamışdır.78 Erməni cəmiyyəti XIX əsrin sonları – XX əs
rin əvvəllərindən Osmanlıda və Qafqazda (Rusiyada) ciddi mə
nada siyasətlə məşğul olmağa başlamışdır. 1960-cı illərdən sonra
Ermənistanda müxalif düşüncəli şəxslər ortaya çıxmış və siyasi
qruplaşmalar yaranmış, 1980-ci illərin sonlarında isə müxalifətin
ciddi təşkilatlanması prosesi başlamışdır.
1991-ci il 21 sentyabrda keçirilən referendum nəticələrinə
görə, Ermənistan Respublikası SSRİ-dən ayrılmış və müstəqil
liyini elan etmişdir. 1992-ci il martın 2-də isə Azərbaycan, Mol
dova və Orta Asiya dövlətləri ilə birlikdə müstəqil dövlət olaraq
tanınmış və A/RES/46/’227 saylı bəyannamə ilə Birləşmiş Mil
lətlər Təşkilatına üzv olmuşdur.79
Ermənistanda ilk çoxpartiyalı seçki 1989-cu ilin may ayında
keçirilmişdir. Siyasi partiyaların qurulması 1988 – 1990-cı illərə
təsadüf etsə də, onların fəaliyyətini tənzimləyən qanun 1991-ci il
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“Official Energy Statistics from the U.S. Government - Caucasus Region”, Energy
Information Administration of the U.S. Department of Energy, http://www.eia.
doe.gov/emeu/cabs/caucasus.html#metsamor
78
Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, ss. 15-73.
79
“Admission of the Republic of Armenia to membership in the United Nations”,
http://www.un.org/documents/ga/res/46/a46r227.htm
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fevralın 26-da,80 prezident üsuli-idarəsi haqqında qanun 1991-ci
il avqustun 1-də,81 Konstitusiya isə 1995-ci il iyulun 5-də keçiri
lən referendumla qəbul edilmişdir.
İdarəetmə sistemi – Ermənistan Respublikasında prezident
üsuli-idarəsi qəbul edilmişdir. Prezident Konstitusiyaya əməl
olunmasını, qanunverici və icraedici hakimiyyətin normal fəaliy
yətini təmin edir. Prezident dövlətin müstəqilliyinin, ərazi bütöv
lüyünün və təhlükəsizliyinin təminatıdır. Ermənistan Respublika
sının prezidenti Ermənistan Respublikası vətəndaşları arasından
5 illiyə seçilir və iki dəfə seçilmək hüququ vardır.
Dövlət – Ermənistan Respublikası suveren, demokratik, so
sial, hüquq dövlətidir. Dövlətin səlahiyyətləri Konstitusiya və qa
nunlara görə üç yerə ayrılır. Qanunverici hakimiyyət, icra haki
miyyəti və məhkəmə hakimiyyəti.
İcraedici hakimiyyət – İcraedici hakimiyyət baş nazir və
nazirlərdən ibarət olan hökumətə məxsusdur. Prezident Baş na
ziri təyin edə və vəzifəsindən çıxara bilər. Həmçinin prezident
Baş nazirin təqdimatı ilə nazirləri təyin edə və vəzifədən çıxara
bilər.
Qanunverici hakimiyyət – Milli Məclis (Azgayin Joğov).
Ali qanunvericilik səlahiyyəti Milli Məclisə aiddir. Milli Məclis
131 millət vəkilindən ibarətdir. Beşinci çağırışda 90 millət vəkili
80

Гарегин Керян, «Утверждение многопартийности в Армении», Центральная
Азия и Кавказ, sayı: 4, 12.12.2001, http://www.ca-c.org/online/2001/journal_rus/
cac-04/12.qerru.shtml
81
Prezident üsuli-idarəsini əsasən keçmiş SSRİ-dən ayrılan bütün ölkələr qəbul
ediblər. Bu ölkələr, parlament üsuli-idarəsi modelini qəbul edəcək qədər demokratik bir sistemə hələ sahip olmadıqlarını irəli sürsələr də, daha çox sovet siyasi
mədəniyyətindən qaynaqlanan tək liderli siyasi-psixoloji detalın üstün olduğunu iddia etmək mümkündür.

56

I FƏSİL. Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran amillər və nəzəri məsələlər

proporsional, 41 millət vəkili isə majoritar seçki sistemi üzrə bir
başa vətəndaşlar tərəfindən seçilir.82
Məhkəmə hakimiyyəti – Ermənistan Respublikasında mü
hakimələr Konstitusiya və qanunların verdiyi səlahiyyətlərə görə
məhkəmələr tərəfindən həyata keçirilir. Mühakimə səlahiyyəti ra
yon, şəhər və Ali Məhkəməyə verilmişdir. Bundan başqa, iqtisa
di, hərbi və başqa məhkəmələr də vardır. Məhkəmə orqanlarının
müstəqilliyinin təminatı prezidentdir. Prezident Ədalət Məhkə
məsi Şurasına sədrlik edir.
AŞ Ermənistanda Konstitusiya qəbul edildikdən sonra Kons
titusiyanın bəzi maddələrini dəyişdirməyi təklif etmiş və Ermə
nistan Şuraya üzv qəbul edilərkən bu dəyişiklikləri etməyi öh
dəsinə götürmüşdür. Uzun sürən müzakirələrdən sonra koalisiya
hökumətində yer alan Orianç Yerkir (Qanunlar Ölkəsi) və Daş
naksutyun partiyaları konstitusiya dəyişikliyi paketi hazırlamış
və 2005-ci il 27 oktyabrda keçirilən referendumda dəyişikliklər
qəbul edilmişdir. Bununla prezidentin səlahiyyətləri məhdudlaş
dırılmış, vətəndaşlara Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək
hüququ verilmiş, bələdiyyələrin səlahiyyətləri artırılmış, vətən
daşlıqdan çıxmaq sadələşdirilmişdir.83 Bu dəyişikliklər Venesiya
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«История Армянского парламента», http://parliament.am/parliament.php?id=
parliament&lang=rus, 12.08.2013.
83
“Constitution Of The Republic Of Armenia. National Assambly Of Armenia”, http://
www.parliament.am/parliament.php?id=constitution&lang=eng; Draft Amendmets,
“European Commıssıon For Democracy Through Law (Venice Commıssıon) To The
Constitution Of The Republic Of Armenia (After The Third Reading),” “European
Commission For Democracy Through Law” (Venice Commission), Strasbourg, 14
October 2005, Cdl(2005)091, http://www.venice.coe.int/docs/2005/cdl(2005)091e.
asp
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Komisiyası tərəfindən təqdir edilmişdir.84
Ermənistan müstəqillik əldə etdikdən sonra hakimiyyətə gə
lən Erməni Ümummilli Hərəkatının (EÜH, Hayoç Hamazgayin
Şarjum) bütün təşəbbüslərinə baxmayaraq, ölkədə yaşanan so
sial-iqtisadi problemlər həll edilməmiş və dövlət-cəmiyyət mü
nasibətlərində ortaya çıxan etibarsızlıq mühiti ermənilərin siyasi
proseslərdən uzaqlaşmasına səbəb olmuşdur. Ermənistan demok
ratikləşmək və ölkə iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək əvəzinə, iş
ğalçı xarici siyasət həyata keçirmişdir. Bu siyasət Ermənistanın
iqtisadi inkişafı, siyasi sistemin formalaşması və demokratik də
yərlərin qəbul edilməsinə ciddi maneə törətmişdir. Ermənistanda
siyasi mexanizm kövrəkdir85 və hər an böhran yaşana bilər. Bir
qrup terroristin 1999-cu il 27 oktyabrda Milli Məclisə hücum et
məsi86 və daha sonra həyata keçirilən terror aktları, siyasi terror
təhlükəsinin hələ də davam etdiyini göstərir. Belə ki, 1991-ci il
dən bu günə qədər bir çox dövlət rəsmisinə qarşı terror aktları
həyata keçirilmişdir.
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“Final Opinion On Constitutional Reform In The Republıc Of Armenia, European Comission For Democracy Trough Law” (Venıce Comission), Adopted By
The Venice Commission At İts 64th Plenary Session (Venice, 21-22 October 2005),
www.venice.coe.int/docs/2005/cdl-ad(2005)025-e.asp
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Bu xüsusiyyət təkcə Ermənistana aid deyil. Azərbaycan və Gürcistan da eyni prosesi yaşamış, son on beş ildə hər iki ölkədə də bir neçə dəfə siyasi təlatüm yaşanmışdır.
Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’da Kardelenler Erken Açabilir Mi?”, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=1510; Hatem Cabbarlı, “Gürcistan’da Karanfil,
Ukrayna’da Turuncu, Ermenistan’da Kardelen Devrimi Mi?”, http://www.haberanaliz.com/detay.php?detayid=1439, 23 Haziran 2004.
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Hatem Cabbarlı, Ermenistan’da İktidar Mücadelesi, ss. 39-43; Маrk Qriqorian,
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1999), www.iwpr.net; Janna Aleksanyan, Yerevan Five Remain Tight-Lipped (Iwpr,
Aprel 2001), www.iwpr.net.
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1. 8. Hərbi quruluşu və xüsusiyyətləri
1. 8.1. Ermənistan ordusunun qurulması
Ermənistan Sovet İttifaqının tərkibində olduğu zaman bu öl
kənin sərhədləri və təhlükəsizlik sistemi daxilində özünü rahat hiss
etmiş və ciddi xarici təhlükə ilə qarşılaşmamışdır. Ancaq müstə
qilliyini elan etdikdən sonra, xüsusilə Türkiyəni ciddi bir təhlükə
kimi görmüş və Rusiyanın (MDB-nin) müdafiə mexanizminə daxil
olmuşdur. Ermənistanın Türkiyəni təhlükə mənbəyi hesab etməsi
Daşnaksutyun Partiyasının mətbuat orqanlarında müxtəlif vəsilə
lərlə ifadə edilmişdir. Bu partiyanın 1993-cü il dekabrın 7-də verdi
yi məlumata görə, guya Türkiyə PKK terror təşkilatının fəaliyyətini
bəhanə edərək, Naxçıvandan Ermənistana hücum edəcək və Metsa
mor atom elektrik stansiyasını bombalayacaqdı.87 1992 – 1994-cü
illərdə Yunanıstanın Ermənistandakı səfir i Leonidas Xrizantopulo
sun qələmə aldığı “Qafqaz hadisələri: Ermənistanda milli mübarizə
və diplomatiya” adlı kitab Londonda fəaliyyət göstərən “Komitas
Erməni İnstitutu” tərəfindən nəşr edilmişdir. Bu kitabda da yuxarı
da qeyd etdiyimiz fikrə bənzər məlumat verilmişdir.88
Ermənistan keçmiş Sovet İttifaqında milli ordu quruculuğu
na başlayan ilk dövlət olmuşdur. 1980-ci illərin sonlarına doğ
ru Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağ prob
leminin ortaya çıxması ilə Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını
işğal etmiş, qanunsuz olaraq, hərbi-silahlı qruplar yaratmış89 və
87

Yasin Aslan, Ermenistan Tarihi Yol Ayrımında, Ankara 1996, s. 18.
“1993 Yılında Türkiye Ermenistan’a Saldıracaktı”, Azq, 18.09.2002.
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Тишшенко Г.Г, «Вооруженные силы и военно-политический курс Армении»,
Армения: Проблемы независимого развития, Ред: Кожокин Э. М, Moсква,
1998, с. 555.
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bu qruplar Azərbaycan sərhədlərini pozaraq Naxçıvan, Qazax,
Tovuz və digər rayonlara hücum etmişdir. 1990-cı ildən etibarən,
bu hücumlar mütəmadi xarakter almış, 1991-ci ilin sonlarından
isə müharibəyə çevrilmişdir.
Sovet İttifaqının süqutundan sonra Ermənistanda milli or
du quruculuğunda yeni bir mərhələ başlamışdır. Ermənistanda
milli ordu ideologiyasının əsasını general mayor Norat Ter-Qri
qoryanın hazırladığı “Milli Ordu Konsepsiyası” təşkil edir.
Ordu quruculuğu davam edərkən parlament üzvü Vahan Şah
nazaryanın sədrliyi ilə “Xüsusi Müdafiə Komitəsi” (XMK) qurul
muş və bütün məsələlər bu komitə tərəfindən koordinasiya edilmiş
dir. Bu komitənin fəaliyyəti nəticəsində hava, havadan müdafiə,
quru qoşunları formalaşdırılmış və yeni səfərbərlik qanunu qəbul
edilmişdir. Müdafiə nazirliyi 1992-ci il 28 yanvarda rəsmən fəaliy
yətə başlamış, 245 nəfərlik birinci desant alayı təşkil edilmişdir.
Birinci desant alayının andiçmə mərasimi 1992-ci il martın 22-də
keçirilmiş və bu tarix Ermənistan ordusunun qurulması günü kimi
qeyd olunmuşdur.90 Bu alay 1992-ci ildən etibarən Azərbaycan sər
hədlərini pozaraq hərbi əməliyyatlarda iştirak etmişdir.
Ermənistan ordusunun 15 illik yubileyində çıxış edən Müda
fiə naziri Serj Sərkisyan milli ordu quruculuğunun üç mərhələdən
ibarət olduğunu söyləmişdir.
Birinci mərhələ: 1989-cu ilin fevralından 1992-ci ilin mayı
na qədər olan dövrü əhatə edir. Bu zaman daha çox könüllülər ön
planda olmuşur. Bu mərhələdə qurulan silahlı birliklər, əsasən, ta
rixi qəhrəmanların adı ilə adlandırılmış və Ermənistan ordusunun
bünövrəsini təşkil etmişdir.
90

Нелсон Алексанян, «Настоящие солдаты», http://ra.arminco.com/Archive/2000045/Current.htm
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İkinci mərhələ: 1992-ci ilin iyunundan 1994-cü ilin mayına
qədər olan dövrü əhatə edir. Bu illərdə Ermənistan ordusu ciddi
sınaqlardan keçmiş, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal et
mişdir. Ermənilər bu mərhələni Ermənistanın milli ordu qurucu
luğunun ən çətin dövrü hesab edirlər.
Üçüncü mərhələ: 1994-cü ilin iyun ayından bu günə qədər
olan dövrü əhatə edir. Bu mərhələdə Ermənistan ordu quruculu
ğunu daha da möhkəmləndirmiş, Rusiya ilə hərbi və hərbi-siyasi
əməkdaşlığı genişləndirmiş, NATO-nun layihələrində iştirak edə
rək, ordusunu daha da təkmilləşdirməyə çalışmışdır.91
Ermənistan hökuməti milli ordu quruculuğunda zabit kadrlar
problemini həll etmək üçün sovet ordusunda xidmət edən erməni
zabitləri ölkəyə dəvət etmişdir.
Sovet İttifaqı süqut etdikdən sonra keçmiş ittifaq respublika
larında yerləşən hərbi bazaların bölünməsi barədə 1992-ci il ma
yın 15-də imzalanan Daşkənd müqaviləsinin şərtlərinə görə, Er
mənistan Rusiyanın 7-ci Qvardiya ordusunun tərkibində olan 16
və 17-ci briqadaları, 250 tank, 220 zirehli maşın, 285 artilleriya
qurğusu, 100 döyüş təyyarəsi və 50 hücum helikopteri almışdır.92
Ermənistan daha sonra Rusiyadan aldığı silahlar və 1997-ci ildə
Rusiyanın bu ölkəyə qarşılıqsız olaraq verdiyi 1 milyard dollar
məbləğində silahlarla hərbi arsenalını daha da artırmışdır.
Ermənistanın ən yaxın hərbi müttəfiqi olan Rusiya, eyni za
manda, 1994 – 1996-cı illərdə bu ölkəyə 8 ədəd “R-17” opera
tiv-taktik raket kompleksi, 27 ədəd “ZRK Kruq”, 84 ədəd “T-72”
91

«Министр обороны Армении представил три этапа развития национальной
армии», ИА REGNUM, 28.01.2007.
92
Георгиев В, «Межэтнические конфликты в бывшем СССР породила сама
Россия», Независимая Газета, 17-23 okтября 1997.
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tankı, 50 ədəd “BMP-2” zirehli maşını, 36 ədəd “D-30” qaubitsa,
18 ədəd “D-20” qaubitsa, 18 ədəd “Qrad” raket qurğusu vermiş
dir. İşğal altında olan Azərbaycan torpaqlarında 316 ədəd tank,
324 ədəd döyüş maşını və 322 ədəd 122 mm kalibrli artilleriya
qurğusunun (onlardan 44-ü RSZO markalıdır)93 olduğunu nəzərə
alsaq, Ermənistanın bölgə təhlükəsizliyini təhdid etdiyini müəy
yən etmək mümkündür.
Ermənistan hərbi büdcəsinin daim artırmağa çalışmışdır. Bu
ölkənin hərbi büdcəsi 2001-ci ildə 65, 2002-ci ildə 75, 2003-cü
ildə 82,94 2004-cü ildə 60,95 2005-ci ildə 100,96 2006-cı ildə 150,
2007-ci ildə 263,97 2008-ci ildə 382.3,98 2009-cu ildə 495.3,99
2010-cu ildə 402.8,100 2011-ci ildə 387,101 2012-ci ildə 400,102
93

Давид Петросян, «Развитии вооруженных сил Армении», http://www.iran.ru/
rus/vooarm.php
94
Петросян, «Развитие вооруженных сил Армении…»,
95
Vüqar Orxan, “Azərbaycan hərbi büdcənin artım tempinə görə dünyada birincidir”,
525-ci qəzet, 13.06.2007.
96
Vüqar Məsimoğlu, “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına təsir
göstərəcək daha iki amil: Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas ixrac kəməri və hərbi büdcə”,
http://www.azsam.org/modules.php? name=News&file=article&sid=133
97
“Ermənistanın gələn il üçün hərbi büdcəsi 263 milyon dollar təşkil edəcək”, http://
www.apa.az/ news.php?id=39489
98
«Военный бюджет Армении возрастет на 20%», http://www.nr2.ru/policy/
148287.html/discussion/, 02.11.07.
99
«Военный бюджет Армении на 2009-й год», http://miacum.am/gazeta/2008/09/28/
military_budget, 28.09.2008.
100
«В Армении увеличен военный бюджет», http://www.kavkaz-uzel.ru/
articles/178140/, 12.08.2010.
101
«Сравнительные бюджеты закавказских стран», http://news.am/rus/news/
34125.html, 12.10.2010.
102
«Армения: Действуя вслепую с оборонным бюджетом в 400 миллионов
долларов», http://russian.eurasianet.org/node/58992, 14.11.2011.
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2013-cü ildə 450 milyon103 dollar olmuşdur.
Ermənistan qanunlarına görə hər bir sağlam erməni gənci 18
yaşına çatdıqda hərbi xidmətə getməlidir. Ölkədə 18-30 yaşların
da hərbi mükəlləfiyyətlilərin sayı, təxminən, 400 min nəfərdir və
bu əhalinin 12 faizini təşkil edir.104
Ermənistanda milli ordunun kadr ehtiyacını təmin edən Vaz
gen Sərkisyan adına Hərbi İnstitut,105 Hərbi Aviasiya Məktəbi,106
Mxitar Qeraçi adına İrəvan Dövlət Tibb Universitetində “Tibbi
xidmətin taktikası və təşkili” və “Hərbi-səhra cərrahiyyəsi”
kafedraları,107 Müdafiə nazirliyinin tabeliyində Babacanyan adına
iki illik hərbi lisey fəaliyyət göstərir. Zabit olmaq istəyən 14 – 16
yaşındakı gənclər bu liseyi bitirdikdən sonra Rusiya, Ukrayna,
Belarus, Yunanıstanın hərbi məktəb və akademiyalarında təhsil
alırlar.
1. 9. İqtisadi srtukturu və xüsusiyyətləri
Bir ölkənin həyata keçirdiyi müdafiə və xarici siyasətinin gü
cü, adətən, onun iqtisadi strukturu və gücü ilə birbaşa əlaqəlidir.
Dünya ticarətində xarici ticarət həcmi böyük olan dövlətlər, adə
103

«Военные расходы в бюджете Армении на 2013 год могут составить $451
млн», http://www.trend.az/regions/scaucasus/armenia/2083512.html, 08.08.2013.
104
«Оценка качественных характеристик и боевых способностей Армении»,
http://www.3dpaper.gr/ru/balanceofpower/armenia_pow150101.shtml
105
ՀՀ ՊՆ Վ Սարգսյանը անվան րազմական ինստիտուտ, http://www.mil.am/
arm/razm.htm
106
ՀՀ ՊՆ Վ Սարգսյանը անվան ավիացիոն ինստիտուտ, http://www.mil.am/
arm/edu/air/
107
Երևնի թետական բժշկական համալսարան, http://www.ysmu.am/Rus/Faculty_Military.htm
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tən, bu üstünlüklərini qorumaq üçün yerləşdiyi bölgə və əhəmiy
yətli ticarət ortaqları olan bölgələrdə təhlükəsizliyin qorunmasına
çalışmış və daha praqmatik xarici siyasət həayata keçirmişlər. İq
tisadiyyatı zəif və məhsul çeşidi məhdud olan dövlətlər isə xarici
siyasətdə ciddi və təmkinli ola bilmir. Əgər hər hansı bir ölkə
qarşılaşdığı problemin həlli yolunu işğalçı xarici siyasət həyata
keçirməkdə görürsə, həmin dövlət bölgənin təhlükəsizliyi üçün
ciddi təhdid yarada bilər. Buna misal olaraq, Ermənistanın müs
təqilliyini elan etməsindən sonra həyata keçirdiyi xarici siyasət
kursunu göstərmək olar.
Ermənistanın müstəqillik elan etdikdən sonra işğalçı siyasət
həyata keçirməsi iqtisadi siyasətinin önündəki fürsətləri əhəmiy
yətli dərəcədə məhdudlaşdırmışdır. Nəqliyyat sahəsində problem
ləri olan Ermənistan Rusiya ilə nəqliyyat əlaqələrini Gürcüstan
üzərindən qurmağa çalışır.108 Ermənistanın iqtisadiyyatı digər qon
şu ölkələrlə müqayisədə zəifdir və 1991-ci ildən sonra hər nə qədər
liberal iqtisadi dəyərləri həyata keçirməyə çalışsa da, xarici siyasət
kursu iqtisadiyyatının inkişaf etməsi üçün uyğun şərait yaratma
mış, tam əksinə, çox vaxt maneçilik törətmişdir. Ermənistan iqtisa
diyyatının zəif olmasındakı ən əhəmiyyətli amillər yerləşdiyi coğ
rafiya, qonşuları ilə yaşadığı problemlər (Azərbaycan torpaqlarını
işğal etməsi, Gürcüstanla yaşanan Cavaxetiya problemi və Türki
yəyə qarşı qondarma “soyqırım” iddiası və torpaq tələbi), tranzit
ölkə olmaması və yaxud olma imkanından istifadə etməməsi və tə
bii sərvətlərə, xüsusilə də enerji mənbələrinə sahib olmamasıdır.109
108

Ermənistanın iqtisadi siyasəti üçün baxın: Ваан Хачатрян, «Основные тендеций
развития экономики Армений в 1991-2002 годах», Центральная Азия и
Кавказ, http://www.ca-c.org/online/2002/journal_rus/cac-02/17.hachru.shtml
109
Laçiner, “Ermenistan Dış Politikası ve Belirleyici...”, s. 183.

64

I FƏSİL. Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran amillər və nəzəri məsələlər

Ermənistan 1991-ci ildən sonra çox ciddi sosial-iqtisadi və
siyasi problemlər yaşamışdır. 1988-ci ildən etibarən mitinqlərin
başlaması, 1988-ci ilin dekabr ayında baş verən zəlzələnın iqtisa
diyyata vurduğu ziyan,110 Ermənistan ordusunun Azərbaycan tor
paqlarını işğal etməsi ilə başlayan müharibə ölkə iqtisadiyyatını
zəiflədən amillərdir.
Hrant Markaryan 1993-cü ilin fevral ayında baş nazir təyin
edildikdən sonra, “Beynəlxalq Valyuta Fondu”nun dəstəyi ilə
“şok terapiyası”111 həyata keçirərək nəqliyyat və enerji sahələrin
də problemləri həll etməyə cəhd etmiş, İran və Rusiya ilə iqtisa
di və siyasi münasibətlərini inkişaf etdirməyə çalışmışdır. Sovet
İttifaqının süqut etməsi nəticəsində Ermənistan hökuməti ölkə
iqtisadiyyatını canlandırmaq üçün lazım olan xammal ehtiyacı
nı qarşılaya bilmədiyindən problemlərlə üzləşmiş, istehsal edi
lən mallar keçmiş sovet məkanında satılmamış, keyfiyyəti aşağı
olduğu üçün dünya bazarlarında rəqabət apara bilməmişdir. Er
mənistan müstəqilliyini elan etmədən iqtisadi reformlara başla
mış, 1990-cı il 23 avqustda qəbul edilən “Ermənistanın Müstəqil
lik Bəyannaməsi”nə istinad edərək 1990-cı ilin sentyabr ayında
“Ermənistan Respublikası dövlət mülkiyyəti haqqında”112 qanun

110

Zəlzələnin üstündən 20 ildən artıq vaxt keçməyinə baxmayaraq 15 minə yaxın insan hələ də vaqonlarda və çadırlarda yaşayır. Zəlzələdən zərər çəkənlərin problemləri
Ermənistan höküməti tərəfindən hələ də həll olunmamışdır. 1998-ci ildən etibarən
“Şəhər iqtisadiyyatı institutu fondu” ev problemini həll etmək üçün ABŞ -dan
peşəkarlar dəvət edərək bir layihə hazırlamış və hökümətə təqdim etmişdir.
111
Пузанов Е.Е, «Вопросы экономического развития Армении», Армения:
Проблемы независимого развития, Под ред. Кожокин Э.М., Кожокин Э.М.,
1998, с. 232.
112
«Высшие органы власти в Армянской Советской Социалистической Рес
публике», http://www.parliamnet.am./Ru/Ourparliamnet/idexContent.htm
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qəbul etmişdir. Bu qanunla Ermənistan sərhədləri daxilində olan
bütün sosial-iqtisadi, siyasi və sənaye müəssisələri Ermənistan
Respublikasının mülkiyyətinə keçmişdir.113
1990-cı illərin əvvəllərində mərkəzi planlama sistemi ilə
iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyin mümkün olmadığını başa düşən
hökumət bazar iqtisadiyyatının qurulması və müxtəlif mülkiyyət
formalarının təşkil edilməsi üçün 1991-ci ilin fevral ayında
“Ermənistan Respublikasında özəlləşdirmənin əsasları haqqında”
qanun qəbul etmiş, özəlləşdirmə proqramı isə 1992-ci ilin iyun
ayından etibarən həyata keçirilmişdir.114 Özəlləşdirməyə ilk ola
raq kənd təsərrüfatı sahəsindən başlanmış və 1991-ci ilin yanvar
ayında “Kəndli torpaqları, sovxoz və kolxozların özəlləşdirilmə
si haqqında” qanun qəbul edilmişdir. 1991 – 1992-ci illərdə bu
qanunun tətbiq edilməsi ilə torpaq dövlətdən alınmış və kəndli
lər arasında paylaşdırılmış, 320 min yeni təsərrüfat qurulmuşdur.
Ancaq torpaqlar paylandıqdan sonra hökumət kəndlilərin prob
lemləri ilə maraqlanmamış, Ermənistan hökuməti yalnız 1995 –
1996-cı illərdə iqtisadiyyatda az da olsa inkişafa nail olduqdan
sonra fermer təsərrüfatlarını texniki və maliyyə baxımından dəs
təkləmişdir.
1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistan hökuməti zəlzələ böl
gəsindəki yarımçıq qalmış tikintiləri tamamlamaq gücünə sahib
deyildi. Yarımçıq qalmış inşaata yenidən başlamaq üçün 1992-ci
il avqustda “Dövlət müəssisələrinin və yarımçıq qalmış inşaat sa
hələrinin dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi haqqında” qa
nun qəbul edilmişdir. 1993 – 1994-cü illərdə Sənaye nazirliyinə
113

Sovet İttifaqı dövründə bəzi strateji əhəmiyyətə sahib olan müəssisələr Ermənis
tan hakimiyyətinə yox, birbaşa Moskvaya bağlı olmuşdur.
114
Пузанов, «Вопросы экономического развития Армении...», с. 235.
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aid olan 147 müəssisə özəlləşdirilmə proqramına daxil edilmiş
dir. 1994 – 1995-ci illərdə isə orta və böyük sənaye müəssisələ
rinin özəlləşdirilməsinə başlanmışdır. Özəlləşdirmə tenderlərində
saxtakarlıqlara yol verilməsi sərbəst bazar münasibətlərinin inki
şaf etməsinə mane olmuşdur. Ermənistan Ali Soveti 1993-cü ilin
iyun ayında qəbul etdiyi qanunla mənzillərin özəlləşdirilməsinə
başlamış və bu proses bir neçə il davam etmişdir.
Ermənistanın planlı iqtisadiyyatdan sərbəst bazar iqtisadiy
yatına keçid prosesi çox çətin olmuşdur. Ermənistan iqtisadiyyatı
dünya bazarına çıxa biləcək gücdə olmadığı üçün ənənəvi ticarət
ortaqları ilə (keçmiş sovet respublikaları) ticarət münasibətləri
ni davam etdirməyə əhəmiyyət vermiş, ancaq 1994-cü ilə qədər
ölkə iqtisadiyyatını canlandırmaq üçün lazımi şərtləri təmin edə
bilməmişdir.
Müstəqilliyini elan etdikdən sonra Ermənistan iqtisadiyya
tındakı inkişaf dinamikasını iki mərhələdə dəyərləndirmək müm
kündür.
1990 – 1994-cü illər: Bu mərhələdə sərbəst bazar iqtisadiy
yatına keçmək üçün islahatlar həyata keçirilsə də, hökumət iqti
sadi böhranın qarşısını ala bilməmişdir. Görülən tədbirlərin nə
ticə verməməsinin ən ciddi səbəblərindən biri özəlləşdirmədə
saxtakarlığa yol verilməsi, Ermənistanın Azərbaycana hərbi mü
daxiləsinin davam etməsi, islahatların tamamlanmaması və xarici
sərmayə riski olmuşdur.
İqtisadiyyatın və xarici siyasət mexanizminin güclü və zəif
olmasında ölkə əhalisinin sayı ciddi rol oynayır. Bundan başqa,
onsuz da az olan əhalinin əhəmiyyətli bir qismi sosial-iqtisadi və
siyasi səbəblərə görə xaricə gedirsə, iqtisadiyyatda ciddi prob
lemlərin ortaya çıxması labüddür.
1991-ci ildən başlayaraq Ermənistanda işçi qüvvəsi xaricə
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axın etmişdir. 2013-cü ilin noyabr ayında Ermənistan əhalisi 3
milyon 17 min nəfər olmuşdur. Ancaq bir çox araşdırmaçı Er
mənistanın aldığı xarici maliyyə dəstəyinin azalmasının qarşısını
almaq məqsədi ilə, əhalisinin sayının olduğundan daha çox gös
tərildiyi qənaətindədir. Ermənistanın əhalisinin sayının bu gün
faktiki olaraq 1,5 – 2 milyon olduğu təxmin edilir və əhalinin
təxminən 20 faizi 1990-cı illərin sonlarına qədər əsasən Rusiya
olmaqla müxtəlif xarici ölkələrə getmişdir.115 Peşəkar işçi qüv
vəsinin xarici ölkələrə getməsi iqtisadiyyata mənfi təsir etsə də,
xaricə gedənlər Ermənistana ildə təxminən 250 milyon dollar pul
köçürürlər. Bu miqdar isə Ermənistanın ÜDM-nin 12 faizinə bə
rabərdir.116 Xaricdən pul köçürmələri bəzi problemləri həll etsə
də, peşəkar işçi qüvvəsinin xarici ölkələrə üz tutması Ermənista
nın iqtisadiyyatını canlandırması baxımından ciddi problemdir.
1994-cü ilin sonlarına kimi Ermənistan iqtisadiyyatı kiçil
məyə davam etmişdir. Hökumət bəzi iqtisadi inkişaf proqramları
həyata keçirsə də, Azərbaycanla aparılan müharibənin xərcləri və
daxili siyasətdə yaşanan siyasi təlatümlər bu proqramların ciddi
nəticə verməsinə mane olmuşdur. 1990-cı illə müqayisədə ÜDM
60 faiz azalmış, 1997-ci ilin sonlarına doğru büdcə kəsiri ÜDMnin 56 faizini təşkil etmiş, inflyasiya 3700 faiz olmuşdur.117
1995 – 2005-ci illər: 1994-cü ilin may ayında Azərbaycan
la atəşkəs müqaviləsi imzalandıqdan sonra iqtisadiyyatını can
landırmaq imkanı əldə edən Ermənistan hökuməti islahatları
sürətləndirmiş və müharibə üçün xərclənən vəsaitin bir qismini
115

Sezgin, “Geçiş Sürecinde Ermenistan Ekonomisinin Değerlendirilmesi”, s. 47.
Александр Мелкунян, «Достижения и проблемы Армянской экономики»,
АрмИНФО, 18.06.2001.
117
Ольга Богуславская, «Экономика Республики Армения», Труд, 29.10.1998.
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iqtisadiyyata yönləndirmişdir. Bunun nəticəsində büdcə kəsiri
azalmış, 1994-cü ildə ÜDM 5,4 faiz artmışdır. Hökumət bey
nəlxalq maliyyə təşkilatlarının dəstəyi ilə 1993-cü ilin sonların
da milli valyuta vasitəsi “dram”ı tədavülə buraxmışdır. Höku
mət makroiqtisadi inkişafı təmin etmək üçün 1995-ci ildə Bey
nəlxalq Valyuta Fondundan “Sistematik Dəyişiklik Proqramı”
(Systematic Transformation Facility) çərçivəsində aldığı 24.8
milyon dollar, “Rezerv kreditləri haqqında razılaşma proqramı”
(Stand By Arrangement) çərçivəsində aldığı 30 milyon dollar
və Dünya Bankından aldığı 63.5 milyon dollar118 kreditlə iq
tisadiyyatını dirçəltməyə çalışmışdır. Ermənistan iqtisadiyyatı
bütün sahələr üzrə yox, sadəcə makroiqtisadi baxımdan inkişaf
etmişdir. Hökumətin bütün səylərinə baxmayaraq, ölkədə ümu
mi iqtisadi inkişaf təmin edilməmişdir. MDB Dövlətlərarası
Statistika Komitəsinin hazırladığı məruzəyə görə, 2004-cü ildə
Ermənistan iqtisadiyyatında ÜDM səviyyəsi 1970-ci illərin, sə
naye istehsalı 1973-cü ilin, kənd təsərrüfatı 1976-cı ilin, nəqliy
yat sahəsi 1953-cü ilin, inşaat 1946-cı ilin, ümumi ticarət həcmi
isə 1973-cü ilin göstəricilərinə uyğun olmuşdur.119 Ermənistan
Dövlət Statistika Komitəsinin göstəricilərinə görə, iqtisadiy
yatda canlanma olmasına baxmayaraq, bunun nəticələri sosial
həyatda hiss edilmir. Xidmət sektorundakı inkişaf 1993-cü ildə
10,6, 1994-cü ildə 17,5, 1996-cı ildə 11,7, 1997-ci ildə 13,2 və
1998-ci ildə 4,75 faiz olmuşdur.120
118

Богуславская, “Экономика Республики Армения...”,
Ваан Хачатурян, «Основные тенденции развития экономики Армении в 19912002 годах», Центральная Азия и Кавказ, http://www.ca-c.org/online/2002/
journal_rus/cac-02/17.hachru.shtml
120
Хачатурян, «Основные тенденции развития…»,
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Dünya Bankının məlumatına əsasən, Ermənistanda orta təbə
qə demək olar ki, yoxdur. Ölkə əhalisinin 20 faizi milli gəlirin 80
faizinə nəzarət edir.121 Sosial həyatdakı bu fərq sadəcə iqtisadiy
yata yox, daxili siyasətə də təsir edir.
Ermənistanda 2003 – 2004-cü illərdə ÜDM 13,9 faiz artmış
dır. 2003-cü ildə xarici sərmayə 120.9 milyon dollar adambaşı
na düşən milli gəlir 950 dollar, 2004-cü ildə isə 1.120 dollar122
olmuşdur.
Dünya Bankının məlumatlarına görə, 2004-cü ildə Ermənis
tanın xarici borcu 733,1 milyon, “Economist İntelligent”in ha
zırladığı məruzəyə görə isə 1,08 milyard dollardır.123 Ermənistan
Maliyyə Nazirliyinin məlumatlarına görə, 2008-ci ildə ölkənin
xarici borcu ÜDM-nin 13,2 faizi, 2009-cu ildə isə 36 faizini təş
kil etmişdir. Xarici borcların böyük bir qismi 35-40 il müddətinə
7-10 il güzəştlə alınmışdır. Ermənistan əsasən Beynəlxalq Valyuta
Fondundan (823 milyon dollar), Dünya Bankından (545 milyon
dollar) və Rusiyadan (500 milyon dollar) borc alır.124 2009-cu ildə
Ermənistanın xarici borcu 263,59 milyon dollar artaraq 1,87 mil
yard dollar125 olmuş, 2010-cu ilin birinci rübündə ÜDM-nin 45
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Хачатурян, «Основные тенденции развития…»,
“The Worl Bank Group-Armenıa Data Profile”, ww.devdata.worldbank.org/external/
123
“Armenia İnternal Instability Ahead ICG Europe”, Reprt N0 158, 18 October
2004), p. 18.
124
«Внешний долг Армении по итогам 2009 года составит 36% от ВВП»,
http://www.panorama.am/ru/economy/2010/01/20/finance/
125
«Внешний долг Армении достиг $1,87 млрд», http://www.rosbalt.
ru/2009/07/04/652451.html
122
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faizini126 yəni 2,981 milyard dollar təşkil etmişdir.127 Bəzi mənbə
lər isə Ermənistanın ümumi xarici borcunun 5,02 milyard dollar
olduğunu bildirir.128 2013-cü il statistikasına görə, Ermənistanın
xarici borcu 4,25 milyard dollardır.129
Ermənistan beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlığa
əhəmiyyət vermiş, 2003-cü il 5 fevralda Dünya Ticarət Təşkilatı
na üzv olmuşdur.130
Yeni iqtisadi sistemə keçid prosesində dövlət qurumları lazı
mı şəkildə işləmədiyindən rüşvət və korrupsiya üçün uyğun şərait
yaranmışdır. Bazar iqtisadiyyatının “acı həqiqətləri” ilə qarşıla
şan bürokratiya, yüksək inflyasiya üzündən əlindəki hər şeyi itir
diyinə görə korrupsiya ilə məşğul olmuş və rüşvət alarkən özü
nü “haqlı” saymışdır. Dünya Bankının Ermənistanda 95 böyük
fabrik və zavodun sahibləri arasında keçirdiyi anket nəticələrinə
əsasən hazırlanmış korrupsiya və rüşvət haqqında məruzəsində
gömrük, vergi, polis, məhkəmə və prokurorluq kimi təşkilatlarda
korrupsiya və rüşvətin olduğu aşkar edilmişdir.131
Ermənistan iqtisadiyyatının bu cür ciddi problemlərlə
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«Госдолг Армении достигнет 45% ВВП», www.regnum.ru/news/1256991.
html, 24.02.2010.
127
Лилит Ованисян, «В Армении вырос внешний долг», http://www.kavkazuzel.ru/articles/169645/
128
«Валовой внешний долг Армении в 2009 году вырос на 46% до 5,02 млрд $»,
http://www.vsesmi.ru/news/3989533/
129
«Госдолг Армении составил $4,205 млрд», http://kavkasia.net/Armenia/ 2013/
1367389231.php, 30/04/2013
130
“The World Trade Organization”, www.wto.org/english/thewto_e/whatise/org6_e.
htm
131
Карпис Ирадян, «Нынешняя Экономическая ситуация в Армении и даль
нейшие задачи», Aзг, 19.09.2002.
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qarşılaşmasına baxmayaraq, hökumət iqtisadi problemləri həll et
məkdən daha çox, Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə üstünlük
vermişdir. Bu taktika 1994-cü ilin may ayında atəşkəs müqaviləsi
imzalandıqdan sonra Ermənistan iqtisadiyyatının inkişaf etməsi
nə şərait yaratsaydı, bəlkə də məqbul sayıla bilərdi. Ermənistan
hökuməti iqtisadi problemlərin bir qismini həll edə bilsə də, ümu
mən ciddi inkişafdan bəhs etmək mümkün deyil.
1. 10. Diaspor
Elmi ədəbiyyatda “diaspor”132 termini adətən yəhudilərin
yaşadığı sürgün həyatını ifadə etsə də, daha sonra dəyişərək, ox
şar vəziyyətdə olan qrup və hadisələri tanıtmaq üçün istifadə edil
mişdir. Postmodern baxışa görə, diaspor termini ilk mənasından
uzaqlaşsa da,133 ilkin mənası ilə dəyərləndirənlər yəhudi nümunə
sinin ideal nümunə olduğunu bildirirlər.134
Ermənilər, adətən, diaspor ifadəsi əvəzinə, xaricdə yaşayan
ermənilər mənasını verən “spyurk”135 sözündən istifadə edirlər.
Xaricdə yaşayan ermənilər haqqında məlumat verilərkən, ümumi

132

Terminin izahı üçün baxın: «Aрмянская диаспора»,http://www.armenia.ge/
diaspora/diasp_gen_rus.php; «Диаспора» (Спюрк), http://www.genocide.ru/enc/
diaspora.htm
133
Виктор Иннокентиевич Дятлов, «Диаспора: попытка определиться в
понятиях», Диаспоры, Moskova 1999, No 1, сс. 8-23; Александр Милитарев, О
содержании термина диаспора (К разработке дефиниции), Диаспоры, Moсква,
1999, No 1, сс. 24-33.
134
William Safran, “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return”, Diaspora.N.Y. 1991. Vol. 1. № 1. p. 84.
135
Բաղրամյան Ռ. Հ, Խալիլով Ի. Հ, Հայ-Ադրբեջաներեն բառարան, Լույս
հրատարակչուտյուն, Երևան, 1978, էջ. 482.
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olaraq qəbul edilmiş postmodern baxış nəzərə alınaraq monoqra
fiyada diaspor terminindən istifadə edilmişdir.
Erməni mənbələrinə görə, bu gün dünyanın 79 ölkəsində
15 milyon erməni yaşayır.136 Ermənilər Avropa137 və ABŞ-da138
yaşamalarını, adətən, 1915-ci il hadisələri139 ilə izah etsələr də, bu
tarixə qədər də ABŞ və Avropada ermənilərin yaşadığı məlumdur.
Bəzi tədqiqatçılar isə XV əsrdə Kilikiya Krallığının süqutundan
sonra ermənilərin hazırda yaşadıqları coğrafiyaya – İran, Osmanlı
və Rusiya torpaqlarına, daha sonra isə Avropaya köçdükləri tezi
sini müdafiə edirlər.140
Erməni diasporunun böyük bir qismi XX əsrin sonlarına qədər
dil, əlifba, adət-ənənələrindəki fərqlilik səbəbi ilə Ermənistanı ana

136

«Расселение армян в мире», http://www.armenia.ge/diaspora/diasp_world_rus.
php, 18.05.2006.
137
Samim Akgönül, “Fransa Ermeni Toplumu ve Türkiye: Propaganda ve Lobicilik”, Ermeni Araştırmaları, Bahar 2002, sayı 5; Çakıllıkoyak, Diasporada Ermeni Kimliği, Paris…, Hasan Babacan, “I. Dünya Savaşı Öncesinde Yurtdışına Göç
Eden Ermeniler ve Ermeni Diasporası’nın Oluşumu”, http://www.stradigma.com/
turkce/ozel/makale_04.html; Rusiyada erməni diasoporasının təşəkkülü üçün baxın:
Hatem Cabbarlı, “Rusya’da Ermeni Diasporu: Oluşumu ve Faaliyetleri”, Ermeni
Araştırmaları, Eylül-Ekim-Kasım 2001, sayı: 3, s. 131-152.
138
Şenol Kantarcı, Amerika Birleşik Devletleri’nde Ermeniler ve Ermeni Lobisi, 1. bs. Alfa Akademi Yayınevi, İstanbul, Ekim 2004; Tayyar Arı, Amerika’da
Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika, İstanbul 1997; Mesrop Ashjian, The Armenian Church in America, New York, 1995, Sarkis Ataimian, The Armenian Community: The Historical Development of a Sosial and İdeological Conflikt, New
York, 1995.
139
Hayk Kotanjian, “Armenian Security and U.S. Foreign Polisy in the South Caucasus”, Connectıon, Vol. 3, No 2, June 2004, p. 17.
140
«Армения: в предверии внутриполитической нестабильности», Доклад
МГПК No 158 Европа, Ереван/Брюссель 18.09.2004, с. 1.
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vətən olaraq görmür,141 özlərini müstəqil bir varlıq və yaşadıqları
ölkələri ana vətən olaraq qəbul edirlər.142 Diaspor ermənilərinin
bir qrupu isə Ermənistanı ana vətən olaraq görsə də, özlərini bu
ölkəyə fiziki olaraq bağlı hiss etmirlər.143 Diaspor da öz daxilində
bütöv bir vücud olaraq formalaşmamışdır və bəzi fərqli xüsusiy
yətlərinə görə müxtəlif şəkildə dəyərləndirilə bilər. Diasporun ən
səciyyəvi xüsusiyyəti isə kapitalist və sosialst dünyagörüşünə sa
hib olması və bu iki qrup arasında yaşanan anlaşmazlıqlardır. So
sialist sistemin çökməsinə baxmayaraq, ideoloji bölünmənin hələ
də davam etməsi yalnız diaspor daxilində deyil, eyni zamanda,
çox vaxt diaspor və Ermənistan ermənilərinin bir məqsəd ətrafın
da birləşməsinə mane olur.144
Bəzi tədqiqatçılar diasporun Ermənistan ilə münasibətlərinin
başlanğıcını 1988-ci ilin dekabr ayında baş verən zəlzələ və Er
mənistanın müstəqilliyini elan etməsi faktı ilə bağlasalar da,145 əs
lində, ikili münasibətlərin başlanğıcı Sovet İttifaqının İkinci Dün
ya Müharibəsindən qalib çıxdığı 1945-ci ilə təsadüf edir. Diaspor
erməniləri beynəlxalq aləmdə SSRİ-yə qarşı çıxmaqdansa, müha
ribədən sonra daha da güclənən bu ölkə ilə münasibətlərin inkişa
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«В общем доме», Армянский Вестник, No: 1-2, 2001, http://www.hayastan.
ru/Armvest/Jurnal06/j06_stat01.html
142
Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 171.
143
«Армения: в предверии...», с. 8.
144
Наира Айрумян, «Три дня под знаком диаспоры», http://www.karabakhopen.
com/src/index.php?lang=ru&id=2&nid=3461
145
Soner Karagül, “20. Yüzyılda Ermeni Diasporası ve Faaliyetleri”, Dünden Bugüne
Türk-Ermeni İlişkileri, der. İdris Bal ve Mustafa Çufalı, I. bs., Nobel Yayınları,
Ankara 2003, ss. 569-590; Александр Муталович Халмухамедов, «Армянская
диаспора как социокультурный и политический феномен»,Социологические
Исследования, Moсква, 1999. No 2, сс. 54-59.
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fının Ermənistana və diaspora daha faydalı olacağına inandıqları
üçün taktikalarını dəyişdilər. Buna görə də İkinci Dünya Müha
ribəsindən sonra erməni diasporu SSRİ-yə qarşı fəaliyyətini əhə
miyyətli dərəcədə məhdudlaşdırmışdır.
1980-ci illərə qədər ərəb ölkələrində yaşayan ermənilərin bö
yük bir qismi Ermənistan hökuməti tərəfindən bu ölkəyə köçürül
müşdür.146 Ancaq diaspor ermənilərinin ilk dəfə müstəqil olaraq
Ermənistana gəlməsinə səbəb 1988-ci ilin dekabrında baş verən
zəlzələ olmuşdur. Ermənistan müstəqilliyinin ilk illərində Qərbin
siyasi dəstəyini və iqtisadi yardımını almaq baxımından diasporla
əməkdaşlığa ehtiyac duymuş və imkanlarından istifadə etmişdir.
1990-cı illərin əvvəllərinə kimi diaspor maddi və mənəvi cəhət
dən Ermənistanı dəstəkləmişdir. Ancaq bu tarixədək sürgündə
fəaliyyət göstərən Daşnaksutyun, Hınçak (Kilsə zəngi), Ramka
var Azatakan (Liberal Demokrat) partiyalarının Ermənistanda ye
nidən siyasi fəaliyyətə başlamasından sonra diaspor-Ermənistan
münasibətlərində bəzi problemlər ortaya çıxmışdır.147
Ermənistan ermənilərinin fikrincə, diaspor nə qədər Ermə
nistana yardım göstərsə də, ölkədə yaşanan sosial-iqtisadi və
siyasi problemləri diaspor yox, onlar yaşayır. Qərb ölkələri və
ABŞ-da firavan yaşayan diasporun Ermənistanla heç bir fizi
ki bağlılığı yoxdur və buna görə də Ermənistandan hər hansı
bir tələb edə və onlardan üstün mövqeyə sahib ola bilməzlər.148
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Hatem Cabbarlı, “Geçmişten Günümüze Ermenistan’da Azerbaycan Türkleri”,
Ermeni Araştırmaları, Aralık 2001-Ocak-Şubat 2002, sayı: 4, ss. 122-146.
147
Арутюн Марутян, «Историческая память в диалоге между культурами:
возможность или препятствие», http://www.pogranicze.sejny.pl/ download/historical_memory_final.pdf; Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, ss. 165-203.
148
«Армения: в предверии...», с. 8.
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Ermənistan və diaspor arasında fikir ayrılığının ortaya çıxması
və bəzi prinsipial məsələlərdə fərqli davranmalarına səbəb olan
başlıca amillərdən biri də fərqli siyasi sistemdə yaşamaları
olmuşdur.149
Ermənistanla diaspor arasında münasibətlər qurulduqdan
sonra erməni diasporu 1990-cı illərin ortalarına kimi xarici siya
sətdə mövqeyini gücləndirmişdir. Bunun ən mühüm səbəblərin
dən biri də Ermənistanın ilk Xarici işlər naziri Raffi Hovannes
yanın və hökumətdə təmsil olunan bəzi vəzifəli şəxslərin diaspor
əsilli olmasıdır. Buna baxmayaraq, prezident Levon Ter-Petros
yan vəziyyəti nəzarətdə saxlamağa çalışmış və bəzən diasporun
fəaliyyətini məhdudlaşdırmışdır.150 Diaspor-Ermənistan arasında
yaşanan anlaşılmazlıq Daşnaksutyun Partiyasının və digər dias
por partiyalarının Ermənistanda fəaliyyətə başlamasından sonra
siyasi müstəvidə davam edir.
Daşnaksutyun və digər diaspor partiyaları hökumətdən Tür
kiyə, Azərbaycan və Gürcüstana qarşı daha sərt siyasət həyata
keçirməyi – qondarma “soyqırım” təbliğatını genişləndirməyi,
1921-ci ildə imzalanmış Qars müqaviləsini tanımanmasını, Tür
kiyədən torpaq və təzminat tələb etməyi, Azərbaycan torpaqla
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Мелконян Э, «Армения-Армянская диаспора: На пути взаимопонимания»,
Армения и диаспора на пороге XXI века, Ереван, 1988, сс. 76-77.
150
Vincent Lima, “The Diaspora Establishment Convenes in Armenia”, Armenian
Forum, 2, No 2, p. 94; Ter-Petrosyan, Daşnaksutyun Partiyası haqqında 28 dekabr
1994 - cü il tarixində “siyasi terrorizm” və “narkotik maddələrin qaçaqmalçılığı”
maddəsi ilə cinayət işi açdırmış, ardınca isə partiyanın fəaliyyətləri məhdudlaşdı
rılmışdır. Daha sonra Ermənistan Ali Məhkəməsi tərəfindən partiyanın və ona bağlı
olan qurumların (xüsusilə Dro) fəaliyyəti əvvəlcə altı ay müddət ərzində qadağan
edilmiş, həmin vaxt çərçivəsində şərtlər yerinə yetirilmədiyindən qadağaların tətbiqi
uzadılmışdır. Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 69.
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rını işğalına davam etməyi, Gürcüstanın Cavaxetiya əyalətində
yaşayan ermənilərə vətəndaşlıq statusu verilməsini tələb edir.
Eyni zamanda, Ermənistana ciddi kömək göstərən “Erməni Yar
dım Komitəsi”, “ABŞ Erməni Assambleyası”, “Erməni Ümumi
Xeyriyyə Birliyi”, “Qalust Gülbekyan”, “Aleks Manukyan” və
“Kirk Krikoryan” fondları öz tələblərini hökumətə qəbul etdir
məyə çalışır.151
Ermənistanın xarici siyasət kursunun əsas məsələləri müza
kirə edilərkən, tarazlığın qorunması şərti ilə diasporun da fikir
lərinə yer verilmişdir. Ermənistanın xarici siyasətində, xüsusilə
diaspor erməniləri üçün dəyişməz, müzakirəsi və gündəmdən çı
xarılması imkansız olan qondarma “erməni soyqırımı”, tarixi ana
vətən (Türkiyə və Azərbaycan torpaqlarının bir qismi), torpaq və
təzminat iddiaları kimi bəzi ciddi məsələlər vardır. Bu məsələlər
də Ermənistanın Türkiyə və Azərbaycana güzəştə getməsi hələlik
mümkün deyil. Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra ilk
prezident, hökumətdə isə müdafiə və xarici işlər nazirləri də dias
pordan olduqları üçün diaspor hələ də ölkə daxilində təsir mexa
nizmlərini əlində saxlaya bilir.
1998-ci ildə Robert Köçəryan prezident seçildikdən sonra
Ermənistanın diaspor siyasətini yenidən nəzərdən keçirmiş və
qarşılıqlı münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Ermənistan
xüsusilə xarici siyasətdə fəaliyyət sahəsini genişləndirmək və iq
tisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün diasporun potensialından fay
dalanmaq istəmişdir. Bu baxımdan dünya ermənilərinin yenidən
təşkilatlanması və qarşılıqlı fəaliyyətin koordinasiya edilməsi
üçün Köçəryanın dəstəyi və təşəbbüsü nəticəsində üç dəfə Ermə

151

Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 173.
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nistan – diaspor konfransı təşkil edilmişdir.152 Əslində, diaspor
özünü Ermənistana yaxın kimi göstərsə də, ikili münasibətlərdə
hələ də aradan qaldırılması mümkün olmayan psixoloji maneələr
vardır.153 Tərəflər bərabər vəziyyətdə olmadıqlarından aralarındakı
problemlərin həll edilməsi üçün təşkil edilən konfranslar
da nəticəsiz qalmış, diaspor təşkilatlarının təktərəfli olaraq
Ermənistana təsir etmə təşəbbüsləri davam etmişdir.154
Köçəryanın təşəbbüsü ilə 1999-cu il sentyabrın 22-23-də İrə
vanda “I Ermənistan – diaspor konfransı” keçirilmişdir. Köçər
yan bu konfrans vasitəsilə diaspor ermənilərindən ölkəyə göstər
dikləri maddi yardım və sərmayə yatırımını artırmağı, yaşadıqları
ölkələrdə Dağlıq Qarabağla bağlı Ermənistanın mövqeyini müda
fiə etməyi istəmişdir. Diaspor ermənilərinin tələbi isə qondarma
“erməni soyqırımının” tanınması istiqamətində dövlətin daha fəal
siyasət həyata keçirməsi olmuşdur.155
“II Ermənistan – diaspor konfransı” 2002-ci il mayın 27-28də İrəvanda təşkil edilmişdir.156 Konfransın sonunda qəbul edilən
sənəddə157 Osmanlı dövlətinin 1,5 milyon ermənini öldürməsi ilə
152

Armenia-Diaspora Conference I, (Yerevan, September 22-23, 1999), http://www.
armeniadiaspora.net/conference99/index.html; Armenia-Diaspora Conference II,
Yerevan, may 27-28, 2002, http://www.armeniadiaspora.net/conference2002/htms/
pre_conf.htm; Armenia-Diaspora Conference III, (Yerevan, September 18-20, 2006),
http://www.armeniadiaspora.com/conference2006/
153
«Армения: в предверии...», с. 8.
154
Sedat Laçiner, Türk-Ermeni İlişkileri, Kaknüs Yayınları, I. bs., İstanbul, Eylül
2004, ss. 199-201.
155
Ömer Engin Lütem, “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları, sayı 5, Bahar 2002, http://www.iksaren.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=285
156
“Diaspora-Armenia Conference”, http://www.armeniadiaspora.net/
confer ence2002/htms/VOInterviewJan.html
157
Bəyannamə üçün bax: www.armeniadiaspora.com/conference2002/htms/declar/eng.htm
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erməni cəmiyyətinin yaralanması, ancaq buna baxmayaraq, er
mənilərin Osmanlının etnik təmizləmə siyasətinə qarşı mübarizə
aparması, müharibələr nəticəsində158 1918-ci il mayın 28-də Bi
rinci Ermənistan Respublikasının qurulması, lakin türklərin yeni
hücumları159 nəticəsində Ermənistanın təkrar bölünməsi öz əksi
ni tapmışdır. Konfransda qəbul edilən sənəddə dünyanın bir çox
ölkələrindəki müxtəlif siyasi və mədəni şərtlər altında fəaliyyət
göstərən erməni diasporunun milli xarakterinin, adət və ənənələ
rinin, mədəniyyət və milli kimliyinin qorunması və inkişaf etdi
rilməsinin əsas problem olması, dünyanın hər ölkəsində “erməni
soyqırımının” tanınmasının təmin edilməsi üçün qətiyyət göstə
rilməsi vurğulanmışdır: “Konfrans dünyanın müxtəlif ölkələrinin
paytaxtında erməni xalqının həqiqətlərini qəbul edən dostlarının,
beynəlxalq ictimaiyyətin soyqırım haqqında hər gün bir az da ar
tan qətiyyətini sübut edən fəaliyyəti qarşısında məmnunluğunu
ifadə edir”.160 Beləliklə, ən az diaspor qədər Ermənistanın da qon
darma “soyqırımın” tanıdılması üçün fəaliyyətinə davam edəcəyi
anlaşılır. Bu da Ermənistan və Türkiyə arasındakı problemlərin
davam edəcəyini göstərir.
158

Burada Sərdarabad müharibəsi nəzərdə tutulur. 1918-ci ildə Rusiyası 1878-ci il
müharibəsində ələ keçirdiyi Osmanlı torpaqlarını tərk etdikdən sonra ermənilər bu
torpaqları ələ keçirmək məqsədi ilə Osmanlı ordusu ilə mübarizə aparmış, ancaq uğur
qazana bilməmişdilər. 1918-ci ilin may ayının axırında Osmanlı ordusunun İrəvana
hücumunun qarşısı Sərdarabadda alınsa da, bundan sonra mübarizə apara bilməyən
ermənilər 1918-ci il 4 iyunda Batum müqaviləsini imzalayaraq Osmanlı hökumətinin
bütün şərtlərini qəbul etmişdilər.
159
Ermənilər Sevr müqaviləsi ilə Ermənistana verilən Şərqi Anadolu torpaqlarını ələ
keçirmək üçün Kazım Karabəkirin komandanlığında olan Osmanlı ordusu ilə 1920ci ilin sentyabr ayının axırında mübarizə aparsalar da, məğlub olaraq 1920-ci il 3
dekabrda Gümrü müqaviləsini imzalamışlar.
160
Lütem, “Olaylar ve Yorumlar”, Ermeni Araştırmaları, sayı 5, Bahar 2002.
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2006-cı il sentyabrın18-20-də İrəvanda təşkil olunmuş “III
Ermənistan – diaspor konfransı”nda müxtəlif ölkələrdən təxmi
nən iki min nümayəndə istirak etmişdir.161
Konfransda “XXI əsrdə milli dövlət və milli kimlik,” “Dias
por-ana vətən münasibətlərinin mexanizmi – ikitərəfli yol,” “Və
tənə dönüş və vahid milli kimlik məsələsi” və “2020-ci ildə dias
pora baxış”162 mövzularında müzakirələr olmuşdur. Əvvəlki konf
ranslarda olduğu kimi, bu konfransda da, diaspor nümayəndələri
diaspor – Ermənistan münasibətlərini koordinasiya edən bir dövlət
orqanının qurulmasını tələb etmiş və daha sonra belə bir orqan qu
rulmuşdur.163 Əvvəlki konfranslarda alınan qərarlar təhlil edildik
də tərəflərin əməkdaşlıq imkanlarından istifadə etmək istəmələrinə
baxmayaraq, lazımi nəticənin əldə olunmadığı anlaşılır. Ermənis
tan və diaspor arasında olduğu kimi, diaspor daxilindəki problem
lər geniş və planlı əməkdaşlığa mane olur. Diasporun Ermənista
nın xarici siyasətində yaratdığı çətinliklərin digər amili də siyasi
və hüquqi məsuliyyətinin olmamasına baxmayaraq, hökumətdən
daha radikal xarici siyasət həyata keçirməyi tələb etməsidir. Dövlət
adamlarının Ermənistanın real potensialını görməsinə baxmayaraq,
diaspor bəzən hökumətdən imkansız olanı tələb edir.

161

3-cü Konfrans üçün baxın: http://www.armeniadiaspora.com/conference2006/
Məsələ ilə bağlı mübahisələr üçün baxın: http://www.armeniadiaspora.com/conference2006/forum.html
163
Ancaq 2008-ci il fevralın 18-də keçirilən prezident seçkilərində Serj Sərkisyan
qalib gəldikdən sonra əvvəllər diaspor məsələləri üzrə agentlik qismində fəaliyyət
göstərən qurumun adı Diaspor məsələləri üzrə komitə kimi dəyişdirilərək Xarici
İşlər Nazirliyinin tabeliyinə verilmişdir. «17 Портфелей на 4 Koaлиционные силы:
В Армении сформирована правительство», http://www.armtoday.info/default.
asp?Lang=_Ru&NewsID=3794&SectionID=0&RegionID=0&Date=04/22/2008&P
agePosition=1, 21.04. 2008.
162
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Ermənistanın müstəqillik illərində diaspor ilə münasibətləri
dəyərləndirilərkən, qərarların alınmasında diasporun bəzən təsirli
olduğunu, bəzən isə geriyə çəkildiyini görürük. Ancaq diasporun
hadisələrdən kənarda qaldığını iddia etmək mümkün deyil. Bö
yük ehtimalla, tərəflər arasındakı münasibətlərdə gələcəkdə ciddi
problemlər ortaya çıxmayacaqdır. Ermənistanda ciddi iqtisadi və
yaxud siyasi böhran yaşandıqda, qondarma “erməni soyqırımı”
haqqında Ermənistan hökuməti geri addım atdıqda və Dağlıq Qa
rabağda Ermənistan üçün uğursuz hərbi əməliyyatlar başladıqda
vəziyyətin dəyişməsi istisna edilmir.
1. 11. “Hay dat” doktrinası
Bəzi millətlər tarixdə yaşadıqları hadisələri təhdid kimi yox,
fürsət olaraq dəyərləndirmiş və müvəffəqiyyət qazanmışdır. Buna
nümunə olaraq, yəhudilərin 2500 illik sürgün həyatına son ve
rən Sionizm,164 Yunanıstanın Osmanlıdan ayrılmasından sonra
qəbul etdikləri Meqali İdeya165 və Birinci Dünya Müharibəsindən
sonra parçalanmış alman dövlətinin və milli duyğularını yeni
dən canlandıran Lebensraum166 (bunun nəticəsi hələ də müzakirə
164

Türk Dış Politikası, Siyonizm Kutusu, der. Baskın Oran, s. 201; Бенямин
Нойбергер, Что такое сионизм?, Moсква, 1996; Aре Баратс, Феномен
иудаизма, Moсква, 1990, Aбдулвахаб Ал Масири, «Сионизм и антисемитизм
две стороны одной медали», Aд иттихад, http://www.palestine-info.ru/code/AFF/
aff.php?id=8245&categuorie=4, 07.05.2005; «Sionizm», http://mb-oft.com/believe/
trc/zionism.Htm; «Sionizm», http://www.eleven.co.il/article/13819.
165
Türk Dış Politikası, Yunanistan Dış Politikası ve Megali İdea Kutusu, der. Baskın
Oran, 1. bs., 2001, İstanbul, s. 180; Ünal Metin: “Megali İdea”, http://www.ufukotesi.com/yazıgoster.asp?yazi_no=20050843; Megali İdea, http://tr.wikipedia.org/wiki/
Megali_Idea
166
Türk Dış Politikası, Hitler Döneminde Almanya Kutusu, der. Baskın Oran, s. 301.
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mövzusudur) doktrinalarını göstərmək mümkündür. Bu baxım
dan, ermənilərin XIX əsrin sonlarında formalaşmış “Hay dat”
doktrinası olduqca maraqlıdır.
“Hay dat” doktrinasını təşkil edən ideologiya əsasən erməni
kilsəsi və ziyalıları tərəfindən əsrlərdir yaşadılmış və XIX əsrin
sonları – XX əsrin əvvəllərində bütün çətinliklərə baxmayaraq,
həyata keçirilməsi planlaşdırılan milli dəyərlərin toplusudur. Bu
doktrinanın formalaşmasında Daşnaksutyun Partiyasının xüsusi
yeri var. Birinci Ermənistan Respublikasının 1920-ci ildə bolşe
viklər tərəfindən işğal edilməsindən sonra Avropaya köçən iqtidar
partiyası Daşnaksutyun ciddi siyasi böhran yaşamışdır. İdeolo
ji bölünmənin qarşısının alınması və sürgündə yaşamaq uğrunda
mübarizə aparan Daşnaksutyun Partiyası daha sonra “Hay dat”
doktrinası formalaşdırmışdır.167
Doktrina 1965-ci ilə kimi Daşnaksutyun Partiyası ilə sürgün
həyatı yaşamışdır. Bu tarixdə Ermənistan SSR-nin qondarma “er
məni soyqırımı” qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsinə icazə
verməsindən sonra “Hay dat” doktrinası Ermənistana gətirilmiş,
müstəqillik sonrası isə mövqeyini daha da gücləndirmişdir. “Hay
dat” doktrinası xüsusilə də, 1990-cı illərə kimi diaspor erməni
lərinin milli dəyərləri və milli kimliklərinin qorunmasına xidmət
etmiş və bu xüsusiyyətini bu günə kimi qorumuşdur.
Libaridyan “Hay dat” sadəcə böyük hədəflərə aparan bir
doktrina deyildir. “Hay Dat” kimlik böhranından cəmiyyət daxi
lində birliyə, fərqli millətlərdən olanlarla evliliklərə mane olacaq
mexanizmlərin tapılmasından, universitetlərdə erməni tarixinin
dərs kimi tədris etdirilməsinə, nəsillərarası anlaşmazlıqlardan,
167

«Армяне США за Джона Керри: Интервью главы «Ай Дата» Киро Манояна
ИА REGNUM», http://www.volgainform.ru/allnews/305294/, 09.08.2004.

82

I FƏSİL. Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran amillər və nəzəri məsələlər

türklərin soyqırım törətdiklərini inkar etmələrinə və soyqırımının
beynəlxalq aləmdə tanınmasına kimi ermənilərlə əlaqədar hər şeyi
özündə ehtiva edir. Erməni məsələsi tədricən, beynəlxalq münasi
bətlər dünyasında mistik strategiyalarla həyata keçirilən əfsanəvi
bir mübarizəyə çevrildi.”168 desə də, Ermənistanın müstəqilliyini
elan etməsindən sonra “Hay dat” doktrinasını təşkil edən ideolo
giyanın eynisi xarici siyasətdə də həyata keçirilmişdir. Bu ideolo
giyanın həyata keçməsi məsələsi iqtidarda olan siyasi qüvvələrin
dünyagörüşü baxımından birinci və ikinci yerdə olsa da, iqtidar
ların heç biri bu doktrinadan uzaqlaşmamışdır.
“Hay dat” doktrinası XIX əsrin sonları-XX əsrin əvvəllə
rində müstəqil Ermənistan dövlətinin yaradılması gerçəkliyi və
erməniləri əhatə edən şərtlər nəzərə alınaraq təşkil edilən, qəti,
dəyişməz və əbədi milli mənafelər olaraq qəbul olunan üç əsas
məqsədi vardır:
- tarixi erməni torpaqlarını geri almaq və “Böyük Ermənis
tan” milli dövlətini qurmaq;
- müxtəlif dövrlərdə dünyanın bir çöx ölkələrində yaşamağa
məcbur olan ermənilərin tarixi erməni torpaqlarına geri qayıtma
larını təmin etmək;
- sosial dövlət qurmaq.
“Hay dat” doktrinasının əsasını bölgənin güclü dövlətlərinin
işğalçı siyasətlərini milli təhlükəsizlikləri üçün başlıca təhdid kimi
qəbul edən ermənilərin tarixi-siyasi ənənələri təşkil edir. Bunun səbəbi
isə ermənilərin dövlətlərinin olmaması və digər dövlətlərin əsarəti
altında qalmalarıdır. “Hay dat” doktrinasından da göründüyü kimi,
heç bir topluluq ermənilər qədər uzun müddət əsarət psixologiyası
yaşamamışdır. “Hay dat” doktrinasının həyata keçirilməsində gizli
168

Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 176.
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erməni sürgün təşkilatları tərəfindən türk diplomatlara qarşı həya
ta keçirilən terror aktları Türkiyə ilə münasibətləri rasional dialoqu
məhdudlaşdıran bir nöqtəyə gətirmişdir.169 Ermənistanın “Müstə
qillik Bəyannaməsi”ndə dolayı yolla da olsa, ifadə edilən “Böyük
Ermənistan” xülyası, Ermənistanın Türkiyəyə qarşı hədəflərindən,
1915-ci ildə törədildiyi iddia edilən qondarma “soyqırımı” iddiala
rından və təzminat tələblərindən əl çəkmədiyini göstərir.170
Ermənistanın xarici siyasətini təhlil edən erməni siyasətçilər
və tarixçilər, adətən, bilərək və yaxud bilməyərək “Hay dat”
doktrinası haqqında fikir bildirirlər. Ermənistan hökumətinin
həyata keçirdiyi xarici siyasət “Hay dat” doktrinasında işlənib
hazırlanan ideologiyanın bir parçasıdır. Hökumətin xarici siyasət
kursuna nəzər saldıqda “Hay dat” doktrinasında əks olunan mə
qamları görmək mümkündür.
“Hay dat”ın mərkəzi ofisi İrəvanda yerləşir. Bundan
başqa, Daşnaksutyun Partiyasının fəaliyyət göstərdiyi bütün
ölkələrdə171 – ABŞ, Belçika, Rusiya, İran172 və Livanda173
büroları mövcuddur. Tarixi keçmişi, siyasi və iqtisadi əlaqələri
baxımından “Hay dat”ın ABŞ bürosu daha ciddi fəaliyyət
göstərir. ABŞ-da fəaliyyət göstərən “Hay dat” bürosu xüsusilə
prezident, Senat və Nümayəndələr Palatası seçkilərində fəal
iştirak edir. 2004-cü ildə keçirilən Senat və Nümayəndələr
169

Paul B. Henze, “Gürcistan ve Ermenistan’da Sıkıntılı Bağımsızlık”, Avrasya
Etüdleri, sayı: 2, Yaz: 95, TİKA Yayınları, Ankara, s. 30.
170
Şükrü Elekdağ, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, Milliyet, 15 Mayıs 1998.
171
«Армяне США за Джона Керри: Интервью…»,
172
«В новой джульфе состоялось открытие нового здания комиссии Ай Дата»,
http://www.yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&id=25245, 10.07.2006.
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«Конференция Комитетов «Ай Дат» в Ливане», http://news.genocide.
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84

I FƏSİL. Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran amillər və nəzəri məsələlər

Palatasına seçkilərdə “Hay dat”ın ABŞ bürosunun dəstəklədiyi
202 namizəddən 199-u seçilmişdir.174
“Hay dat” doktrinasında adətən, qondarma “erməni soyqırı
mı”nın dünyada tanınması, Türkiyədən torpaq və təzminat tələbi,
Dağlıq Qarabağ ermənilərinin “müstəqilliyinin” tanınması tələb
ləri ifadə edilsə də, ölkənin daxili siyasəti, iqtisadiyyatın inkişaf
etdirilməsi, sosial ədalətin təmin edilməsi və digər mövzularla
bağlı ciddi iddialar yoxdur. “Hay dat” doktrinası bu gün Ermə
nistan hökumətinin və diaspora təşkilatlarının görüşlərini dəstək
ləyən Avropa dövlətlərinin yardımı ilə həyata keçirilir.
1. 12. Demoqrafik struktur
Bir ölkənin beynəlxalq aləmdə siyasi, iqtisadi və hərbi gü
cü ilə bərabər, əhalisinin sayı da mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Dövlətlər xarici siyasətini formalaşdırarkən bu amilin müsbət,
və yaxud mənfi cəhətlərini də nəzərə almalıdır. Çünki, bu amili
nəzərə almadan həyata keçirilən xarici siyasətdə ciddi çatışmaz
lıqların olma ehtimalı olduqca yüksəkdir. Əhalinin sadəcə sosialiqtisadi və siyasi aktivliyi deyil, sayı da əhəmiyyət daşıyır. Bunu
Çin nümunəsi ilə izah edərsək, bir milyarddan çox əhalisi olan
Çini beynəlxalq münasibətlər sistemində nəzərə almamaq müm
kün deyil. İqtisadiyyatının zəif, əhalisinin çox olması səbəbi ilə
174

ABŞ - da “Hay dat dostları” adlanan bir təşkilat qurulmuşdur. Bu təşkilata əsa
sən erməni iddialarını müdafiə edən senat və Nümayəndələr Palatasının üzvləri, iş
adamları, mədəniyyət və incəsənət adamları daxildir. «Друзя Ай Дата обеденилис»,
http://www.yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&exp=policy_news
&&day=18&month=08&year=2003&id=3093, 18.08.2003; «В Сенат избраны все
поддерживаемые комитетом Ай Дата кандидаты», http://www.golos.am/2000/
november_2004/06/st07.html, 06.10.2000.
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Hindistan və Pakistanı da bu baxımdan təhlil etmək lazımdır.175
Ermənistanın xarici siyasəti tədqiq edildikdə isə əhali amilinin
müsbət və yaxud mənfi cəhətlərinə fikir verilməlidir. Ermənis
tan müstəqilliyini elan etdikdən sonra qarşılaşdığı sosial-iqtisadi,
siyasi və demoqrafik problemlərinə baxmayaraq, “Dənizdən-də
nizə Ermənistan” layihəsini həyata keçirməyə çalışır. Ermənista
nın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını əlində saxlaya biləcəyi
ciddi müzakirə mövzusu olmasına baxmayaraq, erməni ideoloq
ları, dövlətlərinin hərbi, iqtisadi, siyasi və əhali potensialına tərs
mütənasib olaraq, Rusiyadan cənub, İrandan şimal torpaqlarını,
Azərbaycandan Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanı, Türkiyədən isə
torpaqlarının təxminən yarısını tələb edirlər. Ermənistan Xarici
işlər nazirliyinin dəstəyi ilə hazırlanmış diaspora internet səhifə
si dünyadakı ermənilərin sayının 9 milyondan176 çox, başqa bir
müstəqil mənbə isə 15 milyona yaxın olduğunu bildirir.177
Ermənistan yerləşdiyi bölgədə ən az əhalisi olan ölkədir və
müstəqillikdən sonra mütəmadi olaraq əhali xaricə köçməkdə da
vam edir.
1991-ci ildən sonra xaricə gedən ermənilərin (xüsusilə Ru
siyaya) böyük bir qismi ailələrini də özləri ilə apardıqları üçün
zəncirvari miqrasiya baş verir. Xüsusilə bu səbəbə görə əhali
nin azaldığını (negativ miqrasiya) görmək mümkündür.178 Müs
175

Laçiner, Türk-Ermeni İlişkileri, ss. 168-171.
Baxın: http://www.armeniadiaspora.com/populatin/ındex.html
177
«Расселение Армян в мире», http://www.armenia.ge/diaspora/diasp_world_
rus.php, 18.05.2006.
178
«За пять лет официальная численность Армении уменьшилась на 1.1%,
России-2.3%», ИА REGNUM, 08.03.2006; “Armenia Takes Second Place After
Russia On The Number Of People Who Want To Receive Accomodation In western
Europe Countries”, ARKA İA, 30 may 2002.
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təqilliyinin ilk illərində Ermənistan əhalisi rəsmi məlumatla
ra görə 3.800.000,179 2006-cı ilin iyun ayında isə 2.976.372,180
2013-cü il hesablamalarının nəticəsinə görə 3 milyon 17 min
nəfər olmuşdur.181 Ermənistandakı bəzi xarici səfirliklərin ver
diyi məlumatlarda isə əhalinin sayının 850.000 – 1.200.000
arasında olduğu qeyd edilir.182 Erməni mütəxəssislərinin fikrincə,
1991-ci ildən sonra təxminən 700 min,183 Beynəlxalq Miqrasiya
Təşkilatının məlumatlarına görə isə 1 milyon184 erməni ölkəni
tərk etmişdir. Ölkədən gedənlərin böyük bir qismi yaşadıqları
dövlətlərdə vətəndaşlıq almaq üçün müraciət etmişlər və bu da
Ermənistanın əhalisinin azalmasına gətirib çıxarır.185
Ermənistan əhalisinin sürətlə azalmasının səbəbləri sosialiqtisadi və problemlərlə yanaşı, 1988 – 1990-cı illərdə təxminən
250 minə yaxın azərbaycanlının zorla deportasiya edilməsi
olmuşdur.186 Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyi
illərdə ölkədə yaşanan sosial-iqtisadi və siyasi problemlər ölkə
əhalisinin azalmasına gətirib çıxarmışdır.

179

Sezgin, “Geçiş Sürecinde Ermenistan Ekonomisinin Değerlendirilmesi”, ss. 45-53.
“Armenia”, https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/am.html
181
“De facto and De Jure Populatıon by Administrative Territorial Distribution and
Sex; p. 1.-The Results of the Census of the Republic of Armenıa of 2001”, National Statistical Service of the Republic of Armenıa” www.docs.armstat.am/census/
pdfs/11.pdf
182
“Sayılar beyinləri dumanlandırdı”, Agos, 22 Şubat 2002.
183
Gevork Pogosian, “Migration in Armenia: Case Study”, The Centre for Migration and Development Working Papers, 2001, p. 1.
184
“Armenia: İnternal İnstability Ahead”, İCG Euorope Report N0 158, 18 October
2004, p.19, www.cirisisgruop.org/home/index.cfm?id=3076&|=1
185
“Armenia: İnternal İnstability...”, p. 20.
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Исрафил Мамедов, Трилогия Панарменизма, Изд. Адилоглу, Том II, Баку, 2006.
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Xaricə gedənlərin mühüm hissəsi peşəkar işçilərdir. Peşəkar
işçi qüvvəsinin ölkəni tərk etməsi fabrik, zavod və sənaye müəs
sisələrinin işləmədiyi 1990 – 1994 cü illərdə çox hiss edilməsə
də, daha sonrakı iqtisadiyyatda ciddi peşəkar işçi qüvvəsi proble
minin mövcudluğu müşahidə edilir.187
Xaricə köçənlərin 30 faizi universitet məzunu, 49 faizi texni
kum və texniki peşə məktəblərinin, 21 faizi isə orta məktəblərin
məzunudur. Ermənistanda 1991 – 1997-ci illər arasında hüquqşü
nasların, iqtisadçıların və pedaqoqların 12 faizi ölkəni tərk etmişdir.
Bu rəqəm, 1997 – 2004-cü illərdə köçənlər də nəzərə alınarsa, 20
faizə çatmışdır.188 Ermənilərin xaricə köçməsi əhalinin atrtmasına
da mənfi təsir göstərir. Belə ki, 2006-cı ilin məlumatlarına görə, Er
mənistanda doğma qabiliyyəti olan hər qadına 1,33 uşaq düşür.189
BMT və ATƏT-in dünyanın müxtəlif ölkələrindəki köç, iqti
sadi və sosial inkişaf parametrlərinin dəyərləndirildiyi məruzəsinə
görə, 2050-ci ildə Ermənistan əhalisinin sayı 2,334,000 nəfər təx
min edilir. 2000-ci ildə iş qabiliyyətinə sahib olanlar 60 faiz təş
kil edirdisə, 2050-ci ildə bu rəqəm 48,9 faizə qədər azalacaqdır.
Bu isə işləyən hər bir nəfərə qarşılıq işləməyən bir nəfərin olması
deməkdir.190
Ermənistan Milli Statistika Komitəsinin məlumatına görə,
Ermənistan əhalisinin 1/3 hissəsi (1,103,500) paytaxt İrəvanda
yaşayır. Əhalinin 1.542.000 nəfəri kişi, 1.671.000 nəfəri qadındır.
Əhalinin 99 faizi Ermənistan, 0,2 faizi Rusiya, 0,1 faizi isə Gür
187

Sezgin, “Geçiş Sürecinde Ermenistan Ekonomisinin Değerlendirilmesi”, s. 47.
Laçiner, Türk-Ermeni İlişkileri, ss. 171-173.
189
“People Armenia”, https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/am.html
190
“Ermenistan Nüfusu 2050’de Yaklaşık 1 Milyon Azalacak Mi?”, http://www.
iksaren. org/index.php?Page=GBultenDetay&BultenNo=2598&Lisan=tr
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cüstan vətəndaşıdır, 0,4 faizinin isə vətəndaşlığı yoxdur, digərləri
isə başqa ölkələrin vətəndaşlarıdır.191
Ən böyük erməni diasporu Rusiyada yaşayır. Əgər yuxarıda
ifadə edildiyi kimi, səfirliklərin verdikləri məlumatlar nəzərə alı
narsa, Rusiyada yaşayan erməni əhalisi Ermənistan əhalisindən
çoxdur. 1980-ci illərin sonlarından etibarən köçün davam etməsi,
ölkənin sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni və təhlükəsizlik sahələrinə
mənfi təsir göstərir.
1. 13. Siyasi liderlər
Ermənilər ilk dəfə Birinci Ermənistan Respublikasının möv
cud olduğu 1918 – 1920-ci illərdə xarici siyasət həyata keçirmə
yə fürsət tapmışdır. Bu illərdə Ermənistanın həyata keçirdiyi xa
rici siyasəti haqqında müzakirələr bu gün də davam edir.192 1921
– 1991-ci illərdə Sovet Ermənistanında formal olaraq Xarici işlər
nazirliyi olsa da, hüquqi cəhətdən heç bir səlahiyyətə sahib de
yildi. Beləliklə, Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra az
sayda təcrübəsiz diplomat kadrlarla xarici siyasət kursunu həyata
keçirməyə çalışmışdır. Hökumət bu çatışmazlığı həll etmək üçün
xaricdə yaşayan, təcrübəsi olan erməni əsilli şəxsləri ölkəyə dəvət
etmişdir.193 Hətta Ermənistanın ilk XİN rəhbəri diaspora əsillidir.194
Müstəqillik illərində kadırlar yetişsə də, beynəlxalq hüququ
bilən, xarici siyasətdə təcrübə və biliyə sahib peşəkar diplomatlara
191

«В Армении проживает 3 миллиона 213 тысяч человек!», http://www.yerkir.
am/rus?sub=news_arm&id=4602
192
Oганисян, Век борбы, с. 57.
193
Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, ss. 15-101.
194
Карен Toросян, За витриной власти, Ереван 2004, с. 13.
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ehtiyac duyulmuşdur. Ermənistan XİN-i bu problemi 1990-cı illə
rin sonlarına kimi yaşasa da, 2000-ci ildən sonra bu problem əsasən
həll edilmişdir. Ermənistanın hazırkı XİN rəhbəri Edvard Nalband
yandan başqa heç bir nazir peşəkar diplomat olmamışdır.195
Ermənistanın xarici siyasətində milli hədəflər “Hay dat”
doktrinası çərçivəsində formalaşsa da, həyata keçirilərkən lider
lərin şəxsi fikirləri və tezisləri də ön plana çıxır. Ancaq bu günə
qədər heç bir lider “Hay dat” doktrinasından tamam uzaqlaşma
mışdır. Xarici işlər nazirliyi xarici siyasətin hazırlanması prose
sində iştirak etsə də, daha çox icraedici vəzifəsi var. Xarici siyasət
kursu adətən prezidentin razılığı ilə hökumət tərəfindən hazırla
nır. Qeyri-hökumət təşkilatlarının,196 alimlərin, hüquqşünasların
və iqtisadçıların bu prosesdə iştirak etmələri imkansızdır. Ermə
nistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra prezidentlik üsul-idarəsi
qəbul edilmişdir. Bu üsul-idarədə prezident çox güclü mövqeyə
və ciddi nəzarət mexanizminə sahibdir. Ancaq bu güc və nəzarət
mexanizmlərindən istifadə etməsi prezidentlərin bacarığı, siyasi
gücü və şəxsi keyfiyyətləri ilə düz mütənasibdir.
Erməni siyasətçilər demokratik dəyərləri - insan hüquqları
nı, liberal iqtisadi anlayışı adətən, müxalifətdə olduqları zaman
müdafiə edirlər. Hakimiyyətə gəldikdə isə bu dəyərləri diqqətdən
kənarda saxlamaq və yaxud görməmək artıq qəbul edilmiş hal
dır. İqtidar müxalifətin təzyiqinin artdığını hiss etdikdə rahat bir
şəkildə hərbi gücdən istifadə edə bilir. Belə ki, Ermənistan iqti

195

2008 - ci ilin aprel ayında bu vəzifəyə təqdim olunan Edvard Nalbandyan is
tisnadır.
196
Алексей Бабаян, «Особенности развития НПО как интегрального элемента гражданского общества в Армении», http://www.spectrum.am/rus/articles.
php?id=29
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darı 1994, 2004 və 2008-ci illərdə müxalifətə qarşı hərbi güc
dən istifadə etmiş197 və nəticədə Qərb dünyasının ciddi etiraz və
təzyiqləri ilə qarşılaşmışdır.
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra ölkənin daxili
ictimai-siyasi həyatında dörd siyasi lider olmuşdur. Bunlar Levon
Ter-Petrosyan, Robert Köçəryan, Vazgen Sərkisyan və Serj Sərkis
yandır.
1. 13.1. Levon Ter-Petrosyan
Ter-Petrosyan diaspora ermənisidir və 1945-ci il 9 yanvar
da Suriyanın Hələb şəhərində doğulmuşdur. 1946-cı ildə ailəsi
İrəvana köçmüşdür. İrəvan Dövlət Universitetinin şərqşünas
lıq fakültəsindən 1968-ci ildə məzun olmuşdur.198 Siyasi fəaliy
yətə 1960-cı illərdə başlamış, 1980-ci illərin sonlarında Erməni
Ümummilli Hərakatının lideri seçilmiş, 1990-cı ildə Ermənistan
Ali Sovetinin sədri olmuş,199 1991-ci il 16 oktyabrda və 1996-cı il
22 sentyabrda keçirilən prezident seçkilərində qələbə qazanaraq
prezident seçilmişdir.
Petrosyan 1991 – 1996-cı illərdə ölkədə sabitliyə nəzarət et
miş və lazım gəldikdə güc tətbiq etməkdən çəkinməmişdir. Pre
zidentliyi müstəqilliyinin ilk illərinə təsadüf etdiyi üçün xarici si
yasətində əsas hədəfi Ermənistanın müstəqilliyini tanıtmaq, bey
197

Grach Melkumian, “Military polise presence at opposition rallies confirmed”,
RFE/RL, September 22, 2004.
198
“Levon A. Ter-Petrosyan”, http://www.peoples.ru/state/king/armenia/ter-petrosyan/
199
Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 26; Ara Tadevosyan, «Армения:
Экс-президент готовится вернуться?» http://www.iwpr.net/?apc_state=henicrs
2002&l=ru&s=f&o=160026; Арам Абрамян, «Левон-Тер Петросян: Миф или
реальность», Aravot, 11.01.2005.
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nəlxalq təşkilatlara üzv olmaq, iqtisadi problemləri həll etmək,
Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsini beynəlxalq ictimaiy
yətin diqqətinə Qarabağ ermənilərinin “xalqların öz müqəddara
tını təyin etmə” haqqı kimi çatdırmaq və xarici ölkələrlə iqtisadi
münasibətləri inkişaf etdirmək olmuşdur.
Petrosyan xarici siyasətdə diaspora amilindən istifadə etsə
də, diasporanın xarici siyasətdə fəal olmasına qarşı çıxmışdır.
Petrosyanın xarici siyasətdə diasporanın güclü olmasına qarşı
çıxmasının səbəbi diasporanın, xüsusilə də Türkiyəyə qarşı qon
darma “soyqırımı” və torpaq tələbi ilə bağlı daha radikal siyasət
izləmə tələbi olmuşdur. Petrosyan qondarma “soyqırımının” mü
zakirə edilməsinə qarşı çıxmasa da, bu amilin Türkiyə ilə iqtisadi,
diplomatik və siyasi münasibətlər qurmağa mane olmadığı fik
rini müdafiə etmişdir.200 Hakimiyyətdə olduğu illərdə qondarma
“soyqırımı” mövzusu xarici siyasətdə prioritet məsələlər arasında
olmamışdır. Petrosyan hakimiyyətinin ilk illərində işğalçılıq si
yasət həyata keçirsə də, 1994-cü ildə atəşkəs müqaviləsi imzalan
dıqdan sonra “status kvo”nu qorumağa, daha sonra isə problemi
hər iki tərəfin qəbul edə biləcəyi sülh müqaviləsi imzalayaraq həll
etməyə çalışmış, ancaq daxili və xarici güclər Petrosyana bu siya
sətini həyata keçirməyə imkan verməmişdir.
Hakimiyyətinin ilk beş ilində idarə etmə mexanizmlərinə
nəzarət edən Petrosyan ikinci dəfə prezident seçildikdən sonra
bunu təmin edə bilməmişdir. Xüsusilə, Dağlıq Qarabağ proble
minin həll edilməsi barəsində öz komandasındakı əsas fiqurları
belə inandıra bilməməsi, bu prosesdə Rusiyanı kənarda qoymaq
istəməsi nəticəsində mövqeləri daha da zəifləmiş və “şahinlər”
200

Рубен Сафрастян, «Проблема признания геноцида во внешней политике
Армении: Разноуровневый анализ», 21 Век, No 1, 2005, сс. 3-11.

92

I FƏSİL. Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran amillər və nəzəri məsələlər

kimi bilinən o zamanın müdafiə naziri Vazgen Sərkisyan və Baş
nazir Robert Köçəryan Ermənistan siyasətində ön plana çıx
mışdır. Petrosyanın siyasi həyatını məhv edən hadisə isə ATƏT
Minsk qrupunun 1997-ci ilin sentyabr ayında Dağlıq Qarabağ
probleminin həll edilməsi üçün təklif edilən sülh layihəsini qə
bul etməsi olmuşdur.201 Petrosyan bu barədə fikirlərini 1997-ci
ilin noyabr ayında ermənilərə xitabən “Ermənistan Respublika
sı” qəzeti və “Nezavisimaya qazeta”da eyni zamanda dərc edilən
“Müharibə və sülh” adlı məktubunda ifadə etmişdir.202 Məktub
dərc edildikdən sonra “şahinlərin” və Rusiyanın təzyiqlərinə qar
şı dura bilməyən Petrosyan, 1998-ci ilin fevral ayında istefa et
mək məcburiyyətində qalmışdır.203 Bu istefa Petrosyanın siyasi
karyerasını məhv etsə də, erməni siyasi mədəniyyətində bir ilk
olmuşdur.
Təxminən on il siyasi meydanda görünməyən Petrosyan,
uzun müddət davam edən səssizliyini 2008-ci ilin fevral ayın
da keçirilmiş prezident seçkilərində pozmuş, namizədliyini irə
li sürmüş, Serj Sərkisyana rəqib olmuş və seçkilərdə onu çətin
vəziyyətə salmışdır.
1. 13.2. Robert Köçəryan
Köçəryan da diaspora əsillidir. 1954-cü ildə Azərbaycan

201

Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 75.
Левон Тер-Петросян, «Война или мир?», Республика Армения, 05.11.1997.
203
Emil Danielyan, “A Look Back At Armenia Since Ter-Petrosian”, Russıa and
Eurasıa Revıew, Volume 1, Issue 13, December 3, 2002, http://www.jamestown.
org/publications_details.php?volume_id=15&&issue_id=611
202
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SSRİ-nin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində anadan olmuş,204
siyasi karyerasına Xankəndində yerləşən ipək fabrikində partiya
komitəsinin sədri vəzifəsi ilə başlamışdır. Dağlıq Qarabağ
ermənilərinin “Milli Müdafiə Komitəsi”nə sədrlik etmişdir.205
1994-cü ildə qondarma “DQR-in” prezidenti seçilmiş, 1997-ci
ildə isə Ermənistanda hakimiyyətdə olan Erməni Ümummilli
Hərakatı tərəfindən Baş nazir vəzifəsinə gətirilmişdir.206 Bu
zaman Ermənistan prezidenti Ter-Petrosyanın imici ciddi
şəkildə zədələnmişdi və yeni müttəfiqə ehtiyacı var idi. Azər
baycan torpaqlarının işğal edilməsində rolu olan Köçəryan,
müttəfiq olaraq Petrosyan üçün ideal bir namizəd olsa da,
hüquqən Azərbaycan vətəndaşı olması baxımından Ermənistan
erməniləri tərəfindən ilk anda qəbul edilməmişdir.207 Petrosya
nın 1998-ci ilin fevral ayında istefa verməsindən sonra keçirilən
prezident seçkilərində qələbə qazanan Köçəryan ilk mərhələdə
hakimiyyət mexanizmləri üzərində nəzarətini təmin edə bil
məmiş, dövlət qeyri-rəsmi olaraq Baş nazir Vazgen Sərkisyan
tərəfindən idarə edilmişdir.208 Ermənistan parlamentində 1999cu il 27 oktyabrda törədilən terror aktında Vazgen Sərkisyanın
öldürülməsindən sonra Köçəryanın mövqeyi güclənmiş209 və
204

«Биография президента Армении», http://www.president.am/president/
rus/?task=12
205
“Biography of the President of Armenia”, www.president.am
206
Freedom Houseun 1998 - ci il hesabatı, “Nations in Transit-Armenia”, www.
freedomhouse.org
207
«Армения: в предверии...», с. 10
208
Торосян, За витриной власти, с. 61.
209
Parlamentə hücumdan sonra erməni mətbuatında bu hücumun arxasında dövlət
başçısı Robert Köçaryan ve Milli təhlükəsizlik naziri Serj Sərkisyanın olması ilə
bağlı müxtəlif xəbərlər verilmişdir. Cabbarlı, Ermənistan’da İqtidar mücadelesi,
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ölkədə nəzarəti əlinə almışdır. Köçəryan xüsusilə ölkənin xarici
siyasət və iqtisadi siyasətində təsirli olmuşdur.
Köçəryan prezident seçildikdən sonra xarici siyasətdə aşağıda
göstərilən mövzular prioritet məsələ hesab olunmuşdur.
- qondarma “erməni soyqırımı” təbliğatı;
- qondarma “DQR-in müstəqilliyinin” tanınması;
- diaspor ilə münasibətləri möhkəmləndirmək;
- iqtisadi problemləri həll etmək və xarici ölkələrlə münasi
bətləri inkişaf etdirmək.
- Qondarma “soyqırımı” təbliğatı: Köçəryan Ter-Petros
yanın Türkiyəyə yönəlik həyata keçirdiyi xarici siyasətin tam
əksinə bir siyasət həyata keçirmiş, qondarma “soyqırımı”
iddiasını xarici siyasətin prioritet mövzuları sırasına almaqla
ikili münasibətləri daha da gərginləşdirmiş,210 “Qarabağ
müharibəsindəki gərginliyi eyni sərtliklə Ermənistan xarici
siyasətidnə əks etdirmişdir”.211
Prezident seçkiləri təbliğat mərhələsində “seçkilərdə qələbə
qazansam, Türkiyə ilə münasibətlərimizdə bəzi yeni əlavə və də
yişikliklər olacaqdır.”212 deyən Köçəryan Türkiyəyə meydan oxu
muşdur. Köçəryan hakimiyyətə gəldikdən sonra qondarma “er
məni soyqırımının” ABŞ və Avropa dövlətləri tərəfindən qəbul
edilməsi prosesi sürətlənmiş, bir çox Avropa dövlətləri qondarma
“erməni soyqırımını” tanıyan qərarlar qəbul etmişdir.

s. 39; «Так кто расстрелял парламент Армений?», http://www.souzarmyan.ru/
ar/400.shtml
210
Сафрастян, «Проблема признания геноцида во внешней политике…», сс. 3-11.
211
Laçiner, Türk-Ermeni İlişkileri, ss. 210-218.
212
Sibel Yeşilmen, “Gizli Flört’te Yeni Başlangıç”, Diplomasi Yazıları, No. 1,
Haziran 1998, s. 28.
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- Qondarma “DQR-in müstəqilliyinin” tanınması: Ter-Pet
rosyanın Dağlıq Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi bütövlü
yü çərçivəsində həll etməyi qəbul etməsinə baxmayaraq, Köçəryan
Qarabağ ermənilərinin “müstəqilliyini” müdafiə etmiş və bəzən də
fərqli mövqe nümayiş etdirərək, Qarabağın Ermənistan ilə birləşdi
rilməsinin zəruri olduğunu bildirmişdir. Dağlıq Qarabağ problemi
Petrosyanın olduğu kimi, Köçəryanın da kabusu olmuşdur və tərəf
lərin qəbul edəcəyi sülh müqaviləsi imzalanmadığı təqdirdə digər
prezidentlərin də kabusu olacaqdır. Ter-Petrosyandan fərqli olaraq
Köçəryan bu kabusla qarşılaşmaq istəməmiş, Ter-Petrosyanın ha
kimiyyətdən necə uzaqlaşdırıldığını görmüş və daha çox müharibə
qəhrəmanı imicini qorumağa üstünlük vermişdir.
- Diaspora ilə münasibətləri möhkəmləndirmək: Ter-Pet
rosyan hakimiyyətinin ilk illərində diasporun maddi və mənəvi
dəstəyinə ehtiyac duyduğuna görə diaspor ilə yaxın münasibətlər
qurmağa səy göstərmişdir. Köçəryan da diaspor ilə münasibətlə
rinə əhəmiyyət vermiş, eyni zamanda diasporu yenidən təşkilat
landırmaq, onun gücü və vasitəsi ilə Ermənistanın milli məna
felərinin qorunması üçün müxtəlif layihələr hazırlamış, üç dəfə
Ermənistan-diaspor konfransını təşkil etmiş, diaspordan xarici
siyasətin mexanizmi kimi istifadə etmişdir.
- İqtisadi problemləri həll etmək və xarici ölkələrlə
münasibətləri inkişaf etdirmək. Köçəryan iqtidara gəldiyi zaman
iqtisadi problemlərin bəziləri həll edilsə də, köklü dəyişikliklər baş
verməmişdi.213 Köçəryanın qarşılaşdığı ən ciddi problem xarici

213

Ermənistanın iqtisadi problemləri üçün baxın: Пузанов, «Вопросы экономического развития Армении», сс. 253-264, Армения: Проблемы независимого развития,
Ред. Кожокин Э.М., Moсква, 1998; Жарков Г.А., «Сельское хозяйство», сс. 265-274,
Армения: Проблемы независимого развития, Ред. Кожокин Э.М., Moсква, 1998.
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borcların ödənməsi məsələsi olmuşdur. Köçəryan, xüsusilə Rusi
yaya olan borclarını ödəmək üçün strateji əhəmiyyət daşıyan mül
kü və hərbi sənaye müəssisələrinin nəzarətini bu ölkəyə vermişdir.
Köçəryan Ermənistanın qarşılaşdığı problemləri daha praq
matik xarici siyasət həyata keçirmək yerinə işğalçılıq siyasətinə
davam etmiş, Türkiyə ilə münasibətlərin əhəmiyyətini qavrama
mışdır. Ermənistanın şimal və qərb nəqliyyat dəhlizi üzərində
yerləşən Azərbaycan və Türkiyəni nəzərə almaması, İran və Rusi
ya ilə əməkdaşlığı gücləndirməsi ölkənin problemlərinin həllində
istənilən nəticəni verməmişdir. Köçəryanın hakimiyyəti illərində
Ermənistan Rusiyadan iqtisadi, hərbi və təhlükəsizlik baxımdan
da asılı hala gəlmişdir.
Ermənistan prezidentləri və xarici siyasəti formalaşdıran qrup
Rusiya ilə olan münasibətləri heç bir zaman diqqətdən kənarda
saxlamamaışdır. Rusiyanı qıcıqlandıran bəyanatlar verən, Ermə
nistan üzərində təsirini azaltmağa çalışan hər hansı bir gücün öl
kənin siyasi həyatında qalması mümkün deyil. Bunu Petrosyan
və sabiq parlament sədri Artur Bağdasaryanın nümunəsində gör
mək mümkündür. Köçəryanın həyata keçirdiyi xarici siyasətdə də
Rusiya amili hər zaman ön planda olmuşdur.
1. 13.3. Vazgen Sərkisyan
Sərkisyan 1959-cu ildə Ararat əyalətinin Ararat kəndində
anadan olmuşdur.214 İrəvan Universitetinin bədən tərbiyəsi fa
kültəsini bitirmişdir. 1990 – 1995-ci illərdə millət vəkili, 1990
– 1992-ci illərdə “Yerkrapah” (Vətən keşikçiləri) silahlı qruplaş
214

«Саркисян Вазген Завенович», http://forum.openarmenia.com/index.php?
showtopic=67 48&st=60
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masının komandiri, 1993 – 1995 və 1995 – 1999-cu illərdə mü
dafiə naziri, 11 iyun 1999 – 27 oktyabr 1999-cu illərdə Baş nazir
vəzifəsində çalışmışdır. Ermənistanın siyasi həyatında Petrosya
nın ikinci dəfə prezident seçildiyi dövrdən etibarən təsir imkan
ları artmışdır. Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsində hərbi
əməliyyatlarda iştirak etmişdir. Hərbi karyerasında əldə etdiyi qə
ləbələri siyasi həyatında da əldə etməyə çalışmışdır. Müdafiə na
ziri və Baş nazir vəzifəsində olarkən faktiki olaraq dövləti idarə
etmişdir. Sərkisyan 1996-cı ildə keçirilən prezident seçkilərinin
nəticələrinə etiraz edərək mitinq edənlərə qarşı, nəzarətində olan
qeyri-rəsmi silahlı qruplaşma olan “Yerkrapah”ın hərbi gücündən
istifadə etmiş və məhşur: “Xalqa iqtidar mexanizmini dəyişmə
yə icazə verilməməlidir,”215 ifadəsini işlətmişdir. Siyasi və hər
bi həyatındakı qələbələrinə görə qeyri-rəsmi “boz kardinal” və
“boz katalikos” ləqəbini almışdır. Petrosyan ikinci dəfə prezident
seçildikdən sonra Sərkisyan onu dəstəkləmiş, ancaq daha sonra
özünün də mövqelərinin zəiflədiyini anlamış və Petrosyana qarşı
çıxmışdır. Sərkisyanın rəsmi ordudan başqa, qeyri-rəsmi silah
lı qruplaşmalara da nəzarət etməsi digər siyasi liderləri onunla
ehtiyatlı davranmağa məcbur etmişdir. Erməni tədqiqatçı Karen
Torosyan “Za vitrinoy vlasti” adlı kitabında Sərkisyanın siyasi
gücünü: “... hamı bilir ki, Sərkisyanın icazəsi olmadan siyasi, in
san resursu, iqtisadi və maliyyə məsələləri həll edilmir. Müdafiə
nazirindən xəbərsiz mühüm problemlərin həll edilməsi mümkün
deyildir,”216 kimi təsvir edir.
215

Лина Минасян, «Роль армии в армянской политике», Institute for War &
Peace Reporting, CRS No. 5, 4-Nov-99, http://iwpr.gn.apc.org/?apc_state=henfcrs
159258&l=ru&s=f&o=159258
216
Торосян, За витриной власти, с. 61.
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1996 – 1999-cu illərdə Ermənistanın daxili, xarici və iqtisadi
siyasəti Sərkisyan tərəfindən həyata keçirilmişdir. Sərkisyan hərb
çi olsa da, siyasətçi olmamışdır. Müdafiə naziri və Baş nazir vəzi
fəsində olarkən bütün problemləri hərbi zehniyyətlə həll etməyə
üstünlük vermişdir. 1999-cu ilin sentyabr ayında borc almaq üçün
ABŞ-a getdikdə, ABŞ borc verməmiş, əksinə daha əvvəl verilən
borcların Ermənistanda hakimiyyətdə olan şəxslərin xarici bank
hesablarında olduğunu və bu məsələnin izah edilməsini tələb et
mişdir.217 Sərkisyan bu cür soyuq qarşılanmadan nəticə çıxarma
mış və ölkəni isədiyi kimi idarə etmişdir.
Köçəryanın hakimiyyətinin ilk illərində də Sərkisyan qeyrirəsmi olaraq ölkəni təkbaşına idarə etmiş və bu mövqeyini 1999cu il 27 oktyabrda parlamentdə törədilən sui-qəsddə öldürülənə
kimi qorumuşdur.218 Köçəryanın iqtidara gəlməsindən sonra Sər
kisyan xüsusilə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı konst
ruktiv siyasət həyata keçirməmiş, həyata keçirdiyi daxili, xarici
və iqtisadi siyasəti ilə Ermənistanın əhəmiyyətli layihələrdən kə
narda qalmasına səbəb olmuşdur. Petrosyanın istefa etməsindən
sonra vəzifələr paylaşdırılanda Sərkisyan “təvazökar” bir şəkildə
Baş nazir və prezident olmaq istəmədiyini bildirmiş,219 ancaq da
ha sonra namizəd tapa bilmədiyi üçün boş qalmış Baş nazir vəzi
fəsinə özünü “təyin etmişdir.” Sərkisyan bu mərhələdə nə xalqın
iradəsi, nə də hakimiyyətdə olan digər güclərin fikirləri ilə hesab
laşmamışdır. Bu zaman Sərkisyanın kölgəsində qalaraq “psixo
loji sarsıntı” yaşayan Köçəryanın istefa etmək istədiyi belə iddia
217

Торосян, За витриной власти, с. 82.
Тигран Акопян, «Политическое насилие в Армении», Центральная Азия и
Кавказ, 2002, http://www.ca-c.org/online/2002/journal_rus/cac-05/11.akorus.shtml
219
Торосян, За витриной власти, с. 76.
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edilmişdir.220
Sərkisyan diplomat istedadına sahib olmasa da, problemləri
bir anda həll etməyə üstünlük vermişdir. Diplomatik qabiliyyəti
nin olmaması Sərkisyanın siyasi karyerasını və həyatını çox er
kən itirməsinə səbəb olmuşdur. Köçəryan isə hakimiyyətinin ilk
illərində hadisələrin arxasında qalsa da, Sərkisyanın öldürülmə
sindən sonra hakimiyyətini gücləndirə bilmişdir.
1. 13.4. Serj Sərkisyan
Sərkisyan 1954-cü il 30 iyunda Azərbaycanın Xankəndi şə
hərində doğulmuşdur. İrəvan Dövlət Universitetini bitirib. Əmək
fəaliyyətinə İrəvanda çilingər kimi başlayıb, daha sonra Xankən
dində komsol təşkilatında yüksək vəzifələr tutub. Sərkisyan kom
somolda işləyərkən Bakıdan gələn qonaqlara göstərdiyi xidmət
lərə görə “ofisiant” ləqəbi ilə tanınıb.221
1992-ci ildən silahlı özünümüdafiə dəstəsinin komandiri, daha
sonra qondarma “DQR”-in millət vəkili olub. 1993 - 95-ci illərdə
Ermənistanın müdafiə naziri, 1995 – 1996-cı illərdə təhlükəsizlik
naziri, 1996 – 1999-cu illərdə Daxili işlər naziri və Prezident Ad
minstrasiyasının rəhbəri vəzifələrində çalışıb. 2000 – 2007-ci il
lərdə yenidən Ermənistanın Müdafiə naziri olub. 2007-ci il 4 aprel
tarixində Ermənistanın Baş naziri təyin edilib. 2008-ci ildə Ermə
nistan prezidenti seçilib. 2013-cü ildə keçirilən prezident seçkilə
rində yenidən prezident postuna sahib olub.222
220

Торосян, За витриной власти, с. 77.
«Oт «официанта» до президента?», http://www.zerkalo.az/rubric.php?
id=15853, 06. 04.2007.
222
«Серж Саркисян назначен премьер-министром Армении»,www.regnum.ru/
news/807712.html, 04.04.2007
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Sərkisyan müdafiə, Təhlükəsizlik və Daxili işlər naziri olar
kən prezident Köçəryana sədaqətlə xidmət edib və özünün prezi
dent olacağı günü səbrsizliklə gözləyərək, bu istiqamətdə müəy
yən işlər görmüşdür. Köçəryanın prezident seçilməsindən sonra
erməni ictimai-siyasi rəyində formalaşan Qarabağ klanına qarşı
görüşlər Sərkisyan zamanı da davam edib. 2007-ci ildə Ermənis
tanın baş naziri Andranik Markaryanın şübhəli ölümündən sonra
Baş nazir təyin edilən Sərkisyanın Ermənistanın iqtisadiyyatının
canlanması üçün gördüyü işlər istənilən səmərəni verməyib.
Sərkisyan daxili siyasətin dinamizmini yaxşı bildiyi üçün si
yasi aləmdə qüvvələr ayrılığını tarazlıqda saxlayır. Ölkədə fəaliy
yət göstərən siyasi partiyalardan müxalifət cəbhəsində olan bir
neçə partiya istisna olmaqla digərlərinin siyasi fəaliyyətini istədi
yi şəkildə istiqamətləndirə bilir. Bu zaman sahib olduğu inzibati
mexanizminin ona verdiyi üstünlüklərdən də istifadə edir.
Sərkisyanın siyasi karyerində ən ciddi uğursuzluğu Türkiyə
ilə protokollar imzalanmasını ölkənin ictimai-siyasi rəyinə və er
məni diasporuna qəbul etdirə bilməməsi olub.
2008-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində yenidən siyasətə
qayıdan Levon Ter-Petrosyan onunla başabaş mübarizə apararaq
çətin vəziyyətə salmışdı. Bu seçkilərin nəticələrinə etiraz edən
mitinq iştirakçılarına martın 2-nə keçən gecə meydanlara hərbi
qüvvə və ağır texnika çıxardaraq, mitinqə toplananları dağıtmış
dır. Daxili işlər nazirliyinin mətbuat xidmətinin Səhiyyə nazirli
yinə istinadən verdiyi məlumata əsasən, bu hadisə zamanı 8 nəfər
ölmüş, 131 nəfər yaralanmışdır, lakin verilən qeyri-rəsmi məlu
matlara əsasən ölənlərin sayı 50 nəfərdən çox olub.223
223

«10 жертв мартовских беспорядков в Ереване: имена, место и причина
смерти», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/1101004.html, 17.12.2008.
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2013-cü ildə keçirilmiş prezident seçkilərində Sərkisyanın
rəqibi kimi görünən “Çiçəklənən Ermənistan” Partiyasının sədri
Qaqik Çarukyan seçkilərə ciddi hazırlaşsa da, namizəd olmadı.
Ermənistan ictimai-siyasi həyatında bununla bağlı müxtəlif fikir
lər dilə gətirildi.224 2013-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində
əsas rəqibi olan Çarukyanın seçkilərdə iştirak etməməsidən sonra
Sərkisyan ciddi rəqabət yaşamamışdır. Hələlik Ermənistanın da
xili siyasətində Sərkisyana güclü müxalifət yoxdur.
Rusia ilə münasibətlərində olduqca ehtiyatlıdır və bu döv
lətin Ermənistanın bütün sahələrinə müdaxilə etmək bacarığı ilə
hər zaman hesablaşıb. Prezident seçildikdən sonra Rusiya ilə mü
nasibətləri ən yüksək səviyyədə qorumağa çalışmışdır.
Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsində konstruktiv siya
sət həyata keçirmir. Ter-Petrosyanın Dağlıq Qarabağ problemini həll
etməyə təşəbbüs göstərdiyi üçün istefa etməyə məcbur olduğunu xa
tırlayaraq problemin həlli istiqamətində uzlaşmaz mövqe tutur.
Avropa ilə münasibətlərinə əhəmiyyət versə də, əsasən Rusi
ya yönümlüdür. Avropa Birliyinin beynəlxalq iqtisadi layihələrin
də iştirak etmək istəyir, amma bu qurumun insan haqları, demok
ratikləşmə və digər tələblərini qulaq ardına vurur.
Ermənistanda demokratiyanın bərqərar olmasının və inkişaf
etməsinin qarşısında ciddi maneələr vardır. Bu istiqamətdə irəli
ləyişlər olmadan Ermənistan xarici siyasətinin formalaşmasında
qeyri-hökumət təşkilatlarının, ictimaiyyətin, alimlərin, siyasətçi
lərin və hüquqşünasların iştirakından bəhs etmək mümkün deyil
dir.

224

Hatem Cabbarlı,” Ermenistanda Devlet Başkanlığı Seçimleri: Çarukyana Karşı Yapılan Komplo
Nedir?”,http://www.1news.com.tr/yazarlar/20121213012032092.htm, 13. 12.2012.

102

I FƏSİL. Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran amillər və nəzəri məsələlər

1. 14. Təhlükəsizlk qüvvələri
Nikola Bal, “Təhlükəsizlik sektorunda demokratik idarəet
mə” adlı əsərində dövlətlərin təhlükəsizlik sahəsində beş quru
mun aktiv fəaliyyət göstərdiyini və onlardan ilk üçünün fəaliy
yətinin qanunlarla tənzimləndiyini, digər ikisinin isə bu tənzim
ləmə prosesindən kənarda qaldığını ifadə etmişdir.225 Balın bu
təsnifatı adətən dövlətləşmə və demokratikləşmə prosesində
uzun bir tarixi keçmişə və təcrübəyə sahib olan dövlətlər
üçün xarakterikdir. Əgər söhbət müstəqilliyini yeni qazanmış
dövlətdən gedirsə, bu xarakteristik xüsusiyyətlər adətən daha
dar şəkildə tövsif olunmalıdır. Çünki bu dövlətlərdə ordu və
təhlükəsizlik qüvvələri sadəcə təhlükəsizlik məsələlərində
yox, eyni zamanda sosial-iqtisadi və xarici siyasətin həyata
keçirilməsində təsirli ola bilir. Keçmiş sovet respublikalarının

225

Bu qurumlara misal olaraq-1. Qanunlarla gücdən istifadə etməyə səlahiyyət verilən
orqanlar-silahlı qüvvələr, polis, yarı hərbi güçlər, daxili qoşunlar, hərbi və mülki kəş
fiyyat, sahil təhlükəsizlik gücləri, sərhəd qoşunları, mülki müdafiə, Prezidentin mühafi
zəsi, xalq könüllüləri. 2. Sivil idarə və nəzarət etməyə səlahiyyəti olan orqanlar-dövlət
başçısı, Baş nazir, Milli təhlükəsizlik şurası, qanunverici orqan və xüsusi qüvvələr,
Müdafiə, Daxili işlər nazirlikləri, hüquqa və ənənəyə uyğun olan hökumətlər, maliyə
idarəsi orqanları və mülki cəmiyyət orqanları. 3. Məhkəmə və təhlükəsizlik qüvvələri,
Ədliyyə nazirliyi, cəza çəkmə müəssisələri, prokurorluq və insan haqları komissiyaları,
xalq könüllüləri, hüquqa və ənənəyə uyğun olan qüvvələr. 4. Qanunlara görə gücdən is
tifadə etməyə səlahiyyətləri olmayan qurumlar-azadlıq ordulari, könüllü birliklər, ənə
nəvi xalq dirənişi, özəl təhlükəsizlik şirkətləri. 5. Qanunlara görə gücdən istifadə etmə
yə səlahiyyəti olmayan orqanlar-peşəkar təşkilatlar, həmkarlar təşkilatları, araşdırma
mərkəzləri, cəmiyyətin müdafiəsi ilə məşğul olan quruluşlar, mediya mənsubları, dini
təşkilatlar, sivil toplum təşkilatlarını və mənfəət qruplarını göstərmək mümkündür. Ni
cole Ball, Democratic Governance in the Security Sector, Presentation prepared for
UNDP Workshop on “Learning from Experience for Afghanistan”, 5 February,
2002, http://www.undp.org/eo/afghanistan/doc/Nicole_Ball.pdf
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bir çoxunda olduğu kimi, Ermənistanda da vəziyyət yuxarıda
ifadə edilən kimidir.226
1. 14.1. Ordu
Ermənistanda ordu və təhlükəsizlik qüvvələri üzərində nə
zarəti təmin edən və yaxud bu qurumların dəstəyini ala bilməyən
siyasi gücün hakimiyyətə gəlmə ehtimalı mümkün deyil.227 Ordu
və təhlükəsizlik qüvvələri ictimai həyatın hər sahəsinə müdaxilə
edə bilir, digər dövlət qurumları isə dekorativ xarakter daşıyır.228
Ermənistanda ordu digər təhlükəsizlik qüvvələrindən daha
çox siyasiləşmişdir. Orduya nəzarət edən qüvvə ölkəni də idarə
etmişdir. Ermənistan ordusunun digər təhlükəsizlik qüvvələrin
dən daha üstün olmasının əsas səbəbi müstəqillik elan edildikdən
sonra Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsindəkı rolu olmuş
dur. Dağlıq Qarabağ müharibəsində 16 ildir atəşkəs müqaviləsi
imzalansa da, ordunun siyasi həyata müdaxilə imkanı hələ də var.
Ordu son 20 ildə heç bir dövlət qurumunun müvəffəq olmadı
ğı işləri görməyə müvəffəq olmuşdur. Azərbaycan torpaqlarının
işğal edilməsində peşəkar olmayan komandirlər könüllü silahlı
qruplaşmalar üzərində nəzarəti təmin edə bilmişdir. Ermənistanın
ilk müdafiə naziri Vazgen Sərkisyan olmuşdur.
İki dəfə Müdafiə naziri vəzifəsinə təyin edilən Serj Sərkis
yan, ciddi iqtisadi problemlər yaşayan Ermənistan hökumətinə
hərbi büdcəni azaltmağa imkan verməmiş, daxili və xarici siyasə
tin formalaşmasına müdaxilə etmişdir.
226

«Армения: в предверии...», с. 13.
Liana Minasyan, “The role of the army in Armenia”s polisy”, İWPR, Nowember
1999, p. 13.
228
«Армения: в предверии....», с. 13.
227
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1994-cü ilin may ayında atəşkəs müqaviləsi imzalanana qədər
ordunun və digər təhlükəsizlik qüvvələrinin xarici, təhlükəsizlik,
müdafiə, iqtisadi siyasətin planlaşdırılması və həyata keçirilməsin
də üstünlüyü olmuşdur. Bu tarixdən sonra ordunun və təhlükəsizlik
qüvvələrinin üstünlüyü davam etsə də, bəzən digər əlaqədar nazir
liklərin də rəyləri nəzərə alınmış və həyata keçirilmişdir.
Atəşkəs müqaviləsi imzalandıqdan sonra da ordu problemin
sülh yolu ilə həll edilməsi üçün keçirilən görüşmələrə əhəmiyyət
li dərəcədə müdaxilə edə bilmişdir. Bu baxımdan, Xarici işlər na
zirliyi xüsusilə Qarabağ problemi ilə bağlı Müdafiə nazirliyinin
fikirlərini nəzərə almağa məcbur olmuşdur. Əgər Müdafiə naziri
hökumətə təsir etmə mexanizmlərinə sahibdirsə, sülh müqaviləsi
nin imzalanması üçün mütəlq onun razılığı olmalıdır.
Ermənistan Müdafiə nazirliyi ölkədə islahatların ən az və ya
vaş həyata keçirildiyi nazirliklərdən biridir. Ordu üzərində mülkü
nəzarət mexanizmi qəbul edilməmiş, Müdafiə naziri və Baş Qə
rargah rəisinin səlahiyyətləri tam olaraq müəyyənləşdirilməmiş
dir. Müdafiə nazirliyi keçmiş sovet ordusu modeli standartlarına
görə qurulmuşdur. Müdafiə nazirliyinin məxfi olmayan fəaliyyəti
haqqında belə məlumat əldə etmək olduqca çətindir. Faktiki ola
raq ordunu sadəcə Prezident, Müdafiə naziri və hər ikisinə yaxın
olan olduqca kiçik bir qrup idarə edir. Ancaq bu qrupun belə or
dunu necə idarə etdiyi haqqında ciddi məlumatlar demək olar ki,
yoxdur.229
Ordu və digər güc nazirlikləri üzərində mülkü nəzarət olma
dığına görə digər nazirliklərlə müqayisədə rüşvət və korrupsiya
229

Aghasy Yenokian, “Armenia: Civilians in National Security Policy”, Paper presented
at the 1st Workshop on “Civilians in National Security Policy” held in Geneva 2-4 November 2002, http://www.dcaf.ch/censp/ev_geneva_papers_yenokian.pdf
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halları daha yüksəkdir. Hökumətin rüşvət və korrupsiyaya qarşı
mübarizə proqramı həyata keçirilərkən digər sahələrdə bəzi nə
ticələr əldə edilsə də, güc nazirliklərində proqram nə tam olaraq
həyata keçirilmiş, nə də nəticə əldə olunmuşdır.
Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi problemi
daimi sülh müqaviləsi ilə həll edilmədiyi müddət ərzində ordu və
güc nazirlikləri fəaliyyət sahələrini genişləndirərək demokratik
dəyərlərin bərqərar olmasına mane olacaqdır. Ermənistan işğalçı
lıq siyasətinə davam edərsə, ordunun və güc nazirliklərinin sosial
və siyasi həyata müdaxiləsi uzun müddət davam edəcəkdir.
1. 14.2. Daxili işlər nazirliyi
Sovet İttifaqı zamanı Ermənistan Daxili işlər nazirliyi Mosk
vaya bağlı olsa da, sadəcə yüksək rütbəli zabit heyəti Moskva
tərəfindən təyin edilirdi. Daxili işlər nazirliyi rüşvət və korrup
siyanın ən çox qeydə alındığı nazirlik olmuşdur. Ermənistan
müstəqilliyini elan etdikdən sonra Daxili işlər nazirliyinin sta
tusu və rolu vəzifədə olan nazirlərin şəxsi təcrübələri və qüvvə
ləri nisbətində bir neçə dəfə dəyişmişdir. DİN 1992 – 1996-cı
illərdə daha çox siyasiləşmiş və siyasi həyata müdaxilə etmiş
dir.230 Daxili işlər naziri Vano Siradeqyan eyni zamanda iqtisadi
siyasətə də müdaxilə etmiş və siyasi rəqiblərinə qarşı sui-qəsd
təşkil edən xüsusi bir dəstə yaratmışdır. Siradeqyan vəzifədən
çıxarıldıqdan sonra Ermənistanın milli təhlükəsizlik naziri olan

230

Гагик Авакян, «Армения: Oбеспечение спокойства», Кавказ: вооружен и
разобщен, Под редакцией Анны Матвеевой и Данкана Хизкока (Duncan Hiscock) Перевод с английского: Максим Пядушкин , Евгений Загайнов, Moсква,
феврал 2004, с. 31.
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Serj Sərkisyan Daxili işlər naziri vəzifəsini də icra etmiş, na
zirlikdə bəzi islahatlar apardıqdan sonra yeni Daxili işlər naziri
təyin edilmişdir. Daxili işlər nazirliyində yaşanan problemlərin
səbəbi 2002-ci ilə kimi keçmiş sovet qanunları ilə idarə edilmə
si olmuşdur. Daxili işlər nazirliyinin fəaliyyətini tənzimləyən
qanun qəbul edilmədiyi halda, problemlərin davam etdiyi anla
şılınca 2002-ci ildə “Polis haqqında qanun”231 qəbul edilmişdir.
Bu qanuna görə, Daxili işlər nazirliyinin nazirlik statusu ləğv
edilərək hökumətə bağlanmış və polisin daxili və xarici siyasətə
qarışmasının qarşısı əhəmiyyətli dərəcədə azaldılmışdır.
1. 14.3. Milli təhlükəsizlik xidməti
SSRİ dövründə Ermənistan Dövlət təhlükəsizlik komitə
si əsasən Moskva tərəfindən idarə edilmişdir. Komitənin əsas
fəaliyyət sahəsi ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək olmuşdur.
Müstəqillikdən sonra bu təşkilat Moskvanın birbaşa nəzarətindən
uzaqlaşmışdır. Digər keçmiş sovet respublikalarından fərqli ola
raq, Ermənistan DTK müstəqillik mübarizəsində Moskvanın si
yasətini görünüşdə dəstəkləsə də, əslində müstəqillik hərəkatına
yardım etmişdir. Müstəqillik elan edildikdən sonra DTK-da bəzi
islahatlar aparılmış, Komitənin adı dəyişdirilərək Milli təhlükə
sizlik komitəsi (MTK) adlandırılmış və 1996-cı ildə Daxili işlər
nazirliyi ilə birləşdirilmişdir. 1999-cu ildə Daxili işlər nazirliyin
dən ayrılan Milli təhlükəsizlik komitəsinə nazirlik statusu verilsə
də, 2002-ci ildə təkrar statusu və adı Milli təhlükəsizlik xidməti
231

Qanun mətni üçün baxın: http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_cooperation/Police_and_internal_security/Documents/CO-POL%20LAWS%20
(2004)01%20Armenia %LawPolice.asp
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(MTX) olaraq dəyişdirilmiş və yalnız prezidentə tabe olmaq şərti
ilə hökumətdə yer almışdır.232 Bu dəyişiklik nəticəsində prezident
təhlükəsizlik qurumları üzərində nəzarətini gücləndirmişdir. İq
tidarın bəzən MTX-dən istifadə edərək müxalifətin siyasi fəaliy
yətləri haqqında məlumat aldığı və bəzi siyasətçiləri şantajla si
yasətdən uzaqlaşdırdığı iddia edilir.233
Ermənistanın təhlükəsizlik xidməti müstəqillik mübarizəsi il
lərində və daha sonra hadisələrə peşəkar münasibət göstərmiş və
əhəmiyyətli dərəcədə siyasətdən kənarda qala bilmişdir. Peşəkarlıq
ciddiyyətini qoruyan, rüşvət və korrupsiyanın çox az təsadüf edil
diyi nadir dövlət qurumlarından biri kimi fəaliyyətinə davam edir.
1. 14.4. Milli təhlükəsizlik şurası
Milli təhlükəsizlik şurası (MTŞ) müstəqillik elan edildikdən
sonra qurulmuşdur. Prezident, Prezidentin köməkçisi, Baş nazir,
Baş nazirin birinci müavini, Parlament Sədri, Milli təhlükəsizlik
müşaviri, Müdafiə naziri, Milli təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri,
Daxili işlər və Xarici işlər nazirləri şuranın üzvüdürlər. Şura qısa
və uzun müddətli fəaliyyət planı hazırlayır. Müstəqilliyin ilk illə
rində Şura milli təhlükəsizliyin qorunmasında, ordunun, siyasi sis
temin və digər strateji sahələrin inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli
rol oynamışdır.234 Ancaq daha sonra bu funksiyası zəifləmişdir. Şu
ra haqqında 1996-cı il prezident seçkilərində Petrosyanın yenidən
prezident seçilməsi üçün qanunları pozduğu haqqında iddialar or
taya atılmışdır.235
232

Авакян, «Армения: «Oбеспечение спокойства...», с. 34.
Авакян, «Армения: Oбеспечение спокойства...», с. 34.
234
Авакян, «Армения: Oбеспечение спокойства...», с. 35.
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Авакян, «Армения: Oбеспечение спокойства...», с. 35
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“Təhlükəsizlik haqqında qanun”da Şura haqqında qısa məlu
mat verilsə də, Şuranın hüquqi stausu qanunla tənzimlənməmişdir.
Prezident Şura sədri, Müdafiə naziri isə baş katibdir. Ancaq Şura
nın Katibliyi yoxdur. 1990-cı illərin sonlarından etibarən fəaliyyəti
məhdudlaşdırılmış və daxili siyasətə müdaxilə etməmişdir. Şuranın
hüquqi statusundakı qeyri-müəyyənlik və idarəetmə mexanizminin
qurulmaması onun fəaliyyətini məhdudlaşdıran əsas səbəblərdir.
1.15. Qondarma “erməni soyqırımı”
1950-ci illərdən etibarən beynəlxalq aləmdə siyasi hadisələ
rin etik dəyərlər və hüquq müstəvidə müzakirə edilməsi ənənəsi
üstünlük təşkil edir.236
Qondarma “erməni soyqırımı”nın beynəlxalq aləmdə tanın
ması məsələsi diasporda, Sovet Ermənistanında və müstəqil Er
mənistanda müxtəlif səviyyələrdə müzakirə edilmişdir və bu gün
də edilir. Diaspor XX əsrin əvvəllərindən etibarən qondarma “er
məni soyqırımı”nın tanınması üçün təbliğat kampaniyasına baş
lamış, ancaq 1960-ci illərə kimi müvəffəqiyyət qazana bilməmiş
dir. Qondarma “erməni soyqırımı”, diaspora erməniləri üçün hə
yati əhəmiyyət daşıyır, milli kimliklərinin qorunmasında ən vacib
şərtlərdən biridir və bu xüsusiyyətini bu gün də qoruyur.237
Sovet Ermənistanında ermənilər 1940-cı illərin ortalarına ki
mi Türkiyəyə qarşı ciddi təbliğat aparmasalar da, heç bir zaman
236

Кочар Мери, Армяно-Турецкие политические отношения и армянский
вопрос, Ереван 1986; Aрмен Залинян, «Прававоя ответственность Турецского государства за геноцид Армян», http://www.artsakhtert.com/rus/index.
php?id=1775, 23.04.2004; Aра Абрамян, «Пути способы признание геноцида
Армян как фактор Армяно-Турецских отношений», Aзг, 07.05.2004.
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bu məsələ ikinci plana keçməmişdir. 1945-ci ilin iyun ayında Eç
miadzin Patriarxı seçkilərində dünyanın müxtəlif ölkələrindən
gələn erməni təşkilatlarının liderlerini kilsəyə toplanaraq məq
sədlərindən kənar siyasi qərar almış, Qars və Ərdəhanın Sovet İt
tifaqı tərəfindən ilhaqını tələb etmişdilər. Ermənilər bu tələblərini
BMT-nin qurulduğu San-Fransisko Konfransı (aprel 1945-ci il)
zamanı SSRİ, ABŞ və İngiltərə dövlət başçılarına, Potsdam Konf
ransının238 (iyul 1945-ci il) iştirakçılarına, Berlin Konfransında
(avqust 1945-ci il) iştirak edən dövlətlərin Xarici işlər nazirləri
Şurasına, London (sentyabr 1945-ci il), Moskva (dekabr 1945ci il) toplantılarına, BMT-nin I London iclasına (yanvar 1946cı il) göndərmiş, ancaq nəticə əldə etməmişdilər. Erməni diaspor
nümayəndələrinin bu tələblərinə paralel olaraq Dünya Erməni
lərinin Patriarxı VI Gevork 1945-ci il 29 oktyabrda SSRİ, ABŞ
və İngiltərə hökumətlərindən Türkiyənin “erməni vilayətlərinin”
Sovet Ermənistana birləşdirilməsini tələb etmişdir.239 ABŞ və
İngiltərənin bu tələbə SSRİ-nin sərhədlərinin genişləyəcəyini nə
zərə alaraq rədd cavabı verməsindən sonra SSRİ Türkiyəyə qarşı
torpaq iddialarından əl çəkmişdir. Qərb müttəfiqlərinin dəstəyini
ala bilməyən SSRİ 1953-cü il 30 mayda “yaxın qonşuluq münasi
bətlərinin qorunması, sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün
Ermənistan və Gürcüstan hökuməti Türkiyəyə qarşı ərazi iddiala
rından əl çəkir... Beləliklə, sovet hökuməti Sovet İttifaqının Tür
kiyəyə qarşı torpaq iddialarının olmadığını bildirir... 240” şəklində
bəyanat verərək bu mözuya bir daha qayıtmamışdır.
238

Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, s. LXXIV.
Арам Кирокасян, Армянский вопрос и геноцид Армян, Изд. Норавнк,
Ереван 2006, с. 67.
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Bundan sonra Moskva qondarma “erməni soyqırımı” və tor
paq iddialarından əl çəksə də, Ermənistan bu mövzu ilə əlaqədar
olaraq elmi və təbliğati fəaliyyətinə davam etmişdir. 1960-cı illə
rin əvvəllərində Ucan kəndində Andranik Ozanyanın heykəlinin
qoyulmasından sonra təbliğat fəaliyyətləri daha da genişləmişdir.
Bu mərhələni, bir sonrakı mərhələnin, yəni qondarma “erməni
soyqırımı” təbliğat kompaniyasının təməlinin hazırlandığı mər
hələ olaraq da dəyərləndirmək olar.
1965-ci ildə Ermənistanın rəsmən 24 aprel tarixini qondarma
“erməni soyqırımı” günü olaraq qəbul etməsi və bununla bağlı
anım mərasimi təşkil edilməsi, erməni ictimaiyyətində türk düş
mənçiliyinin yeni bir mərhələsinin başlanmasına səbəb olmuşdur.
1965-ci ilə qədər qondarma “erməni soyqırımı” məhdud sayda
tarixçilər və cəmiyyətin bəzi təbəqələri tərəfindən müzakirə olu
nurdusa, bu tarixdən etibarən rəsmi dövlət siyasətinə çevrilmiş
dir. Çiçernakaberd şəhərində qondarma “erməni soyqırımı” qur
banlarının xatirəsinə abidə inşa edilmiş, hər il 24 apreldə bu abi
dəni ziyarət edərək əklil qoymaq ənənə halını almışdır. Qondar
ma “soyqırımı” mövzusu erməni ictimai həyatının bir parçasına
çevrilmiş, təbliğat fəaliyyəti daha da genişləmiş241 və İrəvanda
qondarma “erməni soyqırımı” muzeyi açılmışdır.
1960-cı illərdən başlayaraq, dünyada erməni məsələsi və
qondarma “erməni soyqırımı” mövzusuna maraq artmış və bəzi
beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə edilmişdir. Qondarma “erməni
soyqırımı” BMT-nin İnsan hüquqları komissiyasının separatizmin
xəbərdar edilməsi və Milli azlıqların qorunması alt komissiyasın
241

Герберт Адамс Гибонс, Последние избиения в Армении. Факты и от
ветственности, Перевод с анг. Петроград, Военная Типография императрицы
Екатерины Великой, 1916.
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da müzakirə edilmişdi. Ruanda nümayəndələrinin 1973-cü ildə
hazırladığı məruzənin 37-ci maddəsində: “XX əsrdə ilk soyqırı
mı kimi bilinən erməni qətliamlarını qeyd etmək mümkündür,”242
ifadəsi qeyd olunmuşdur.
Erməni diaspor təşkilatlarının təşəbbüsləri nəticəsində qon
darma “erməni soyqırımı” 1984-cü ilin aprel ayında Xalqların
Daimi Məhkəməsinin Paris iclasında müzakirə edilmiş və qərar
qəbul edilmişdir.243 Bu qərara görə:
- ermənilərin ümumi və xüsusi hüquqları beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun şəkildə qorunmalıdır;
- 1948-ci il 9 dekabr tarixli “Soyqırımı Cinayətinin Xəbərdar
Edilməsi və Cəzalandırılması Konvensiyası”nda nəzərdə tutul
duğu kimi, deportasiya və kütləvi qətliamlarla ermənilərin məhv
edilməsi soyqırımı kimi qəbul edilir;
- Gənc Türklər hökuməti 1915 – 1917-ci illərdə həyata keçir
diyi soyqırımına görə məsuliyyət daşıyır;
- erməni soyqırımı eyni zamanda beynəlxalq bir cinayətdir.
Bu günkü Türkiyə dövlətinin Osmanlı dövlətinin varisi olmadığı
iddia edilsə də, Türkiyə məsuliyyət daşıyır;
- bu məsuliyyətə görə Türkiyə soyqırımı qəbul etməli və er
mənilərə dəyən ziyanı ödəməlidir;
- BMT və onun üzvləri bu barədə ermənilərə kömək göstərə
bilər, Türkiyə və digər dövlətlərdən erməni soyqırımını qəbul et
mələrini tələb edə bilər.
Ermənistanın Türkiyə qarşısında mövqeyini gücləndirən baş
qa bir səbəb də ABŞ-ın Avropa və Asiya dövlətlərinin bəzilərinin
242

Кирокасян, Армянский вопрос и геноцид Армян, с. 68.
Армен Киракосян, «Государственный менталитет Турции отрицает
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qondarma “erməni soyqırımı” məsələsində bu ölkəni dəstəkləmə
sidir. Bu baxımdan Avropa Parlamentinin 1987-ci il 18 iyunda
“Erməni Probleminin Siyasi Həlli Haqqında” qəbul etdiyi qə
rar244 Türkiyə üçün ciddi problemə çevrilmişdir. Bu qərarda Aİ və
AŞ245 Türkiyə hökumətindən 1915 – 1917-ci illərdə Ermənilərə
qarşı törədilən “soyqırımı” tanıması və erməni nümayəndələri ilə
dialoqa başlaması üçün səy göstərməsini istəyir. Bu tarixdən son
ra qondarma “erməni soyqırımı” məsələsi Avropa dövlətlərinin
və ABŞ-ın gündəminə çıxmışdır.
Ermənistan və diaspora ilə birlikdə Eçmiədzin kilsəsi də qon
darma “erməni soyqırımı” təbliğatında bəzi nəticələr əldə etmişdir.
“Dünya Kilsələr Birliyi”nin 1989-cu ilin may ayında ABŞ-da ke
çirilən qurultayında qondarma “erməni soyqırımı” haqqında qərar
qəbul edilmişdir. Qərarda, “Bütün dünya dövlətləri hökumətlərinə
müraciət edərək Türkiyənin erməni soyqırımını tanıması üçün təz
yiq göstərmələri” və “Türkiyənin işğal etdiyi erməni torpaqlarını
geri qaytarması, ərazisində son 75 ildə dağıdılan 2500-dən çox kil
sənin yenidən tikilməsi və təmir edilməsi” tələb edilmişdir.246
Qondarma “erməni soyqırımı” xarakterik xüsusiyyəti haki
miyyətdə olanların xarici siyasət kursunun dəyişməsinə baxma
yaraq, bu mövzunun 1991-ci ildən sonra heç bir zaman əhəmiy
yətini itirməmiş olmasıdır.
Ermənistanın müstəqillik mübarizəsi illərində qondarma “er
məni soyqırımı” ilə bağlı iki fikir əsas kimi qəbul olunmuşdur:
244

Suat Sezgin, “Ermeni Soykırım Yasası Bağlamında Turkiye Avrupa Birliği
İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Müdafaa-i Hukuk, Sayı 31, Şubat 2001.
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- bu məsələnin Türkiyə ilə münasibətlərdə ön plana çıxarıl
mamasını istəyən Erməni Ümummilli Hərəkatının,
- qondarma “erməni soyqırımının” tanınmasını Türkiyə ilə
əlaqələrin qurulmasında şərt olaraq görən ənənəvi-mühafizəkar
düşüncəli daşnakların fikirləri. 247
EÜH ənənəvi görüşə sahib olanlara qarşı mübarizədə zəif ol
duğu üçün qondarma “erməni soyqırımı” məsələsi “Müstəqillik
Bəyannaməsi”ndə də öz yerini almışdır. Ancaq 1998-ci ilə qədər
hakimiyyətdə olan EÜH bu məsələni ön plana çıxarmamışdır.248
Ermənistanın xarici siyasətində iki əhəmiyyətli problemlər
dən birincisi qondarma “erməni soyqırımının” beynəlxalq aləm
də tanınması, ikincisi isə qondarma “DQR-in müstəqilliyinin”
qorunması və tanınmasıdır. İkinci problemin həlli yönündə ATƏT
Minsk Qrupunun məşğul olduğu və bu məsələdə Ermənistanın
adətən müdafiə mövqeyində olduğu diqqət çəkir.
Qondarma “erməni soyqırımından” başqa heç bir məsələdə
erməni ictimai-siyasi rəyi bu qədər həmrəy deyil. Dağlıq Qarabağ
problemi haqqında bəzən müxtəlif fikirlər səslənsə də, qondarma
“erməni soyqırımı” haqqında cəmiyyətdə ciddi bir həmrəylik var
dır və əksini geniş auditoriyada müzakirə etmək mümkün deyil.
Qondarma “erməni soyqırımı” məsələsində Ermənistan əlindəki
bütün təbliğat mexanizmlərindən və təzyiq vasitələrindən Türki
yəyə qarşı istifadə edir.
Ermənistanın bu məsələ ilə bağlı xarici siyasətdəki hədəfləri
başda Türkiyə olmaqla, dünya dövlətlərinin qondarma “ermə
ni soyqırımını” tanımaları təmin etmək olmuşdur. Bu, xüsusilə
2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən prioritet məsələ olmuşdur.
247
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Avropa, ABŞ,249 Asiya və Yaxın Şərqdə bəzi dövlətlərin qondar
ma “erməni soyqırımını” tanıyan qərarlar qəbul etməsi, xüsusi
lə 2001-ci ildə Fransanın “soyqırımı” tanıması və 2006-cı ildə
qondarma “erməni soyqırım”ını inkar qanununu qəbul etməyə
çalışmasını Ermənistan təbliğatının nəticəsi və Fransanın Türki
yəyə qarşı təzyiq siyasəti kimi də dəyərləndirmək mümkündür.
Qondarma “erməni soyqırımı” məsələsi Ermənistan və dias
porda elmi səviyyədə müxtəlif aspektlərdən araşdırılmış və də
yərləndirilmişdir. Bu dəyərləndirmənin ümumi xüsusiyyətlərini
aşağıdakı kimi təsnif edilə bilər:
Yaşayış sahəsinin (torpaqların) itirilməsi
Ermənilər 1915-ci ilə qədər “5 min illik ana vətənlərində”
yaşadıqlarını iddia edirlər.250 Ermənilər vətən anlayışı ilə heç bir
fiziki və mənəvi bağ mövcud olmasa da, Dağlıq Ermənistanı da
buraya daxil edir və Ermənistanın 350 min kvadrat kilometr əra
zisi olduğunu bildirirlər. Tarixçilər ermənilərin müstəqilliyini
qorumaq təşəbbüslərinin XIV əsrə qədər davam etdiyini, bu ta
rixdən sonra Ermənistanın işğal edilməsi ilə yalnız dağlıq ərazi
lərdə yaşayan bir qrup erməninin müstəqilliklərini qismən qoruya
bildiyini qeyd edirlər. Ermənilər bu mərhələdən sonra müstəqil
olmasalar da, movcudiyyətlərini qoruya bilmələrini demoqrafik
faktla – “vətənlərində” sayılarının çox olmaları ilə izah edirlər.
Ermənilər monqol-tatarların, türkmənlərin bölgəni işğal etmələ
rinin və Osmanlı-İran müharibələrinin ermənilər üzərində ciddi
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iz buraxdığını və nəticə etibarı ilə “Böyük Ermənistan”ın yox ol
duğunu iddia edirlər. Ermənilər bugünkü Ermənistanı “Kiçik Er
mənistan” olaraq görür və Türkiyədən torpaq və təzminat tələb
edirlər.251
Mədəni mirasın itirilməsi
Erməni mədəniyyətinin itirdiklərinin hesablanmayacaq
qədər çox olduğunu düşünürlər. Ermənilər bu itirilən dəyərlərin
yalnız bəzi kilsə, monastr, tarixi dəyəri olan abidələr olmadığını,
eyni zamanda min illərlə inşa edilən şəhərlərin, qəsəbələrin,
kəndlərin, kitabxanaların və əlyazmaların da məhv edildiyini
irəli sürürlər.
Maddi itkilər
Bu kontekstdə Ermənilər “Qərbi” Ermənistanda yaşayanla
rın mülklərinin talan edilməsini,252 kollektiv erməni həyatının po
zulmasını, milli yaşayış tərzinin aradan qaldırılmasını və fiziki
yaşayış imkanlarının əllərindən alındığını iddia edirlər.
Psixoloji sarsıntı
Ermənilər, yaşayış sahələrinin, mədəni miraslarının, mad
di dəyərlərinin itirilməsinin onlara ciddi psixoloji təsir etdiyini,
milli dəyərlərdən qoparıldıqlarını və qondarma “soyqırımın” er
mənilərdə məzlumluq kompleksinin, sabaha inamsızlıq duyğusu
nun, başqaları önündə baş əymə, milli dəyərlərin inkar edilməsi
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və hətta özlərindən belə qorxacaq bir vəziyyətin yaranmasına sə
bəb olduğunu bildirirlər.253
Liderlərin, cəmiyyətin və abidələrin yox edilməsi
Qondarma “soyqırımı” törədilərkən kilsələrin, məktəblərin, müx
təlif təşkilat və milli mexanizmlərinin, siyasi və mədəni elitin məhv
edildiyini irəli sürürlər.254 Onlar qondarma “erməni soyqırımı”na mə
ruz qalan və deportasiya edilən ermənilərin yalnız az bir hissəsinin
milli dəyərlərini və kimliklərini qoruya bildiklərini, böyük qisminin
isə yaşadıqları ölkələrdə assimiliyasiya olduğunu bildirirlər.
İnsan ölümləri
Ermənilər qondarma “erməni soyqırımının” 1894 – 1922-ci il
lər arasında bir neçə mərhələdə davam etdiyini, təxminən 2 milyon
erməninin (300 mini 1894 – 1896-cı illərdə, 1,5 milyon erməninin
1915 – 1916-cı illərdə, 300 min erməninin isə 1918 – 1922-ci il
lərdə) (!) qondarma “soyqırıma” məruz qaldıqlarını iddia edirlər.
Yuxarıda iddia edilənlər bütün erməni tarixçi və tədqiqatçılar tərə
findən də qəbul edilir. Bundan başqa paranoya kimi qiymətləndiri
ləcək tezislərlə erməni iddialarına dəstək verənlər də vardır. Ermə
ni tarixçi Suren Eyvazyan, qondarma “erməni soyqırımı” haqqında
etik və akademik səviyyəyə sığmayan bir şəkildə Türkiyəni günah
landırmış və qondarma “erməni soyqırımına” məruz qalan erməni
lərin sayını 15 milyon255 (!) olaraq göstərmişdir.
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254
Диев, Г.А, «Армянский вопрос в Турции», Геноцид армян и русская публицистика, Под ред. Амирханян М.Д., Армянская община Москвы, Том I,
Moсква, 1997, сс. 9-70.
255
Айвазян, История России, сс. 466-467.
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2. ERMƏNİSTANIN XARİCİ SİYASƏTİNDƏ
TƏHLÜKƏSİZLİK ANLAYIŞI
2.1. Cənubi Qafqazın geosiyasi mövqeyi
və təhlükəsizlik problemləri
Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında yerləşən Cənubi Qafqaz,
cənub-şimal, həmçinin şərq-qərb enerji və nəqliyyat xətlərinin
kəsişməsi, eyni zamanda Xəzər hövzəsinin enerji resurslarına sa
hib olması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Cənubi Qaf
qazın Asiya qitəsində mühüm geosiyasi mövqeyi Sovet İttifaqı
nın süqut etməsindən sonra yeni siyasi təhlükəsizlik və iqtisadi
motivlərlə bir az da zənginləşmişdir.
Bölgə, coğrafi quruluşuna görə tarixən xalqların və mədəniy
yətlərin cənubdan şimala, qərbdən şərqə köç yolu olub. Bu köç
lər Cənubi Qafqaz xalqlarının siyasi tarixinin formalaşmasında
ciddi təsir edərək dərin izlər buraxıb.256 D. Trenin257 və digər rus
tədqiqatçısı M. Voloxonski də araşdırmalarında Cənubi Qafqazın
Osmanlı, Rusiya və İran258 arasında mübarizə meydanı olduğunu
256

Артак Арутюнян, «Историко-ретроспективный анализ политики России на
Южном Кавказе», Южный Кавказ: Проблемы региональной безопасности
и интеграции , РАУ, T.1, No 1, 2004, http://caucasus.rau.am/doc/arutunyan.pdf
257
Дмитрий Тренин, «Интересы безопасности и политики России в Кавказском регионе», Cпорные границы на Кавказе, Под ред. Бруно Коппитерс, Moсква, 1996, с. 103.
258
Михаил Волохонский, «Турецкие и Иранcкие факторы на Южном Кавказе»,
Конфликтный потенциал и процессы трансформации в Кавказском регионе, 4 (16), Moсква, мaй 2006, сс. 3-10.
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və bu dövlətlərin bölgənin siyasi, sosial və mədəni dəyərlərinin
formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynadığını qeyd edir.259
Z. Bjezinski Cənubi Qafqazı Avrasiyanın “Balkanları”260 kimi
dəyərləndirir. O, yazırdı ki, XX əsrin sonlarından etibarən Cənubi
Qafqaz hegemonluq etmək istəyən böyük dövlətlərin mübarizə
meydanına çevrilib.261
Bu baxımdan 1990-cı illərdən sonra qitədən kənar böyük dövlət
lər də Cənubi Qafqazda geosiyasi mübarizənin əsas aktyorlarıdır.
Bölgə ilə əlaqədar aparılan bütün tədqiqatlarda Cənubi Qafqazın
son 20 ildə yalnız coğrafi baxımdan bir bütünlük təşkil etdiyi qeyd
edilir. Digər bütün parametrlərə görə (sosial-iqtisadi, siyasi, hərbi,
mədəni və təhlükəsizlik baxımından), bölgənin fərqli dəyərləri var
dır. 1990-cı illərdən etibarən bölgədəki fərqli dəyərlərin ortaq məx
rəcə gətirilməsi, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və təhlükəsizliyin
təmin edilməsi üçün müxtəlif layihələr hazırlanır.262
Son 300 illik tarixə nəzər yetirilsə görərik ki, bölgənin bu döv
lətlərdən birinin əlində olduğunda, yəni Azərbaycan, Ermənistan
və Gürcüstanın eyni təhlükəsizlik mexanizmində yer aldıqları
təqdirdə, təhlükəsizlik problemləri ortaya çıxmır. Bölgə hərbi və
təhlükəsizlik baxımından ikiyə ayrıldığı zaman isə ciddi müna
qişələrin yaşandığı müşahidə edilir. XIX əsrin əvvəllərindən eti
barən Rusiyanın nəzarətinə keçən Cənubi Qafqazda Rusiya haki
259

«Южный Кавказ: Национализм, конфликты и меньшинства», http://www.
minorityrights.org/translated-pubs/SouthCaucasus%5BRussian%5D.pdf
260
Z. Brzezinski, The Grand Chessboard. American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (N.Y., 1997), pp. 123-124.
261
Пашаева Г, «Система региональной безопасности на Южном Кавказе мифы и реалии, Центральная Азия и Кавказ, No: 1, (13) 2001, http://www.cac.
org/online/2001/journal_rus/cac-01/03.pashr.shtml
262
Пашаева Г, «Система региональной безопасности на Южном Кавказе»
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miyyəti 1918 – 1920-ci illər istisna olmaqla XX əsrin sonlarına
qədər davam etmişdir. 1917-ci ildə imzalanan Brest-Litovsk mü
qaviləsinin şərtlərinə görə, Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çəkimiş
və Rusiya Duması bolşeviklər tərəfindən buraxılmışdır. Bundan
sonra Dumanın Qafqaz nümayəndələri 1918-ci il fevralın 23-də
Qafqaz Komissarlığının yaranmasını bəyan etmişdir. Ancaq Qaf
qaz Komissarlığı üzvləri arasında xarici siyasət sahəsində ciddi
fikir ayrılıqları ortaya çıxmışdır. 1918-ci ilin 22 aprelində Müstə
qil Qafqaz Federasiya Dövləti qurulmuş, lakin fikir ayrılıqları da
vam etdiyi üçün 1918-ci il mayın 27-də Gürcüstan, mayın 28-də
isə Azərbaycan və Ermənistan müstəqilliklərini elan etmişdir.
Lakin bu uzun çəkmir və bölgə dövlətləri 1920 – 1921-ci il
lərdə Rusiya tərəfindən işğal edilmiş və 1991-ci ilə qədər digər
dövlətlər tərəfindən Sovet İttifaqının tərkib hissəsi kimi qəbul
olunmuşlar.
Sovet İttifaqının süqut etməsi və Cənubi Qafqazda üç müs
təqil dövlətin qurulması yeni təhlükəsizlik mühitinin yaranma
sına ehtiyac olduğunu göstərmişdir.263 Bu dövrdə bölgə ölkələ
ri müxtəlif təhlükəsizlik problemləri ilə qarşılaşmış, bölgə və
beynəlxalq təhlükəsizlik təşkilatlarına üzv olmağa can atmış və
əməkdaşlığı genişləndirərək problemlərin həlli yolları axtarı
lmışdır.264
Məhz bu mərhələdə Ermənistan xüsusilə təhlükəsizlik sahə

263

Гайк Саргисович Котанджян, Этнополитология консенсуса-конфликта: цивилизационные проблемы теории и практики, Moсква, Луч, 1992, сс.104-120.
264
Gayk Kotanjian, “The South Caucasus: Developing A Regional Security Architecture”, NDU-SNSEE, 2004, The “Strategic Assessment of Central Eurasia”,
research report published by CACI and the Atlantic Council of the US done at the
request of the US Joint Chiefs of Staff in February 2001, р. 56-71.
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sində Rusiya ilə əməkdaşlığa başlayır.265
1980-ci illərin sonlarından başlayaraq davam edən siyasi, hər
bi və etnik zəmində silahlı münaqişələr bölgənin təhlükəsizliyini
və inkişafını ciddi şəkildə təhdid etmişdir. Münaqişələrin həllini
tezləşdirmək üçün hazırlanan layihələr, böyük dövlətlərin bölgə
də həyata keçirmək istədikləri iqtisadi, siyasi və hərbi planlar Cə
nubi Qafqazda təhlükəsizliyin əhəmiyyətini artırmışdır.
Amma bu sahədə müxtəlif layihələr hazırlansa da, son 20 ildə
ortaya çıxan problemlərin heç biri həll edilməyib.
Problemləri aşağıdakı kimi təsnif etmək mümkündür:
- Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi;266
- Gürcüstanda Abxaziya, Acarıstan və Cənubi Osetiya problemi;267

265

Сергей Минасян, «Военно- политическое сотрудничество России и Армении в контексте проблем региональной безопасности Южного Кавказа», Воронежский ГУ, Серия социальный наук, 2005, No 1, с. 338.
266
Балаян Тигран, «Карабахская проблема: перспективы возобновления переговорного процесса», Непризнанные государства Южного Кавказа и этнополитические процессы на Юге России: сборник научных статей/ Кол.авт.
Центр системных региональных исследований и прогнозирования ИППК РГУ
и ИСПИ РАН; Ред. Игорь Прокопьевич Добаев, Виктор Владимирович Черноус. Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей школы (СКНЦ ВШ), 2005.сс. 90-99.
267
Svante E. Cornell, “Autonomy as a Source of Conflict. Caucasian Conflicts in
Theoretical Perspective”, World Politics, yanvar 2002, s. 54; Георгий Жоржолиани
Исторические и политические корни конфликта в Абхазии, Грузия , Tблиси,
Изд. Мецниериба 2000; Pavel Baev, Russia’s Policies in the Caucasus, London,
The Royal Institute of International Affairs, 1997; Dov Lynch, “The Conflict in
Abkhazia. Dilemmas in Russian Peacekeeping Policy”, Londra, The Royal Insitute
of International Affairs, 1998; Шамба Т.М, и Непрошин А.Ю, «Как вернуть суверенитет Абхазии», Гражданин, №1, 2004 г. http://www.grazhdanin.com/grazhdanin.phtml?var=Vipuski/2004/1/statya8&number=%B91%A02004%E3
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- bölgə dövlətlərinin Rusiya ilə münasibətləri;268
- hərbi nəzarət, silah qaçaqmalçılığı269 və təhlükəsizlik;270
- Qara dənizdə sərhədlərə nəzarət edilməsi;271
- Xəzər dənizinin hüquqi statusu;272

268

Фиона Хилл, Омер Таспинар, «Россия и Турция на Кавказе: сближение ради
сохранения статус кво?», Программа исследований по России и ННГ, Январь
2006, www.ifri.org/files/Russie/hilltaspinar_russe.pdf
269
Анна Матвеева, «Оружие и вопросы безопасности на Кавказе», Кавказ:
вооружен и разобщен, Под редакцией Анны Матвеевой и Данкана Хизкока
(Duncan Hiscock ) Перевод с английского : Максим Пядушкин, Евгений Загайнов, Moсква, феврал 2004, сс. 23-36; Гагик Авакян, «Армения: обеспечение
спокойствия», Кавказ: вооружен и разобщен, сс. 37-50; Ариф Юнусов, «Азербайджан : в ожидании перемен под бременем истории», Кавказ: вооружен и
разобщен, сс. 51-72; Давид Дарчиашвили, «Грузия: заложница оружия», Кавказ: вооружен и разобщен, сс. 77-114; Алан Парастаев, «Северная и Южная
Осетия : старые конфликты и новые тревоги», Кавказ: вооружен и разобщен,
сс. 125-144; Максим Гвинджия, «Абхазия: проблемы безопасности сохраняются», Кавказ: вооружен и разобщен, сс. 115-124; Энвер Кисриев, «Дагестан :
сила в балансе», Кавказ: вооружен и разобщен, сс. 145-162.
270
Ивлиан Хаиндрава, «На Южном Кавказе пересекаются два вектора, ИА
REGNUM, http://www.regnum.ru/news/polit/708782.html, 21.09.2006; Дмитрий
Косырев, «Кто отвечает за безопасность постсоветского пространства?», http://
www.newsarmenia.ru/analytics/20060921/41593416.html, 21 sentyabr 2006.
271
Uluslararası Mücadelenin Yeni Odağı: Karadeniz, Der. Osman Metin Öztürk, Yalçın Sarıkaya, Platin Mətbəəsi, Ankara 2005, Sinan Ogan, “Küresel Mücadelenin Yeni Rekabet Alanı: Karadeniz”, http://www.turksam.org/tr/yazilar.
asp?kat1=1&yazi=907, 22 Haziran 2007.
272
Hatem Cabbarlı, “Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü”, Azerbaycan, sayı 344, Yıl:
50. Eylül-Ekim 2002, ss. 21-26; M. P. Crossiant, Cynthia M. Crossiant, “The caspian
Sea Status Despute: Azerbaijani Prespectives”, Caucasian Regional Stadies, Vol: 3,
No: 1, 1999; Rüstem Mamedov, «Международно-правовой статус Каспийского
моря как пограничного озера», Международное права, Баку, No:1, G. Nugman,
“Hazar Denizi’nin Hukuki Statüsü”, Avrasya Etüdleri, Bahar 1998, sayı 13.
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- neft boru kəmərlərinin təhlükəsizliyi273 (Xəzər hövzəsində
neft istehsalı və təhlükəsiz bir şəkildə beynəlxalq bazara nəql
edilməsi). BTC, BTƏ, Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa neft və
qaz boru kəmərləri);
- bölgənin siyasi bütünlüyü və əməkdaşlıq perspektivləri;274
- iki milyona yaxın qaçqınların mövcudluğu problemi;
1991-ci ildən sonra bölgədə iki təhlükəsizlik təşkilatı hegemon
güc olmaq uğrunda mübarizəyə başlayıb:
1. Rusiyanın liderliyində Müstəqil Dövlətlər Birliyi Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı.
2. ABŞ liderliyində NATO.275
Bu təşkilatların bölgənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
planladıqları mexanizmlər birbaşa Azərbaycan, Ermənistan və
Gürcüstanı əhatə edir.
Sadəcə bölgə dövlətlərinin deyil, eyni zamanda böyük dövlət
lərin də hərbi və siyasi mənafelərinin qorunması istiqamətində
273

Военно-политическая расстановка сил Каспийско-Цетральноазиатском
регионе, Под ред. Ашимбаев М.С, Алматы 2003.
274
Манвэл Саркисян Политические проблемы Кавказа и Армении Ереван 1998,
c. 11; Дина Малышева, «Конфликты у южных рубежей России», Pro et Contra,
Том V, No 3, сс. 7-33, Лаура Багдасарян, «Сотрудничество стран Закавказья:
теоретические рассуждения и практические противоречия», Центральная
Азия и Кавказ, http://www.cac.org/online/2002/journal_rus/cac-02/12.bagru.shtml;
Мамука Арешидзе, «Южный Кавказ: региональная итеграция», http://www.
scirs.org/russian/analytic/round_one/ areshidze.htm
275
Bölgə təhlükəsizlik təşkilatlarının qurulması üçün baxın: Buzan Barry, People,
States and Fear, An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War
Era. New York- London: Harvester Wheatsheaf, 1991, pp. 186-229; Бруно Коппитерс,
«Заключение: Кавказ как комплекс безопасности», Cпорные границы на Кавказе, Под ред. Бруно Коппитерс, Moсква, Вес мир, 1996, сс. 213-225; Владимир
Захаров, Николай Силаев, Политика США и НАТО в Кавказе: возможные последствия, Центр Кавказский исследоваие, 1 (3), Moсква, 2005, сс. 14-19.

123

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

təhlükəsizlik mexanizmləri hazırlamağa təşəbbüs göstərmələri
Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin edilməməsinin ən əhə
miyyətli səbəblərindən biridir.276 Başda Rusiya olmaqla, ABŞ və
Avropa İttifaqı da bölgədə öz mənafelərinə uyğun təhlükəsizlik
sistemi qurmağa çalışır.
Gürcüstan açıq şəkildə NATO-ya üzv olmaq istədiyini bildi
rmişdir. Azərbaycan NATO ilə münasibətlərini genişləndirmək
istəsə də, Rusiya amilini də nəzərdən qaçırmır. Ermənistan isə
Rusiyanın liderliyində Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təş
kilatına üzv olmuşdur. Ermənistan bununla yanaşı NATO ilə də
münasibətlərini inkişaf etdirməyə çalışır. Bölgədə təhlükəsizliyin
təmin edilməsi üçün axtarışlar davam edərkən, Azərbaycan və
Gürcüstan beynəlxalq təhlükəsizliyin qorunması üçün digər döv
lətlərlə münasibətlərini daha da genişləndirməyə cəhd etmişdir.
Ermənistan isə Rusiya ilə münasibətlərinə üstünlük verərək bu
prosesdən kənarda qalmışdır.277
Bölgədəki etnik münaqişələr, təhlükəsizlik problemləri və
əməkdaşlıq imkanları dəyərləndirilirkən, sülh və əməkdaşlığın
təmin edilməsinə bir-biri ilə əlaqədar üç ayrı paradiqmadan bax
maq mümkündür:
- bölgə problemlərini həll etmək, təhlükəsizlik sistemini qur
maq, əməkdaşlıq və bütünləşməni sürətləndirmək;
- cəmiyyətin şüurunda əməkdaşlıq dəyərlərinin ehtivasına qar
şılıqlı inam və etibarın yaranmasına, qorunmasına və inkişafına
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Бруно Коппитерс, «Региональная система безопасности для Кавказа», Центр
Кавказский исследоваие, Том V, No 1-2, 2000, http://poli.vub.ac.be/publi/crs/rus/
Vol5/coppieters. htm
277
Давид Шахназарян, «Армяне на пороге 21-го века», Hезависимая газета,
27.06.2001.
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çalışmaq;
- bölgə dövlətlərinin və beynəlxalq güclərin bölgədəki məna
felərini bir-birinə uyğunlaşdırmaq və qloballaşan dünyada Cənu
bi Qafqazın yerini və rolunu müəyyən etmək.278
Ancaq bölgə problemlərinə bu tərzdə baxış rasional hesab
edilsə də, özlüyündə həll yolu ola bilməz. Bu təkliflərin bölgə
dövlətləri və xalqları tərəfindən qəbul edilmədiyi, həmçinin Ru
siya, ABŞ və Avropa dövlətləri tərəfindən siyasi dəstək almadığı
təqdirdə həyata keçirilməsi olduqca çətindir. Burada əsas məsə
lə bölgə dövlətlərinin yaşadıqları problemləri soyuqqanlı şəkildə
dəyərləndirməməsi və Cənubi Qafqazı bir bütün olaraq görmə
məsidir. Digər bir səbəb isə, böyük dövlətlərin bölgədə fərqli təh
lükəsizlik siyasəti həyata keçirmələridir.279
Son iyirmi ildə bölgədə yuxarıda ifadə edilən problemlər hələ
də davam edir. Beynəlxalq280 və bölgə281 təşkilatlarının, bölgə282
və bölgədən kənar283 dövlətlərin həyata keçirməyə çalışdıqla
rı sülh layihələrinin heç biri müvəffəqiyyətlə nəticələnməmiş,
əksinə, Rusiyanın 2008-ci ilin avqust ayında Gürcüstana silahlı
müdaxiləsindən sonra Cənubi Osetiya və Abxaziya məsələsin
278

Грачя Галстян, «Основы региональной безопасности», http://www.scirs.org/
russian/analytic/round_one/galstyan.htm
279
ABŞ və Avropa iqtisadi və siyasi düşüncə bağlamında Qərb, Rusiya ənənəvi ge
nişləmə, İran isə xüsusilə Azərbaycana qarşı şərq (dini) dəyərləri həyata keçirməyə
çalışmışdır.
280
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT), Avropa Təhlükəsizlik və əməkdaşlıq Təşkilatı
(ATƏT), Avropa Şurası (AŞ).
281
Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB), Müstəqil Dövlətlər Birliyi Ortaq Təhlükəsizlik
Müqaviləsi (MDB OTM).
282
Rusiya, İran və Türkiyə.
283
Amerika Birleşmiş Ştatları (ABŞ), İngiltərə, Fransa, Almaniya və Çin.
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də problemlər daha da ciddiləşmişdir. Cənubi Qafqaz dövlətləri
arasında qarşılıqlı inam və etibarın, güzəştlərin olmaması, prob
lemlərin xarakteri, Rusiya və Qərbin təhlükəsizlik məsələləri
nə fərqli yanaşmaları və müxtəlif həll modelləri təklif etmələri,
bölgədəki problemlərin uzun müddət davam edəcəyini göstərir.
2.2. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik təşkilatları layihələri
Cənubi Qafqazda yaşanan təhlükəsizlik problemləri və əmək
daşlıq perspektivləri dövlət xadimlərinin, siyasətçilərin və elm
adamlarının son iyirmi ildir müzakirə etdikləri və bundan sonra da
müzakirə edəcəkləri bir mövzudur.284 Bu müzakirələrdə xüsusilə,
bölgənin təhlükəsizliyi ilə bağlı əsasən Qərbpərəst və Rusiyapə
rəst fikirlər ortaya çıxır. Bu fikirlərin ortaq nöqtələri bölgədəki
problemləri dövlətlərin sərhədlərinin toxunulmazlığı çərçivəsin
də həll etməkdən daha çox, “status kvo”nun qorunması şərti ilə
silahlı münaqişələrin yenidən alovlanmasına mane olmaq və ya
xud separatçı qüvvələri dəstəkləməkdir. Bu xüsusilə, Abxaziya,
Cənubi Osetiya və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi
prosesində daha aydın hiss edilir.285
284

Ахвани Караханян, «Проблемы и перспективы Юужно Кавквказского сотрудничества», http://www.scirs.org/russian/analytic/round_one/karaxanian.htm
285
Moldovada Rusiyaya yaxınlığı ilə bilinən Dnestryanı bölgəsində 2006-cı ilin
sentyabr ayında və Cənubi Osetiyada 12 oktyanr 2006-cı ildə keçirilən referendum nəticələrini qəbul etməyəcəklərini bildirən Avropa Şurası qondarma “DQRdə” keçirilən prezident, parlament və bələdiyə seçkiləri ilə əlaqədar münasibət
bildirməkdən daha çox, susmağa üstünlük vermişdir. «Трехсторонний план решения приднестровского вопроса», Кишинев, Киев, январь 2006, www.carnegie.ru/
en/pubs/books/9802doklad_Prednistrovie.pdf
Павел Бурнистов, «О некоторых подходах к пониманию российско-грузинских
отношений», Конфликтный потенциал и процессы трансформации в Кавказ-
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Qafqaz xalqlarının birlik və bərabərliyini təmin etmək, bölgə
təhlükəsizliyinin, sülhün və sabitliyin qorunması üçün ilk layihələr
XX əsrin əvvəllərində hazırlanmışdır. Azərbaycanlılar, gürcülər,
ermənilər və Şimali Qafqaz xalqlarının nümayəndələri 1915-ci ildə
Osmanlıda toplaşaraq “Qafqaz Komitəsi”ni qurmuşdur. Lozanna
Konfransına nümayəndə göndərən Komitə azərbaycanlı, erməni,
gürcü və Şimalı Qafqaz xalqlarından ibarət konfederasiyada
birləşmələri üçün böyük dövlətlərdən kömək istəmişdir. Ancaq
Birinci Dünya Müharibəsinin başlaması, 1917-ci ildə Rusiyada
baş verən burjua inqilabı və 1920-ci ildə bolşevik Rusiyasının
Cənubi Qafqazı işğal etməsi bu layihənin həyata keçməsinə mane
olmuşdur.286 Bölgədə bolşevik hakimiyyəti qurulduqdan sonra
1922-ci ildə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan Zaqafqaziya
Sovet Federativ Sosialist Respublikasında (ZSFSR) birləşdilər.
1991-ci ilə qədər Cənubi Qafqaz dövlətlərinin təhlükəsizliyi
SSRİ tərəfindən qorunmuşdur. SSRİ-nin süqut etməsindən sonra
ском регионе , Центр Кавказский исследоваие, 4 (16), Moсква, maй 2006, сс.
11-17; G. Hansen, “Humanitarian Action in the Caucasus: A Guide for Practitioners”,
Humanitarianism and War Project, and Local Capacities for Peace Project, Watson
Institute, Brown University, Providence RI, 1998; S.N. Macfarlane Minear, L.
and S. Shenfield, “Armed Conflict in Georgia: Case in Humanitarian Action and
Peacekeeping”, Providence, Watson Institute, Brown University, Occasional Paper
no. 21, 1996; «Референдум о независимости Южной Осетии назначен на 12
ноября», http://www.analitika.az/articles.php?item_id=20060911053359926&sec_
id=25; Лтжава Г.Р, Абхазия: Анатомия межнациональной напряженности,
ЧИМО, Москва 1999; Станислав Лакоба, Абхазия после двух империй, XXXXI vv, Moсква, Изд. Материк 2004; Mихаил Делягин, «Референдум про Запад»,
http://www.globalaffairs.ru/article/0/6106.html, 13.09.2006; Aндрей Федотук, «Ловушка по соседсву», http://www.globalaffairs.ru/articles/6099.html, 12.09.2006.
286
Eдишер Хоштария-Броссе, «Кавказский политический узел в прошлом и настоящем», Центральная Азия и Кавказ, 2001, No: 5, (17), ss. 80-86, http://www.
ca-c.org/journal/2001/journal_rus/cac-05/08.kosru.shtml
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bölgədə olduqca ciddi təhlükəsizlik problemləri ortaya çıxmış və
bu günə qədər həll edilməmişdir.
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin, Kollektiv Təhlükəsizlik Müqa
viləsi, NATO, GUAM və başqa təşkilatlarla əməkdaşlığı bölgədə
təhlükəsizlik problemlərinin həlli üçün yetərli deyil. Bu problem
lərin həll edilməsi və bölgənin inkişafını təmin etmək üçün bütün
Qafqaz dövlətlərinin qəbul edə biləcəkləri təhlükəsizlik mexaniz
minin hazırlanması və həyata keçirilməsi ehtiyacı ortaya çıxır.
Ancaq bu gün, Cənubi Qafqazda mövcud iqtisadi, siyasi və hərbi
qütbləşmə nəzərə alındıqda, belə bir təhlükəsizlik mexanizminin
qurulmasının imkansız olduğu görünür. Böyük dövlətlərin bölgə
dəki mənafeləri nəzərə alındıqda, Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi
məsələsinin artıq bölgə sərhədlərini aşaraq, beynəlxalq bir ma
hiyyət qazandığı müşahidə edilir.287
Rusiya Cənubi Qafqazdakı son qalası olan Ermənistan ilə hər
bi və təhlükəsizlik münasibətlərini inkişaf etdirməyə, ABŞ Xəzə
rin enerji mənbələrinə nəzarəti əlinə keçirdikdən sonra hərbi və
siyasi olaraq bölgəyə yerləşməyə çalışır. Aİ də bu proseslərdən
kənarda qalmamaq üçün mübarizə edir, Türkiyə 1990-cı illərin
əvvəllərində “Adriaktikdən Çin səddinə” ideologiyasına əsasla
naraq bölgədə yerləşmək istəyir, İran isə Azərbaycan və Orta As
ya dövlətlərində din amildən, iqtisadi və siyasi fürsətlərdən mak
simim şəkildə istifadə etməyə çalışır.
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, Ermənis
tanla Gürcüstan arasında Cavaxetiya problemi, Gürcüstanda Ab
xaziya və Cənubi Osetiya problemləri bu gün də davam edir. Bu
287

Ида Кукулина, «Проблемы безопасности в Черномоско-Каспийском регионе», Mировая экономика и муждународное отношения, Moсква 2002, No: 1,
сс. 90-97.
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problemlərin ciddiliyi və xüsusilə Rusiyanın hadisələri istiqamət
ləndirməsi imkanları hələ də azaltmamış, əksinə son zamanlarda
Rusiyanın bölgə siyasətində hərbi gücdən istifadə etməyə üstün
lük verməsi, onun bölgədə qalmaqda siyasi qərarlılığını və cid
diyyətini göstərir.
Sovet İttifaqının süqutundan sonra Rusiyanın Cənubi Qafqazda
təsir imkanları azalmışdı. Rusiyanın 1993-cü il noyabr ayında qəbul
etdiyi hərbi doktrinasında müdafiə sahəsində əməkdaşlıqda MDB
dövlətləri və KTMT-yə öncəlik verməsinin zəruriliyi və bu coğrafi
yada silahlı münaqişələrin Rusiya üçün ciddi problem olduğu qeyd
edilmişdi. Doktrinada istifadə edilən bu ifadələr Rusiyanın yaxın
çevrəsinə yönəldiyini, keçmiş sovet coğrafiy asını özünün milli təh
lükəsizlik sahəsi olaraq dəyərləndirdiyini göstərir.288 1990-cı illərin
sonları, 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən Rusiya keçmiş sovet
respublikalarına KTMT-yə üzv olmaları üçün təzyiq edir.
Cənubi Qafqaz dövlətləri sərhədlərindən kənarda yerləşən bö
yük dövlətlər tərəfindən işğal edilmə təhlükəsinin deyil, birbaşa
sərhəd qonşuları ilə yaşadıqları siyasi və hərbi problemlərə görə
milli təhlükəsizliklilərinin təhdid edildiyini düşünürlər. Ermənis
tan qondarma “soyqırımı” iddiaları ilə Türkiyə tərəfdən hiss etdi
yi təhlükəsizlik problemini önə çıxararaq Azərbaycan torpaqları
nı işğal etməsi faktını pərdələməyə çalışır. Ermənistan Azərbay
can torpaqlarını işğal edərkən Rusiyanın iqtisadi, siyasi və hərbi
dəstəyini almışdır. Ermənistanın Rusiya ilə hərbi və təhlükəsizlik
sahələrində əməkdaşlığı genişləndirməsi nəticəsində Azərbaycan
və Gürcüstan Ermənistanı bölgə təhlükəsizliyini təhdid edən döv
lət olaraq görürlər.
288

Osman Metin Öztürk, Rusya Federasyonu Askeri Doktrini, ASAM yaylınları,
Ankara 2001, s. 36.
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Bölgədə təhlükəsizliyin təmin edilməsi qarşısında ən böyük
əngəl Ermənistandır. Çünki bu dövlət 1994-cü ilə qədər Azərbay
can torpaqlarının 20 faizini işğal etmiş, Gürcüstanın Cavaxetiya
əyalətində yaşayan ermənilərin separat tələblərini dəstəkləmiş,
Türkiyəni qondarma “soyqırımı” ilə günahlandırmışdır.
2000-ci illərin ortalarına qədər Rusiyanın beynəlxalq terro
rizmlə mübarizədə Pankisi dərəsində terrorçuların olduğunu bil
dirərək bu ölkəyə iqtisadi, siyasi və hərbi təzyiq etmiş, döyüş təy
yarələri “səhvən” Gürcüstanı bombalamışdır.
Hər nə qədər Azərbaycan terrorizmlə mübarizədə Rusiya ilə
əməkdaşlıq etsə də, Azərbaycan Ermənistan tərəfindən işğal edi
lən torpaqlarını geri almaq üçün hərbi əməliyyatlara başlayacağı
zaman Rusiyanın buna necə münasibət bəsləyəcəyi məlum de
yil.
Cənubi Qafqazda yaşanan problemlərə paralel olaraq, bölgə
dövlətləri və digər böyük dövlətlər problemlərin həlli üçün müx
təlif layihələr hazırlamışdır. Bu layihələrin əsas məqsədi bölgə
dəki təhlükəsizlik problemlərini həll etməklə yanaşı özlərinin də
mənafelərini qoruya biləcəkləri mühiti formalaşdırmaqdır.
Bu layihələrdən birincisi 1993-cü ildə Gürcüstanın prezidenti
Eduard Şeverdnadze tərəfindən “Qafqaz Evi” adı ilə təklif edi
lən və daha sonra “Sülhsevər Qafqaz” adı ilə bilinən layihədir.289
Bölgənin təhlükəsizlik problemlərinin bölgə dövlətləri arasında
danışıqlar yolu ilə həllini nəzərdə tutan bu layihə digər dövlətlər
tərəfindən müsbət qarşılanmış, ancaq heç bir dövlət görüşlərə
başlamaq üçün siyasi iradə göstərməmişdir.
289

Рубен Шугарян, «Стабильность на Кавказе: восемь принципов регионального сотрудничества», Центральная Азия и Кавказ, 2001, № 1 (13), http://www.
cac.org/online/2001/journal_rus/ cac-01/01.shugr.shtml
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Azərbaycan və Gürcüstan arasında “Sülhsevər Qafqaz Paktı”
imzalansa da,290 Rusiya kənarda qaldığı üçün bu layihədən
məmnun olmamışdır. Ancaq “Sülhsevər Qafqaz Paktı” layihəsi
bölgə dövlətlərinin təhlükəsizlik anlayışlarını fərqli şəkillərdə
dəyərləndirdikləri üçün bu layihə də həyata keçməmişdir.
Ermənistanın bölgə problemlərinin həll edilməsi üçün Rusiya və
İranın iştirakını şərt olaraq qoymasına baxmayaraq, Gürcüstan İranın
bölgə problemlərinə müdaxilə etməsinə qarşı çıxmış və bu dövlətin
yerinə ABŞ-ı görmək istəmişdir. Bununla da Gürcüstan və Azərbay
can sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumaq, NATO və ABŞ-ın kö
məkliyi ilə təhlükəsizlik problemlərini həll etmək istəmişdir.
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin 1996-cı il 3 iyunda Kislovodskda
keçirilən iclasında çeçen nümayəndələr bölgənin təhlükəsizliyi
ni təmin etmək üçün ATƏT-ə bənzər bir təşkilat qurulmasını və
bu təşkilata beynəlxalq status verilməsini təklif etmişlər. Bölgənin
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün digər bir layihə isə ümum
milli lider Heydər Əliyev tərəfindən ATƏT-in 1999-cu ildə keçiri
lən İstanbul Zirvə görüşündə “Cənubi Qafqaz Təhlükəsizlik Paktı”
adı ilə təqdim edilmişdir. Bu layihədə terrorizmə qarşı mübarizəni
gücləndirmək, bölgədən kənar dövlətlərin, hərbi güclərin Cənubi
Qafqaza yerləşməsini, separatçı qrupların fəaliyyətini, etnik qrup
lara təzyiq edilməsini qadağan etmək və bölgə dövlətlərinin iqtisa
di münasibətlərini inkişaf etdirmək nəzərdə tutulmuşdu.291
Bölgə dövlətlərinə paralel olaraq ABŞ da təhlükəsizliyin təmin
edilməsi üçün bəzi təkliflər vermişdir. ABŞ Dövlət Departamen
290

Жегнети Константин, «Несколько соображений по проблемам региональной
безопасности Южного Кавказа», http://www.scirs.org/russian/analytic/round_one/
zgenti.htm
291
Малышева, «Конфликты у южных рубежей…», с. 11.
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tinin rəhbəri Madlen Olbrayt 1999-cu ildə “Qafqaz İqtisadi Foru
mu” adlı layihə hazırlamışdır. Ancaq bu layihə də həyata vəsiqə
qazana bilməmişdir.292
Bölgə dövlətlərindən Ermənistanın Xarici işlər naziri Vardan
Oskanyan 1999-cu il 15 martda İngiltərə Kral İnstitutunda ke
çirilən konfransda bölgədə təhlükəsizliyin qorunması və Avropa
ilə bütünləşmənin təmin edilməsi üçün “Bölgə Təhlükəsizliyi və
Əməkdaşlıq Paktı”nın qurulmasını təklif etmişdi.293 Bu layihəni
Ermənistanın prezidenti Robert Köçəryan 1999-cu ildə ATƏT-in
İstanbul Zirvə Görüşündə yenidən müzakirəyə çıxarsa da, tərəflər
arasında razılaşma əldə edilməmişdir.
Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan nümayəndələrinin
2000-ci il iyunun 20-də Moskvada keçirilən görüşündə Oskanyan
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin Rusiya ilə dialoq qurmaları üçün
3+1 formulu ilə (Cənubi Qafqaz dövlətləri+Rusiya) iki ildə bir
görüşmələrinin mümkün olduğunu bildirmişdir. Ancaq bu layihə
də digərləri kimi nəticəsiz qalmışdır.
“Qafqaz G8”ləri olaraq bilinən 3+3+2 (Cənubi Qafqaz dövlət
ləri, Rusiya, Türkiyə, İran, ABŞ, Aİ) adlı layihə294 bölgə və digər
dövlətlər tərəfindən dəyərləndirilsə də, bu yöndə də irəliləyiş əldə
edilməmişdir.
Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü təmin etməsi məqsədilə hər
bi qüvvələrini Cənubi Osetiyaya göndərməsindən sonra Rusi

292

Шугарян, «Стабильность на Кавказе...»,
Hasan Kanbolat, Gökçen Ekici, “21. Yüzyıl Başında Qafqaz’da İşbirliği Ara
yışları ve Ekonomik Boyutları”, Jeo Ekonomi, II. cild, sayı 2-3, Yaz/payız 2000, ss.
31-37.
294
The Russia Journal, http://www.russiajournal.com/start/politics/article_67
_3106. htm
293
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yanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi bölgənin təhlükəsizlik me
xanizmini kökündən dəyişmişdir. Bu ərəfədə Türkiyə295 bölgə
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə “Qafqaz İttifaqı”296
layihəsini təklif etmişdir. Rusiyanın Gürcüstana qarşı hər
bi əməliyyatları davam edərkən belə bir təklif bölgə və digər
dövlətlər tərəfindən məmnuniyyətlə qarşılansa da,297 daha sonra
Ermənistan298 və Rusiya299 bu layihədə yer almaq istəmədiklərini
bildirdilər.
Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyini təhdid edən ən əhəmiyyətli
problemlərdən biri də, bölgədə nəzarətdən kənar silahların ol
ması və qanunsuz silahlı dəstələrin formalaşmasıdır. Sovet İt
tifaqının süqutundan sonra bölgədə nəzarət edilməyən separat
çı qruplar ağır silahlar əldə etmişdilər. Rusiya prezidenti Boris
Yeltsin 1993-cü ildə etnik münaqişələrin yaşandığı bölgələrə
silah satılmasını qadağan edən fərman imzalasa da, Ermənistan
və Gürcüstandakı Rusiya orduları separatçı qruplaşmaları silah
la təmin etmişdir.300
295

“Türkiyənin Qafqaz Politikası və Rusiya”, http://www.cecen.org/haber_detay.
php?haber_id=55022/03/2008, Давид Киракосян, «Нео-пантюркизм-старая
подрывная идеология на новый лад», http://www.analitika.org/article.php?
story=20071215082305968, 20.12.2007.
296
Güner Özkan, “Türkiyenin “Kafkaz İttifakı” Teklifi: Ne Derece Başarılı Olabilir?”, http://www.turkishweekly.net/turkce/yorum.php?id=655
297
«Сергей Лавров: Россия приветствует турецкую инициативу создания Кавказской платформы», http://www.panarmenian.net/news/rus/?nid=27246, 03.10.2008.
298
«Идея создания кавказской платоформы нацелена на формирование новых приоритетов Турции», http://www.yerkramas.org/news/2008-10-03-1067,
03.10.2008
299
Эдурд Абрамян, «Турция-Россия: пауза перед новым противостоянием?»,
http://www.mitq.org/?l=rus&id=12&news=1143, 03.09.2008.
300
Малышева, «Конфликты у южных рубежей…», с. 14.
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Bölgə və bölgədən kənar böyük dövlətlər Cənubi Qafqazda
təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması üçün müxtəlif təhlükəsizlik
mexanizmləri hazırlamış, ancaq onların heç biri həyata keçiril
məmişdir. Bütün uğursuzluqlara baxmayaraq, bundan sonra da
böyük bir ehtimalla bu yöndə fəaliyyətə davam edəcəklər. Ancaq
bölgə dövlətlərinin və böyük dövlətlərin milli mənafelərinin üstüstə düşmədiyi hər hansı bir layihənin həyata keçmə şansı olduq
ca azdır.
2.3. Ermənistanın milli təhlükəsizlik problemi
Ermənistan 1920 – 1991-ci illərdə SSRİ-nin tərkibində olduğu
üçün ciddi təhlükəsizlik problemi ilə qarşılaşmamış,301 müstəqil
liyini elan etdikdən sonra, xüsusilə, Türkiyədən “təhdid” hiss et
diyini bildirmişdir.302 Ermənistan bu iddiasını, mütəmadi olaraq303
dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində saxlamağa çalışmış,304
301

Эльман Агаев, Проблемы и перспективы южно-кавказского сотрудничества,
(The South Caucasus Instıtute of Regıonal Securıty), От транскавказского диалога
к концепции региональной безопасности, Likani, 8-30 aprel, 2002, SCIRS, http://
www.scirs.org/russian/analytic/round_one/agaev.htm
302
Ара Абрамян, «Пути и способы признания геноцида армян как фактор
армяно - турецких отношений», Aзг, 07.05.2004; Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, ss. 15-39.
303
Конфликт в Нагорном Карабахе, Ред. И.Ш. Шукуров, Изд. Азербайджан,
Баку 1990; Нагорный Карабах: Разум победит, Институт истории партии
при ЧК КП Азербайджана - филиал института марксизма - ленинизма при ЦК
КПСС, Изд. Азербайджан, Баку 1989.
304
Александр Манасян, Карабахский Конфликт (Ключевые понятия и хроника), Ереван, Изд. Нораванк 2005; Сергей Минасян, Mихаил Агаджанян и друг,
Карабахский Конфликт (Беженцы, территория, безопасность), Ереван, Изд.
Наири 2005; Владимир Казымиров, «Карабах: Как это было?», Международная жизнь, № 5, 1996, сс. 41-52
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Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı həyata keçirdiyi revizionist siya
sətini pərdələməyə səy göstərmişdir. 305
Ermənistan dövləti və hökuməti tərəfindən rəsmən təsdiq edil
məsə də, 1991-ci ildən sonra həyata keçirilən xarici siyasət kursunu
və təhlükəsizlik siyasətini təhlil etdikdə, Ermənistanın milli təhlü
kəsizlik problemini aşağıdakı kimi təsnif etmək mümkündür:
Ermənilərin ümummilli hədəfləri:
- ermənilərin həyati əhəmiyyət daşıyan ümummilli hədəflərini
erməni sivilizasiyasını bugünkü beynəlxalq və bölgə şəraitində
qorumaq və daha da inkişaf etdirmək təşkil edir.
Erməni iddialarına görə dünya erməniliyinin bugünkü vəziyyəti:
- dünya ermənilərinin bugünkü vəziyyəti və qarşılaşdıqları prob
lemlər 1915 – 1923-cü illərdə yaşanan hadisələrin birbaşa nəticə
sidir.306 Ermənilərin böyük bir qismi tarixi torpaqlarından kənarda
yaşayır. “Şərqi Ermənistan”ın bir qismini (Ermənistan Respublika
sı, Dağlıq Qarabağ və Cavaxetiya) qorumaq mümkün olmuşdur.307
Ermənilər həll edilməmiş erməni problemini aşağıdakı kimi
xarakterizə edirlər: 308
305

Юрий Барсегов, Геноцид армян преступление по мждународному праву,
Moсква, Изд. XXI Век согласия, 2000; Геноцид Армян в Османской империи, сборник документов и материалов, Ред. М.Г. Нерсисян, 2-ое издание,
Изд. Айастан Ереван, 1983; Aрмянский вопрос, энциклопедия, Ереван 1991;
Адриадна Тыркова, Старая Турция и Младотурки. год в Константинополе,
Петербург 1916; Aрман Джон Киракосян, Mладотурки перед судом истории,
Ереван, Айастан 1989.
306
Aндрей Нуйкин, «Саркома геноцида», Aрмянский вестник, No: 1-2, 2000.
307
Вахани Меликян, «Армянский вопрос на съездах западных армянв 1917
и 1919 годах», Армянский Вестник, No: 1-2, 2002, http://www.hayastan.ru/
Armvest/Jurnal07/j07_stat01.html
308
Гаянэ Махмурян, Лига нации, Армянский вопрос, Республика Aрмения,
Ереван, Изд. Артагрес, 1999.
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- Rusiya imperiyası süqut edənə qədər (oktyabr 1917-ci il) er
məni problemi dedikdə, Osmanlı dövlətində yaşayan ermənilərin
sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatının yaxşılaşdırılması üçün
həyata keçirilən islahatlar başa düşülür. Rusiyada bolşeviklərin
hakimiyyətə gəlməsi və 1920-ci ildə Birinci Ermənistan Respub
likasının işğal edilməsindən sonra, “Şərqi Ermənistan” problemi
də ortaya çıxmışdır.
“Qərbi Ermənistan” problemi:
- “işğal” edilmiş torpaqlar, sürgündə yaşayan xalq;309
- Türkiyə310 və dünya ictimai rəyi tərəfindən “erməni soyqırı
mı”nın tanınması;311
- ermənilərin məruz qaldıqları “soyqırımına”a görə, torpaqla
rının geri verilməsi, maddi və mənəvi təzminat tələb edilməsi312
deməkdir.
“Şərqi Ermənistan” problemi:
Ermənilər iddia edir ki, bu problem Stalin və Türkiyə diploma
tiyasının təzyiqləri nəticəsində inzibati-ərazi idarəetmənin qəbul
edilməsindən sonra ortaya çıxmışdır. Nəticə etibarı ilə, Ermənis
tan Türkiyə və Sovet Azərbaycanı arasında bölünmüşdür. Rusi
309

Роберт Фиск, «Почему холокость армян не доожен быть вытравлен из истории», The Independent (London), November 20, 2000.
310
Максим Юсин, «Месть янычар. Турции надо учиться вести себя как цивилизованная страна», Известия, 01.02.2001.
311
Qreqory H. Stanton, “Eight Stages of Genocide”, http://www.genocidewatch.
org/8 stages.htm; «Письмо конгерссменов президенту США Бушу с призывом
выполнить предвыборное обещание о полном признаии факта геноцида армян»,
Армянский Вестник, No: 1-2, 2002; http://www.hayastan.ru/Armvest/Jurnal07/
j07_stat13.html, Ллойд Джордж, Правда о мирных переговорах, Moсква,
1957.
312
Ара Абрамян, «Через признание геноцида армян к новым отношениям»,
http://www.genocide.ru/week.html, 24.04.2003.
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ya imperiyasının süqutundan əvvəl heç bir erməni siyasi təşkilatı
Rusiyadan ayrılaraq müstəqil Ermənistan dövlətini qurmaq istə
məmişdir.
“Şərqi Ermənistan”ın bugünkü vəziyyəti:
- Ermənistan dövlətinin inkişafı və yaşama qabiliyyətinin ar
tırılması;
- “azad edilmiş ərazilərin” yenidən məskunlaşdırılması (Dağ
lıq Qarabağ);
- Rusiya imperiyasının süqutundan sonra ortaya çıxan etnik
problemlərdə öz mənafelərini qorumaq;
- Rusiya və digər xarici ölkələrdə yaşayan ermənilərin birləş
dirici fəlsəfi görüşlərindən istifadə edilməsi.313
Dünya erməniliyinin bugünkü vəziyyəti ilə bağlı pozitiv görüş:
- əlverişsiz şərtlərə baxmayaraq, tarixin dərinliklərindən gələn
erməni sivilizasiyası yaşayır və inkişaf edir;314
- tarixi erməni torpaqlarının 9/10-nun işğal edilməsinə və er
mənilərin sürgün edilməsinə baxmayaraq, milli dövlət quruculu
ğu prosesi hələ də davam edir.315
- 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın hücumlarının qar
şısı alınmışdır;
- “erməni soyqırımı”ndan sonra dünyanın müxtəlif ölkələrinə
səpələnmiş ermənilər yaşadıqları ölkələrdə güclü erməni toplu
munu qura bilmişlər;

313

Эдуард Гейванов, “Политика диаспоры?”, Армянский Вестник, No: 1-2,
2001, http://www.hayastan.ru/Armvest/Jurnal06/j06_stat05.html
314
«На пути к учреждению всемирного армянского когресса», Армянский
Вестник, No: 1-2, 2000.
315
«Семинар во всероссийском армянском конгерссе», Армянский Вестник,
No: 1-2, 2001, http://www.hayastan.ru/Armvest/Jurnal06/j06_stat34.html
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- yeni və daha ədalətli bir dünyanın qurulması istiqamətində
fəaliyyət ermənilərin yenidən yüksəlməsi üçün uyğun şəraiti də
gətirəcəkdir.
Dünya erməniliyinin bugünkü vəziyyəti ilə bağlı neqativ gö
rüş:
- 1915-ci ilə qədər ermənilərin kütləvi şəkildə yaşadıqları ge
niş ərazi itirilmişdir;316
- ermənilər bölünmüşdür və dünyanın müxtəlif ölkələrində ya
şayırlar. Bu vəziyyət ermənilərin assimilyasiya olunması təhlükə
sini yaratmışdır; 317
- ermənilərin bir qismi milli kimliklərini və şüurlarını itirmiş
lər;318
- siyasi və dini təqiblər nəticəsində “Qərbi Ermənistan”da
fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar onlara edilən təzyiqlərə adek
vat siyasət həyata keçirməmiş, itirilənləri geri almaq üçün dias
por erməniləri ciddi şəkildə təşkilatlana bilməmişlər;
- dünya ermənilərinin təşkilatlanması ehtimal edilən təhlükələ
rə qarşı müqavimət göstərə biləcək gücdə deyildir.
Dünya erməniliyi üçün əsas təhdid:
- assimilyasiya olmaq təhlükəsi;
- ermənilik ruhunun və milli şüurun itirilməsi;
- dini, dəyərlərinin, dilin, adət-ənənələrin və mədəniyyətin iti
rilməsi;

316

«Обращение к народу западной Армении об учреждении своего правительства в эмиграции», Армянский Вестник, No: 1-2, 2001.
317
Армен Айвазян, «О современном кризисе армянства и фиктивности армянского государства», Голос Армении, 19.09.2002.
318
Ali Hikmet Alp, “Günümüz Ermenistan’ı ve Soykırım İddiaları: Milli Kimliğin
de Ötesinde Bir Sorun”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 2, iyun-iyul-avqust 2001.
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- xarici ölkələrə köçmələrin davam etməsi, bəzi bölgə dövlət
ləri (Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan) ilə yaşanan problemlər
və iqtisadi böhran.
Ermənilərə görə xarici müdaxilə təhlükəsi aşağıdakı kimidir:
- Azərbaycanın Ermənistandan açıq şəkildə torpaq “tələb” et
məsi(!?);
- Türkiyənin Ermənistana qarşı “məkrli” xarici siyasət həyata
keçirməsi və Ermənistana qarşı Azərbaycanla əməkdaşlığı;319
- Ermənistan diplomatiyasının “azad edilmiş ərazilər”in (Dağ
lıq Qarabağ) vaxtilə, Azərbaycanın işğal etdiyi torpaqlar olduğu
nu dünya ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmaq məsələsi;320
- Rusiya və Qərb arasında yaşanan anlaşılmazlıqlardan istifa
də edən Türkiyə və Azərbaycanın həyata keçirdiyi “revizionist”
siyasət; 321
- Bölgədə mübarizə edən böyük dövlətlərin geosiyasi oyununda
Ermənistanın qurban verilə bilən piyada olması, siyasi və iqtisadi
baxımdan müstəqilliyinin qorunmaması təhlükəsi.
Dünya erməniliyinin əsas mənbələri:322
- tarix boyunca yaşamağı bacaran erməni sivilizasiyası və milli
şüur, diaspor və Ana vətən arasında bağların qorunması, tarixi yad
daş, ədalət və yaxşılığa olan inam, mübarizə əzmi və dözümlülüyü;
319

«Декларация всероссийского армянского конгресса», Армянский Вестник,
No: 1-2, 2001, http://www.hayastan.ru/Armvest/Jurnal06/j06_stat35.html
320
Грант Арутюнов, «Я об одном психологическом тире политически активного армянина», Армянский Вестник, No: 1-2, 2000.
321
«Тайные опясности турецкой хитрости», http://www.genocide.ru/week.html,
22. 03.2004.
322
Владимир Ступишин, «Этнос, народ, нация национальное самоопределение», Армянский Вестник, No: 1-2, 2001, http://www.hayastan.ru/Armvest/
Jurnal06/j06_stat09.html

139

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

- ermənilərin bütün çətinliklərə və iqtisadi problemlərə bax
mayaraq, hələ də yaşadıqları tarixi torpaqların bir qismini qoruya
bilmələri (Ermənistan Respublikası, Dağlıq Qarabağ və Cavaxe
tiya);
- xaricdə erməni toplumunun (diasporunun) mövcudluğu;
- diaspor ermənilərinin topladığı elmi, mədəni, iqtisadi dəyər
lərin ana vətənlərinə gətirilməsi.
Əsas məqsəd və vəzifələr:323
- müasir milli-siyasi doktrinanın hazırlanması;324
- dünya ermənilərinin yenidən təşkilatlanması;
- ermənilərin birlik və bərabərliyini, bütövlüyünü təşkil edən
amillərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;325
- erməni probleminin bu günün şərtlərinə uyğun olaraq, yeni
dən müzakirəyə çıxarılması və həll edilməsi;
- siyasi sabitlik, milli bütövlük, güclü iqtisadi sistem;
- ermənilərin Ermənistan və Dağlıq Qarabağa geri qayıtmala
rının təmin edilməsi;326
- diaspor ermənilərinin milli kimlik və şüurunun qorunması.327

323

«Новому армяноскому политическому мышлений- новая организация мирового армянства», Армянский Вестник, No: 1-2, 1999.
324
Razmik Panossian, “Post-Soviet Armenia: Nationalism & Its (Dis)contents”,
Making and Protecting the Nation in Postcolonial & Postcommunist States, edited by
Lowell W. Barrington, The university of Michigan press Ann Arbor, p. 225-247.
325
Rawi Abdelal, “Memorıes Of Natıons And States: Instıtutıonal Hıstory And Natıonal
Identıty In Post-Sovıet Eurasıa”, Nationalities Papers, Vol. 30, No. 3, 2002, p. 459-484.
326
Тамара Минасян, «Сегодня в мире произошли изменения, мы обязаны признать их», Aзг, 09.04.2004.
327
Рафаэль Зварджо, «Армянский вопрос и проблемы организации мирового армянства», Армянский Вестник, No: 1-2, 2001, http://www.hayastan.ru/
Armvest/Jurnal06/j06_stat01.html
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Ermənistanın yuxarıda ifadə edilən təhlükəsizlik problemləri
ümumi şəkildə göstərilmişdir. Ancaq Ermənistan 1991-ci ildən
etibarən, sosial-iqtisadi, siyasi, mədəni və hərbi təhlükəsizlik
problemləri ilə də qarşılaşmışdır. Ciddi əhəmiyyət daşıyan mə
sələlər isə:
- ərazi bütövlüyünün qorunması və dövlət sərhədlərinin təhlü
kəsizliyi;
- ölkə əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;
- siyasi və iqtisadi sabitliyin təmin edilməsidir.328
Bu məsələlər bu gün də Ermənistanın təhlükəsizliyinin əsas
problemləridir. Əslində bütün bu problemlər Ermənistanın qon
şu ölkələrdən torpaq tələb etməsi nəticəsində ortaya çıxmışdır.
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra, təxminən, iki
yüz ildir formalaşan və zaman keçdikcə yeni siyasi hədəflər əla
və olunan, yuxarıda qeyd edilən məqsədləri həyata keçirməyə
çalışır.
Bölgənin iqtisadi, siyasi, hərbi, təhlükəsizlik və tarixi dinamiz
minin dəyişdiyi bütün mərhələlərdə ermənilər hər zaman bu hə
dəflərinə doğru bir az daha yaxınlaşmışdır. Ermənilər bunun üçün
qonşu dövlətlərin bölgə və beynəlxalq qüvvələrə olan münasibət
lərini (problemlərini) dəyərləndirmiş və öz mənafelərinə uyğun
istifadə etmişlər.

328

Richard Qiraqosian, “Toward a New Concept of Armenian National Security”,
Armenian İnternational Polisy Research Group, Working Paper No. 05/07,
January 2005, http://www.armpolicyresearch.org/Publications/WorkingPapers/pdf/
WP0507.pdf
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2.5. Ermənistan və MDB Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatı
Sovet İttifaqının süqutundan sonra Asiya Qafqazından Avropa
ya qədər geniş bir ərazidə təhlükəsizlik boşluğu ortaya çıxdı. Bu
mərhələdə yalnız Baltikyanı dövlətlər təhlükəsizlik problemlərini
həll etmək imkanına sahib oldu. Cənubi Qafqaz dövlətləri isə təhlü
kəsizlik problemlərini bu günə qədər həll edə bilməmişlər. 1990-cı
illərin əvvəllərində Rusiyanın bölgədə mövqelərini əhəmiyyətli də
rəcədə itirməsindən sonra Azərbaycan və Gürcüstan Rusiyanın təsir
dairəsindən uzaqlaşmağa çalışmış, Ermənistan isə təhlükəsizlik ba
xımından Rusiya ilə əməkdaşlığını daha da genişləndirmişdir.329
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra qarşılaşdığı
problemlərə baxmayaraq, siyasi və hərbi potensialının imkan ver
mədiyi təhlükəsizlik siyasətini Rusiyanın dəstəyini alaraq həyata
keçirir. 1990-cı illərin ortalarına qədər Rusiya Cənubi Qafqazda
iqtisadi olaraq qalmağın imkansız olduğunu görmüş və sadəcə
etnik problemlərin davam edəcəyi təqdirdə bölgədəki varlığını
329

Сергей Минасян. «Военно- политическое сотрудничество России и Армении
в контексте проблем региональной безопасности Южного Кавказа», Vestnik
VQU, No: 1, 2005, сс. 338-349; Армен Ханбабян, «Политическое поле Армении
опустело», Hезависимая газета, 29.10.1999; Ара Тадевосян, «Новый виток напряженности в отношениях Армении с соседями», http://www.iwpr.net/?apc_s
tate=henicrs2001&l=ru&s=f&o=160938; Сусанна Петросян, «Россия-АрменияИран: диалог цивилизации», Центральная Азия и Кавказ, http://www.ca-c.
org/journal/cac05_1999/st_05_spc.org//journal/cac05_1999/st_05_spetrosjan.shtml;
Игорь Плугатаев, «Специальные обстоятельства стратгисеческого партерства», Hезависимая газета, 17.11.2003; Ömer Kocaman, “Rusiya’nın Ermenistan
Politikası: Tek Boyutlu Siyasetten Çok Boyutlu Siyasete Doğru”, http://www.
turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=1&yazi=797, 18.02.2006.
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saxlayacağını anlamışdı.330 Bu zaman Rusiya keçmiş sovet mə
kanında iqtisadi cəhətdən möhkəmlənməkdən daha çox, hərbi və
təhlükəsizlik baxımından möhkəmlənməyə əhəmiyyət vermişdir.
SSRİ-nin süqutundan sonra Ermənistan təhlükəsizlik proble
mini həll etmək üçün 1992-ci il sentyabrın 14-də MDB-də quru
lan Müdafiə Nazirləri Şurası və MDB Birləşmiş Silahlı Qüvvələr
Komandanlığına üzv olmuşdur.331
Bu təşkilatda Rusiya lider rolunu oynasa da, MDB-nin qurul
ması və hərbi-siyasi baxımdan güclənməsində mənafeləri olan
bəzi Orta Asiya dövlətləri ilə birlikdə Ermənistan da Rusiya “təh
lükəsizlik çətiri” altında qalmağa üstünlük vermişdir.
Ermənistan Türkiyənin hücum edəcəyi iddiasını gündəmə gə
tirən zaman Rusiya bu iddiaları bir az daha “ciddiləşdirərək”, mü
daxilə olacağı təqdirdə Rusiyanın proseslərə qarışacağı və Üçün
cü Dünya Müharibəsinin başlayacağı ilə hədələmişdir.332
Ermənistan digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlıq etsə də, para
lel olaraq öz ordusunu qurmağa çalışmış, ancaq MDB müdafiə
mexanizmindən kənarda qalmaq istəməmiş, daha az xərclə yeni
təhlükəsizlik təşkilatı qurmağa can atmışdır.333 Bu məqsədlə, Ru
siya, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkis
330

Ксимена Куровска, «Роль Росии в СНГ в урегулировании вооруженных конфликтов в Заавказье», http://www.mpa.ru/analytics/issue.php?id=110, 15.04.2005.
331
Сергей Минасян, «Процесс формирования системы коллективной безопасности в рамках СНГ: История и перспективы», http://caucasus.rau.am/doc/
MinasianS.pdf. Сергей Шакарянц, «Вопросы коллективной безопасности СНГ
и Армении», Ориентиры внешней политики Армении, Ред. Гаяне Новикова,
Ереван, Изд. Антарес, 2002, сс. 97-98.
332
Иващов Л.Г, А.Н. Булыгин, «Коллективная безопасность в рамках Содружества
Независимых Государств», Военная мысль, Москва 1998, No: 3, сс. 8-10.
333
Иващов, «Коллективная безопасность в рамках...», сс. 8-10.
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tan 1992-ci il 15 mayda Daşkənddə bir araya gələrək, Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsini imzalamışlar. Müqavilə 1994-cü il 20
apreldə qüvvəyə minmişdir.334
1992-ci il 10 fevralda qurulan MDB Birləşmiş Silahlı Qüv
vələri Baş Komandanlığının (MDB BSGBK) funksiyası MDB
ölkələri arasında hərbi əməkdaşlığı koordinasiya edən qərargah
olaraq dəyişdirildi. Daha sonra hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində
1995-ci il fevralın 10-da MDB dövlətləri Birləşmiş Hava Mü
dafiə Sistemi, Baş Qərargah Rəisləri Komitəsi,335 Hərbi Texniki
Komitə və digər köməkçi komitələr qurulmuşdur.336
KTMT çərçivəsində Ermənistanın fəaliyyəti dəyərləndirildik
də, bu ölkənin bəzi müdafiə və təhlükəsizlik layihələrində iştirak
etməsinə baxmayaraq, hərbi əməkdaşlığını daha çox Rusiya ilə
inkişaf etdirdiyi qənaətinə gəlmək olar. KTMT-nin hüquqi baza
sını təşkil edən müqavilə 1999-cu ildə uzadıldıqdan və 2000-ci il
də “XXI əsrdə Rusiya və Ermənistan arasında Strateji Əməkdaş
lıq Bəyannaməsi” imzalandıqdan sonra iki ölkə arasındakı hərbi
əməkdaşlıq daha da güclənmişdir.337
Rusiya Ermənistanı KTMT çərçivəsində ən etibarlı müttəfiq
olaraq görür, ona əhəmiyyət verdiyini göstərmək məqsədi ilə bəzi
zirvə toplantılarını bu ölkədə təşkil edir. Rusiya, xüsusilə Abxazi
334

Минасян, «Процесс формирования системы…»,
«Россия и Армения объединяют противовоздушные силы», http://www.
prima-news.ru/news/news/ 2001/5/4/11334.html
336
Андреев П.Н, «Военно-политическое сотрудничество государств: Этапы
и основные направления развития», Военная мысль, Москва 2000, No: 4, сс.
22-30; Л.В. Московин, «Многоуверенная система интеграции в СНГ (причины,
проблемы, тенденции развития)», Вестник Московского Университета, Серия 12, 1999 No: 1, сс. 6-7.
337
Шакарянц, «Вопросы коллективной безопасноти…», с. 103.
335
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ya, Cənubi Osetiya, Dağlıq Qarabağ və Çeçenistanda hərbi əmə
liyyatlar davam edərkən, Ermənistan ilə hərbi və iqtisadi münasi
bətləri inkişaf etdirməyə çalışmışdır. İkinci Çeçenistan müharibə
si və 2008-ci ildə Rusiya və Gürcüstan arasında silahlı münaqişə
Ermənistanın Rusiya üçün əhəmiyyətini daha da artırmışdır. Ru
siya KTMT və ikitərəfli hərbi münasibətlər çərçivəsində Qafqaz
istiqamətində (Ermənistan istiqaməti də deyilir) təhlükəsizlik və
sabitliyin qorunmasında olduqca əhəmiyyətli mənafelərinin oldu
ğunu və bu mənada, Ermənistan ilə hərbi-siyasi və hərbi-texniki
əməkdaşlığın əhəmiyyətli olduğunu bildirmişdir.338
Ermənistan KTMT-yə üzv olmaqla bölgə uğrunda geosiyasi
mübarizədə Rusiyanın siyasi və hərbi dəstəyi ilə təhlükəsizlik və
silahlanma problemini müəyyən qədər həll etmiş, təhlükəsizliyini
təmin etməyə çalışmışdır.
Son 15 ildə Ermənistan-Rusiya münasibətlərini dəyərləndir
dikdə, əməkdaşlığın KTMT çərçivəsində deyil, ikitərəfli münasi
bətlər kontekstində daha çox inkişaf etdiyini söyləmək olar.339
Ermənistan 1990-cı illərin ortalarından etibarən, NATO ilə
münasibətlər qurmağa çalışsa da, ölkənin təhlükəsizlik və silah
lanma məsələsində Rusiyadan asılılığı hələ də davam edir.
2.6. Ermənistan-NATO münasibətləri
1990-cı ilin ortalarından etibarən, NATO postsovet məkanı
na, xüsusilə də, Baltikyanı ölkələrə və Cənubi Qafqaz bölgəsi
338

Шакарянц, «Вопросы коллективной безопасноти…», с. 104-105.
Rusiya 1990-cı illərin sonlarında Ermənistana qarşılıqsız olaraq verdiyi bir milyard dollarlıq silahı KTMT-nın şərtlərinə görə deyil, iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq
çərçivəsində vermişdir.
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nə “genişlənmə sahəsi” kimi baxmışdır.340 Lakin Rusiyanın ciddi
reaksiya verəcəyini bildiyi üçün bunu açıq şəkildə ifadə etməmiş,
müxtəlif təhlükəsizlik layihələri çərçivəsində kiçik, ancaq inamlı
addımlarla bölgədə yerləşməyə çalışmışdır.341 Bu, eyni zamanda,
XX əsrin sonlarında yaşanan üç əhəmiyyətli hadisə ilə izah edilə
bilər.
- SSRİ-nin süqutu nəticəsində bölgənin təhlükəsizliyində ya
şanan boşluq və bölgə dövlətlərinin bu istiqamətdə Qərblə əmək
daşlıq imkanlarının ortaya çıxması;
-1990-cı illərdən sonra Xəzər hövzəsinin enerji resurslarının
hasilatı və bu resursların Avropanın enerji ehtiyacının bir qismini
ödəyəcək miqdarda olması;
- regional və beynəlxalq məkanda terrorizmlə mübarizə.342
NATO Cənubi Qafqaza yerləşməyə çalışarkən, daha çox böl
gə və beynəlxalq terrorizm təhlükəsini ön plana çıxarmış,343 11
sentyabr terror aktından sonra isə terrorizm problemini hər za
man gündəmdə saxlamışdır. NATO-nun baş katibi Lord Corc Ro
bertsonun 2003-cü il 14-16 may tarixində bölgəyə səfəri zamanı
verdiyi bəyanatlarda “açıq qapı” siyasətinə davam edəcəklərini

340

Алексей Пылко, «Как НАТО не стала глобальной», Россиия в глобальной политике, No 5, сентябр-октябр 2006, http://www.globalaffairs.ru/numbers/22/6351.
html
341
Анатолий Цыганок, «НАТО идет из Балтии на Кавказ», Hезависимая газета, 09. 07.2004; Иван Шмелев, «НАТО рвуться на Кавказ», http://www.pravda.ru/
world/67000-1/, 09.09.2007.
342
Svante E. Cornel ve b: Regional Security in the South Caucasus: The Role of
NATO, Central Asia-Caucasus Institute, Paul H. Nitze School of Advanced International Studies The Johns Hopkins University, 2004, p. 37.
343
Дaгmaр dе Moра-Фигуора, «Ответ НАТО на терроризм», http://www.nato.int/
docu/review/2005/issue3/russian/art1.html
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bildirmişdir. Eyni zamanda NATO-nun bölgə ölkələri üzrə koor
dinatoru Romuldas Rajuksun Cənubi Qafqazın və ümumilikdə
Qafqazın, coğrafi olaraq, NATO-nun genişlənmə strategiyasında
prioritet məsələlərdən olduğunu ifadə etməsini təşkilatın Qafqaza
doğru genişlənməsi kimi dəyərləndirmək mümkündür.344
Cənubi Qafqaza siyasi, iqtisadi və hərbi cəhətdən nəzarət et
mək uğrunda gedən geosiyasi mübarizədə tərəf olan Amerika və
Avropa Ermənistanı Rusiyanın təsir dairəsindən uzaqlaşdırmaq
üçün, ilk addım olaraq, bu ölkənin NATO-nun həyata keçirdiyi
layihələrdə iştirakını təmin etməyə çalışır.
Ermənistan hökuməti, NATO ilə münasibətlərini genişləndir
məyə çalışsa da,345 Rusiyanı nəzərə alaraq, ikitərəfli əməkdaşlığın
imkanlarından tam istifadə edə bilmir. Belə ki, NATO-Ermənis
tan münasibətlərinə dair prezident Robert Köçəryan “Ermənistan
NATO-ya üzv olmaq istəmir”,346 Müdafiə naziri Serj Sərkisyan
“Ermənistanın NATO-ya üzv olmaq fikri yoxdur. Bu, ölkənin
geostrateji mənafeyinə uyğun deyildir”347 və Xarici işlər naziri
Vardan Oskanyanın “Ermənistan NATO-ya üzv olmağa, NATO

344

Ромулдас Ражукас «Южный Кавказ является географическим приоритетом НАТО», PanARMENIAN, 31.07.2006; «Вторая волна расширения НАТО
и трансформация постсоветского прос-транства взгляд из Украины», Исследованеи в рамках гранта Совета Евро-Атлантического Партнерства (СЕАП) на
1998-2000 годы, 2000, с. 56.
345
“NATO’da Aktifleşmek”, Azq, 15.02.2005; «Армения уверенно идет по
пути евроинтеграции и сотрудничества с НАТО», http://www.sp-info.am/
news/?ID=10161, 29.07.2006.
346
«Р.Кочарян: Армения не намерена вступать в НАТО», PanARMENIAN, 22.
04.2006.
347
Kamil Ağacan, “Genişleyen NATO ve Güney Kafkasya”, Stratejik Analiz, Temmuz, 2003, ss. 83-88.
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da Ermənistanı qəbul etməyə hazır deyil”348 kimi bəyanat vermə
ləri yuxarıda qeyd edilən fikirləri təsdiqləyir.
Ermənistan rəsmilərinin bu bəyanatları dəyərləndirilərkən Er
mənistanın NATO ilə münasibətlərini birbaşa deyil, Rusiya üzə
rindən qurmağa çalışdığı iddia edilir.349 Bu iddialara cavab olaraq,
Oskanyan “Ermənistanın heç bir zaman NATO və Rusiya arasın
da tərəf tutmaq məcburiyyətində qalmadığını” 350 bildirmişdir.
Ermənistanın bu cür bəyanatlar verməsinə baxmayaraq, NA
TO Ermənistanın tamamilə Rusiyanın nəzarətinə351 keçməsinin
qarşısını almaq üçün bu ölkə ilə əməkdaşlığa əhəmiyyət ver
mişdir.352 Ermənistan 1994-cü ildən etibarən, NATO-nun “Sülh
Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramında iştirak edir. NATO bölgə
ölkələri ilə əməkdaşlıq layihələrində daha çox hərbi təlim, yüksək
texnologiyaların tətbiq edilməsi, ingilis dilinin öyrədilməsi,
fövqəladə hallarda mülki əməliyyatların planlaşdırılması
məsələlərinə əhəmiyyət verir.353 NATO-nun dəstəyi ilə Ermənis
tanda keçirilən hərbi təlimdə 19 ölkədən 400 hərbiçi və Rusiya
ordusundan bir qrup nümayəndə iştirak etmişdir. Bu təlimdə Tür

348

«Вардан Осканян: Армения пока не готова вступить в НАТО», PanARMENIAN, 14.04.2006.
349
Ağacan, “Genişleyen NATO ve Güney Kafkasya”, s. 84.
350
«Вардан Осканян: На правительственном уровне Армения никогда не стояла перед выбором - НАТО или Россия», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/
news/polit/734910.html, 07.11.2006.
351
Ара Тадевосян, «Позиции армении и НАТО сближаются», http://www.iwpr.
net/?apc_ state=henicrs2005&l=ru&s=f&o=243889, IWPR No 291, 19.06.2005.
352
«Роль НАТО на Южнокавказском регионе», Frank Coock tərəfindən NATO
Parlament Assambleyasında təqdim edilən məruzə, 062 DSCFC06E.
353
Гайк Котанджан, «Безопасность Армении и внешняя политика США на
Южном Кавказе», Connections, No. 2, июнь 2004, с. 25.
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kiyə və Ermənistan ordusu nümayəndələrinin bir araya gəlməsi
NATO rəsmiləri tərəfindən təqdirlə qarşılanmışdır. Ermənistan
12-25 may 2006-cı ildə Almaniya və Bosniyada NATO-nun təşkil
etdiyi “Cooperative Best Effort 2006” və 2006-cı il 13 sentyabrda
Gürcüstanda keçirilən rabitə proqramlarının idarə edilməsi ilə
bağlı “e-PRİME” təlimində iştirak etmişdir.354
2003-cü ilin iyununda Ermənistanda, ilk dəfə olaraq, “Sülh Na
minə Tərəfdaşlıq” Proqramı çərçivəsində hərbi təlim təşkil edilmiş
dir. “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramı çərçivəsində 12-28 iyul
2006-cı il tarixində Ermənistanda 12 ölkədən 250 hərbiçinin iştirak
etdiyi “Xilasedici-2006” təlimi həyata keçirilmişdir.355 Ermənistan
və NATO arasında əməkdaşlıq proqramı çərçivəsində 1995-ci ildə
25, 2004-cü ildə isə 115 layihənin356 həyata keçirildiyi diqqətə alı
narsa, xüsusilə də, 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən, ikitərəfli
münasibətlərin daha da inkişaf etdiyini söyləmək mümkündür.
Bu təlim proqramlarından başqa, Ermənistan 2004-cü ildən eti
barən, beynəlxalq sülhün qorunması üçün hərbi əməliyyatlarda iş
tirak edir. 30 nəfərlik erməni hərbiçisi Yunanıstan komandanlığına
tabe olaraq Kosovoda,357 45 nəfərlik dəstə isə İraqda xidmət edir.358
NATO ilə əməkdaşlıq çərçivəsində erməni əsgərlərinə İngiltərə və
354

«Армения примет участие в учениях НАТО «Лучшее усилие 2006», ИA
REGNUM, http://www.regnum.ru/news/polit/610445.html, 22.03.2006.
355
«В Ереване состоится заключительная конференция планирований спасатель 2006», PanARMENIAN, 13.04.2006.
356
Гайк котанджан, «Армения: кооперация с западными системами безопасности НАТО», http://harvard-bssp.org/rus/publications/?id=157, 11.09.2004.
357
Ариз Казарян, «Скромный часовой выше миротворца», Голос Армении, No
75, 16 iyun 2005; Armenian Peacekeepers Fly To Kosovo, Azq, 13.02.2004.
358
Джеффи Сэймон, «Партнерство во имя мира, прокладывая курс новой эре»,
http://usinfo.state.gov/ http://usinfo.state.gov/journals/itps/0604/ijpr/simon.htm
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ABŞ tərəfindən maliyyələşdirilən proqramlarda ingilis dili tədris
edilir, son model rabitə vasitələrinin istifadəsi öyrədilir.
Ermənistan öz zabitlərinin “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqra
mı çərçivəsində NATO hərbi məktəb və akademiyalarında təhsil
alması üçün müraciət etmişdir. Bu müraciət NATO tərəfindən qə
bul edilmişdir. Ermənistanın yüksək rütbəli zabiti 1998-ci ildən
etibarən, NATO ilə əməkdaşlığı koordinasiya edir.359 Ermənistan
Benilüks ölkələrindəki səfir ini, eyni zamanda, NATO qərargahın
da səfir olaraq təyin etmiş, ancaq 2004-cü ildə bu missiyanı yerinə
yetirməsi üçün Brüsselə diplomatik nümayəndə göndərmişdir.360
Göründüyü kimi, 2000-ci ilin əvvəllərindən etibarən, Ermənistan
NATO ilə əməkdaşlığa üstünlük vermişdir. Bununla Ermənistan:
- xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələlərində NATO ilə dialo
qa davam etmək;
- müqayisə edilə bilən və ortaq xüsusiyyətlərə sahib ordu
qurmaq;
- NATO-nun digər əməliyyat və layihələrində iştirak etmək
istəmişdir.361
Birinci məsələnin həyata keçirilməsi istiqamətində Ermənistan
prezidenti Köçəryan Brüsselə362 və NATO-nun baş katibi Yere
vana səfər etmiş, müdafiə nazirləri və xarici işlər nazirləri NATO
rəhbərliyi ilə dəfələrlə görüşmüş və qarşılıqlı inamın formalaş
masına çalışmışlar.
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«Консорциум НАТО Партнерство ради мира, Военная Академия и Институт по
изучению вопросов безопасности, Армения», http://www.pfpconsortium.org.
360
Котанджян, «Безопасноть армении и внешняя...», с. 26.
361
Котанджян, «Армения : кооперация с западными …», c.27.
362
«Визит президента Армении в НАТО», http://www.nato.int/docu/other/ru/
upd2003/r031208a.htm
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İkinci məsələ çərçivəsində Ermənistan müqayisə edilə bilən
və ortaq xüsusiyyətlərə sahib ordu qurma çalışmalarını “Hadi
sələrin Planlaşdırılması və Analizi Proqramı”na (Planning and
Review Process-PARP) uyğun olaraq həyata keçirməyə cəhd
edir.
Üçüncü məsələdə, Ermənistan “Cooperative Best Effort 2003”
və “Rəqəmsal İpək Yolu” proqramlarında iştirak etmiş, NATO-ya
üzv olan dövlətlərin əsgərlərinin olduğu ölkələrdə onların hüquqi
statusuna aydınlıq gətirən “Partnership for Peace (PfP) Status of
Forces Agreements” (SOFA) müqaviləsini imzalamış363 və 2002ci ildə NATO Parlament Assambleyasına müşahidəçi statusu ilə
üzv olmuşdur.364
Ermənistanın Rusiya ilə ciddi hərbi əməkdaşlığına baxmayaraq,
əsasən, NATO-nun təşəbbüsü ilə 2005-ci ilin dekabrında “Fərdi
Əməkdaşlıq Planı” (Individual Partnership Action Plan-IPAP)
sənədini imzalamışdır. Sənəd Oskanyan tərəfindən NATO-ya təq
dim edildikdən sonra, 2006-cı ilin 16 iyununda müzakirəyə çı
xarılmışdır. Bu sənəd Ermənistanın təhlükəsizlik sistemini XXI
əsrin standartlarına uyğunlaşdırmağı, NATO ilə hüquqi əməkdaş

363

Контанджян, «Армения : кооперация с западными …», c.28.
«Парламентская Ассамблея НАТО армения получит статус наблюдателя», http://
www.rol.ru/news/misc/news/02/05/14_085.htm, 14.05.2002; «Армения- НАТО: Путь к
сближению» ( полный текст IPAP), ИА EGNUM, 16.08.2006; «Вовлечение НАТО в
переговоры по карабахскому урегулированию не при-несет пользы», ИА REGNUM,
http://www.regnum.ru/news/604940.html 13.03.2006; Виктория Панфилoва, «НАТО
готов помочь урегулировать Карабахский вопрос», Hезависимая газета, 16.10.2006;
«К решению проблемы Нагорного Карабаха подключается НАТО», http://palm.
newsru.com/world/16oct2006/karabakh.html, 16.10. 2006; «НАТО и ЕС NATO заинтересованы в участии в Карабахском процессе», http://www.yerkir.am/rus/index.
php?bsub=news_arm&id=22385, 22.04. 2006.
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lığı genişləndirməyi nəzərdə tutur.365
Əməkdaşlıq məsələsində NATO Ermənistandan daha aktiv olsa
da, Ermənistanın dəstəyinə ehtiyacı olduğu zamanlarda, istədiyi
cavabı almamışdır. İranın nüvə silahı əldə etməsinə görə ABŞ-la
aralarında böhran yaşandığı zaman, NATO əsgərlərinin Ermənis
tanda yerləşdirilməsi ehtimalı müzakirə edilərkən, müdafiə naziri
Sərkisyan verdiyi bəyanatda bunun “nəzəri olaraq belə gerçəkləş
məsinin mümkün olmayacağını”366 bildirmişdir.
Ermənistan 1994-cü ildən etibarən, NATO ilə əməkdaşlığa
başlasa da, təhlükəsizlik məsələsində Rusiya və MDB Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı ilə əməkdaşlığa üstünlük ve
rir. Ancaq 2000-ci ilin əvvəllərindən etibarən, dəyişən beynəlxalq
şəraiti (11 sentyabr terror aktı, ABŞ-ın Əfqanıstan və İraqı işğal
etməsi) dəyərləndirən Ermənistan NATO ilə əməkdaşlıq məsələ
lərini yenidən nəzərdən keçirməyə çalışır.
Son zamanlarda Ermənistan ordusunda islahatlar aparılması
nın vacibliyi xüsusilə qeyd edilir. 2007-ci il 5-7 fevral tarixlərin
də Corc Marşal Fondunun dəstəyi ilə Ermənistan ordusunda is
lahatlara həsr olunmuş seminarda ölkənin NATO-ya üzvlüyünün
də müzakirə ediləcəyi haqqında xəbərlər yayıldıqdan və bununla
bağlı bəzi şərhlər verildikdən sonra ABŞ, Almaniya səfirlikləri və
erməni rəsmiləri bu informasiyanı təkzib etmişlər. Ümumi mən
zərəyə nəzər saldıqda isə, sanki Ermənistan NATO ilə münasibət
lərində Rusiyanın verəcəyi reaksiyadan narahat olur. Təbii ki, Er
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«Армения- НАТО: Путь к сближению» (полный текст IPAP), ИА EGNUM,
16. 08.2006. Сохбет Маммедов, «НАТО желает примирить Армению и Азербайджан», Hезависимая газета, 20.06.2006.
366
«НАТО не может рассчитывать на Армению в действиях против Ирана», ИА
REGNUM, http://www.regnum.ru/news/602175.html, 08.03.2006.
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mənistanda heç bir siyasi güc Rusiyanın ölkədəki varlığını nəzərə
almadan NATO ilə münasibətləri ön plana çıxarmaq cəsarətini
göstərməyəcəkdir.
Ermənistan bu gün də NATO və Rusiya arasında hərbi əmək
daşlıq məsələlərində tarazlığı qorumağa və hər iki tərəfin maddi
və texniki imkanlarından istifadə etməyə çalışır.
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III FƏSİL
3. ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCAN SİYASƏTİ
3.1. Ermənistan – Azərbaycan münasibətlərinin qısa tarixi
XX əsrin əvvəllərindən etibarən ermənilər böyük dövlətlərin
dəstəyi sayəsində Azərbaycan torpaqlarında dövlət qurmaq üçün
fürsət axtarmış və bu niyyətlərini 1918-ci ildə həyata keçirə bil
mişlər. 1918 – 1920-ci illərdə mövcud olmuş Birinci Ermənistan
Respublikasının Dağlıq Qarabağ və Naxçıvana iddialarına görə
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti arasında silahlı münaqişə yaşan
mışdır. Ancaq 1920-ci ildə Azərbaycan və Ermənistanın Rusiya
tərəfindən işğal edildikdən sonra 1980-ci illərin sonuna qədər
tərəflər arasında ciddi problemlər yaşanmamışdır. SSRİ-nin sü
qutundan sonra tərəflər arasında XX əsrin əvvəllərində yaşanan
problemlər yenidən ortaya çıxmışdır. Bu baxımdan müstəqilliyini
elan etdikdən sonra Ermənistanın Azərbaycan siyasətinin mahiy
yətini başa düşmək üçün tarixi keçmişə nəzər salmaq vacibdir.
XIX əsrdən başlayaraq Osmanlı ərazisində dövlət qurmaq üçün
ciddi fəaliyyət göstərən ermənilər lazımi şəraiti XX əsrin əvvəl
lərində Cənubi Qafqazda tapmışdır. Osmanlı və İranda yaşayan
ermənilərin Rusiya tərəfindən Cənubi Qafqaza köçürülməsindən
sonra bölgənin etnik tərkibi dəyişmiş, Qafqaza köçürülən erməni
lər Rusiyanın köməkliyi ilə təşkilatlanaraq, bölgədə azərbaycan
lıları və gürcüləri siyasi baxımdan sıxışdırmağa başlamışdır. XX
əsrin əvvəllərinə kimi Rusiya tərəfindən Osmanlı və İran erməni
lərinin Cənubi Qafqaza köçürülməsi davam etmişdir. Bu dövrdə,
154
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İrəvan əyalətində yaşayan azərbaycanlıların sayı əhəmiyyətli də
rəcədə azalmışdır.367
XX əsrin əvvəllərində Rusiyada cərəyan edən siyasi hadisələr
Cənubi Qafqaza da öz təsirini göstərmiş, 1905-ci il yanvar hadi
sələri böyük əks-səda doğurmuş və ermənilər ciddi şəkildə təşki
latlanmağa başlamışdır. Çar Rusiyası Qafqaz bölgəsinə nəzarət
etmək üçün “böl və idarə et” taktikasını həyata keçirərək ermə
niləri azərbaycanlılara qarşı dəstəkləmişdir. Ermənilər xüsusilə
1905 – 1918-ci illərdə mərkəzi hakimiyyətin zəifliyindən istifadə
edərək İrəvan əyalətində, Zəngəzur, Bakı, Şamaxı, Göyçə, Meğ
ri, Üçmüəzzin (Eçmiadzin), Zəngibasar və Qarabağda azərbay
canlılara qarşı qətliamlar törətmiş, minlərlə insanı öldürmüşlər.
Bu dövrdə ermənilərin siyasi mübarizəsinin önündə gedən, onları
təşkilatlandıran Daşnaksutyun Partiyasının siyasi və hərbi strate
giyasını qısaca belə təsnif etmək olar:
- Daşnaksutyun Partiyası siyasi terror aktları həyata keçirmiş,
azərbaycanlılar və gürcülərə qarşı qətliamlar törətmişdir;
- Rusiyadakı 1905-ci il qanlı yanvar hadisələrindən sonra İrə
367

İsrafil Məmmədov, Sabir Əsədov, “Ermənistan azərbaycanlıları və onların acı
taleyi”, Bakı, Azərbaycan Nəşriyyatı, 1992, s. 8; “Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi”, I, 1906 - 1918, Ankara, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın
No:23, s. 3; Fəridə Məmmədova, Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası, Bakı, 1993, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı; Вартан Хачатрян, «Становление
Армянских колоний в России», Планета Диаспоры, Москва 2000, No: 1 - 2,
s. 85; Mahmud İsmayılov, Azərbaycan XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində,
Red. İqrar Aliyev, Azərbaycan tarixi, Bakı, 1993, Elm Nəşriyyatı, s. 204; Шавров, Новая угроза русскому делу в Закавквзье: Предстояшая распродажа
Муган инородцам, Петербург, 1911, сс. 59-61. Nəql edən: Əsədov, Ermənistan
Azərbaycanlılarının tarixi coğrafiyası, Bakı 1995, Gənçlik Nəşriyyatı, s. 26; Həsən
Niftəliyev, “50 il əvvəl Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası başladı”, Red.
Vəliyev, Deportasiya, Bakı, 1998.
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van əyalətində mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsindən sonra yerli
dövlət orqanları onları dəstəkləmişdir;
- Müsəlman türklərin savadsızlığından, siyasi təcrübəsizliyin
dən və cərəyan edən hadisələrdən xəbərsiz olmalarından məha
rətlə istifadə etmişdir.368
Daşnaksutyun Partiyasının quldur dəstələri İrəvan və qonşu
bölgələrdə yaşayan azərbaycanlıların sayını azaldaraq bölgədə er
məni dövləti qurmağa çalışmışdır.369 Ermənilər 1905 – 1906-cı il
lərdə törətdikləri qətliamlarda istədikləri nəticəni əldə edə bilmə
mişdir. Erməni silahlı birliklərini azərbaycanlılara qarşı qətliam
ları 1920-ci ilə qədər davam etmişdir. Daşnaksutyun Partiyasının
hakimiyyətdə olduğu 1918 – 1920-ci illərdə bugünkü Ermənistan
ərazisində yaşayan 575.000 azərbaycanlının 565.000 nəfəri öldü
rülmüş və yaxud zorla İran və Osmanlıya köçürülmüşdür.370
Ermənistanın Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən sonra hö
kumət bölgənin iqtisadi inkişafını təmin etmək üçün Osmanlı və
İrana köçən azərbaycanlıları geri gətirməyə çalışmışdır. Bu dövr
də Ermənistan İnqilab Komitəsi geri qayıdan azərbaycanlıların
yerləşdirilməsi, sosial-iqtisadi problemləri ilə məşğul olmuş, So
vet hakimiyyətinin ilk illərində Leninakan, Kirovakan və Dərə

368

Məmməd Səid Ordubadi, Qanlı illər, Bakı, 1991, s . 8-9.
1920-1980- ci illərdə Ermənistanın Azərbaycan siyasəti haqqında baxın: Cəmil
Həsənli, SSRİ-Türkiyə: Soyug Müharibənin sınaq meydanı, Adiloğlu Nəşriyyatı,
Bakı 2005, ss. 372-413.
370
Erməni tarixçi Korkodyan məsələ ilə bağlı məqaləsində “1920-ci ildə sovet
hökuməti zamanı Daşnakların həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində burada 10.000
nəfərdən bir az türk qalmışdı. 1922-ci ildə 60.000 qaçqın geri döndükdən sonra
Azərbaycan türklərinin sayı 72.596 nəfər olmuşdur”. Daha geniş məlumat üçün
baxın: Զ Կորկոդյան, Սովետական Հայաստանի ազգաբանուկցությունը
1831-1931, Երևան, 1932, էջ 184-185.
369
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çiçəkdə təhsil kursları təşkil edilmişdir. Hətta Ermənistan Xalq
Komissarları Şurasının sədri Sarkis Kasyan azərbaycanlıların ya
şadıqları bölgələrdə Azərbaycan dilinin dövlət dili olması haq
qında qərar imzalamışdı. Azərbaycanlıların cəm halda yaşadıq
ları Amasya, Basarkeçər, Vedibasar, Qarabağlar və Krasnoselo
rayonlarında Azərbaycan dili dövlət dili olaraq istifadə edilmiş
dir. Bu rayonlarda 1953-cü ilə kimi rayon partiya komitələrinin
katibləri və digər vəzifələrdə azərbaycanlılar olmuşdur.371
Sovet hakimiyyətinin ilk illərində və daha sonra Dağlıq Qara
bağın Ermənistana birləşdirilməsini tələb edən Ermənistan höku
məti buna paralel olaraq Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılara
bəzi imtiyazlar vermişdi. Ermənilərin məqsədi bu imtiyazları ön
plana çıxararaq müzakirələrdə Azərbaycan hökumətinin Dağlıq
Qarabağ məsələsində güzəştə getməsinə nail olmaq olmuşdur.
Uzun müddət davam edən müzakirələrdən sonra Dağlıq Qara
bağın Ermənistana birləşdirilməsi tələbi rədd edilmiş, bölgəyə
muxtar vilayət statusu verilmişdi. Qarabağın Ermənistana birləş
dirilməsi tələbi uğursuzluqla nəticələndikdən sonra Ermənistan
hökuməti azərbaycanlılara verdiyi bir çox imtiyazı ləğv etmişdir.
Ermənistan hökuməti 1930 – 1990-cı illərdə azərbaycanlıla
ra aid mədəniyyət əsəri və tarixi abidələri yox etməyə çalışmış
dır. 1935-ci ilə kimi Ermənistanda kənd, qəsəbə və coğrafi adların
95 faizi Azərbaycan dilində olmuşdur. Bunu Çar Rusiyası zamanı
hazırlanmış hərbi xəritələr də təsdiq edir.372 Ermənistanda yaşayan

371

Məmmdov, “Ermənistan azərbaycanlıları və...”, s. 50
Vəliyev, “Deportasiya...”, s. 386; İbrahim Bayramov isə Qərbi Azərbaycandakı
toponimlərin 90%-nin Azərbaycan türkcəsində, 10%-nin isə ərəbcə olduğunu bildirir.
İbrahim Bayramov, Qərbi Azərbaycanın toponimlər sistemi, Elm Nəşriyyatı, Bakı
2005. s. 54.
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Azərbaycan türklərini öz keçmişlərindən qoparmaq üçün əvvəlcə
yaşadıqları ərazilərin adlarının dəyişdirilməsi vacib idi və bu pro
ses XIX əsrdə başlamışdı. 1828-ci ildə İrəvan-Erevan, 1837-ci ildə
Kəvər-Nor-Bəyazıt, 1840-cı ildə isə Gümrü-Aleksandropol olaraq
dəyişdirilmişdi. Sovet hakimiyyəti illərində də Ermənistan Ali So
veti 1935-ci ildən etibarən Azərbaycan dilində olan kənd, qəsəbə
və coğrafi adları erməniləşdirməyə başlamışdır. Bu dövrdə nə yerli
əhalidən, nə də Azərbaycan dövlətindən etiraz görməyən Ermənis
tan hökuməti 1988-ci ilə kimi Azərbaycan dilində olan yer adları
nın dəyişdirilməsi haqqında 18 qərar qəbul etmişdir.373
Ermənistanda azərbaycanlıların yaşadıqları kənd və qəsəbə
adlarının dəyişdirilməsi ilə374 yanaşı, Ermənistan hökuməti sovet
hökumətinin 1940-cı illərin sonlarına qədər həyata keçirdiyi “qu
laq” siyasəti adı altında minlərlə azərbaycanlını Orta Asiya və Si
birə sürgün etmişdi.375
1923-cü ildə Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində müx
tar vilayət status verilsə də, Ermənistan Dağlıq Qarabağın özünə
birləşdirilməsi məsələsini hər zaman canlı tutmağa çalışmışdır.
1918 – 1920-ci illərdə əvvəlcə müstəqil Azərbaycan, daha sonra
isə Sovet Azərbaycanı Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların
varlığını təminat altına almaq üçün məqsədyönlü fəaliyyət gös
tərməmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 18 aylıq hakimiy
yətində daxili və xarici siyasətdə ciddi problemlərlə qarşılaşdığı
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Nazim Mustafa, “Erməni saxtakarlığı, erməni xəyanəti”, Deportasiya, Bakı,
Azərbaycan Ensiklopediyası, 1998, Bakı, 1998, s. 155.
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158

III FƏSİL. Ermənistanın Azərbaycan siyasəti

üçün, Sovet Azərbaycanı isə sosialist ideologiyanı qəbul edərək,
Dağlıq Qarabağa muxtar vilayət statusu verildiyi ərəfədə Ermə
nistanda cəm halda yaşayan azərbaycanlılara da muxtariyyət sta
tusunun verilməsi məsələsini müzakirəyə çıxarmadı.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması ilə razılaş
mayan Ermənistan Kommunist Partiyasının birinci katibi Qriqori
Arutyunov 1945-ci ildə Stalinə məktub yazaraq Dağlıq Qaraba
ğın Ermənistana birləşdirilməsini xahiş etmişdi. Stalin bu məsə
lə ilə əlaqədar Azərbaycan Kommunist Partiyasının birinci katibi
Mircəfər Bağırova məktub yazaraq onun da fikirlərini öyrənmək
istəmişdi. Bağırov Stalinə yazdığı cavab məktubunda prinsip eti
barı ilə bunun mümkün ola biləcəyini, ancaq buna qarşılıq Er
mənistan, Gürcüstan və Dağıstanda azərbaycanlıların cəm halda
yaşadıqları ərazilərin Azərbaycana verilməsinin vacibliyini bil
dirmişdi. Ermənistan bu şərtlərlə Dağlıq Qarabağın birləşdirilmə
sinin mənasız olduğunu başa düşərək bir müddət bu məsələnin
müzakirəsini dayandırdı.376
Ermənistan hökuməti Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdi
rilməsi məsələsini 1964-cü ildə Mikoyan və Ermənistan Kommu
nist Partiyasının birinci katibi Yakov Zorabyan Nikita Xruşşovla
görüşdə Krımın Ukrayna ilə birləşdirilməsini nümunə göstərərək
Dağlıq Qarabağın da Ermənistan ilə birləşdirilməsini istəmişdi.
Xruşşov isə cavabında “Sizə Dağlıq Qarabağdan Ermənistana
köçməyiniz üçün 24 saat və 12 min yük maşını verməyə hazı
ram” demişdir.377 Ermənistan Dağlıq Qarabağın birləşdirilməsi
haqqında müsbət cavab almasa da, bu məsələdən əl çəkməmiş və
təbliğat fəaliyyətinə hər zaman davam etmişdir.
376
377

Vəliyev, Deportasiya, s. 78.
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Xaricdə yaşayan ermənilərin Ermənistana köçürülməsi üçün
uyğun şərait Tehran Konfransında ortaya çıxmışdır. Erməni dias
poru SSRİ-nin Xarici işlər naziri Molotova müraciət edərək İranda
yaşayan ermənilərin Ermənistana köçürülməsinə icazə verilməsi
ni xahiş etmişdir. Molotov Stalinlə görüşdükdən sonra İranda və
digər ölkələrdə yaşayan ermənilərin Ermənistana köçürülməsinə
icazə verilmişdi.378 SSRİ Nazirlər Kabinetinin qərarına görə, Er
mənistanda yaşayan azərbaycanlılar üç mərhələdə - 1948-ci il
də 10 min, 1949-cu ildə 40 min 1950-ci ildə isə 50 min nəfər
Azərbaycana köçürülməli idi. Cəmi 100 min nəfərin köçürülməsi
planlaşdırılmışdı. Azərbaycan hökuməti bu qərara etiraz etmədi,
sadəcə Nazirlər Sovetinin sədri Teymur Quliyev Molotova mək
tub yazaraq Ermənistandan köçürülənlərin Kür-Araz ovalığına
yox, coğrafi baxımdan onların yaşadıqları yerlərə uyğun olan
Azərbaycanın şimal bölgələrinə və yaxud Bakıya yaxın yerlərə
yerləşdirilməsinə icazə verilməsini istəmişdi. Ancaq Quliyevin
məktubu cavabsız qalmış və Azərbaycan hökuməti 1948-ci il 14
aprel tarixli 455 nömrəli qərarı ilə SSRİ Nazirlər Sovetinin məsə
lə ilə bağlı qərarını həyata keçirmişdir.
1948-ci il noyabrın 1-nə qədər Ermənistandan Azərbaycana
7.747 nəfər köçürülmüşdür. Həmin il 2.384 nəfərdən ibarət 429
ailə Ermənistanı tərk edərək Azərbaycana gəlmiş, dekabr ayına
qədər isə 11.007 nəfər Azərbaycana köçürülmüşdür.
Köçürülən insanları Azərbaycanda yerləşdirməkdə problemlər
378

Məmmədov İ., Əsədov S., Ermənistan azərbaycanlıları və onların acı taleyi
(qısa tarixi oçerk) Bakı, 1992, səh.48; Bu məsələ ilə bağlı olaraq SSRİ Nazirlər Soveti 1947-ci il 23 dekabr tarixli, 4083 nömrəli “Ermənistan SSRİ-dən kəndlilərin və
başqa azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSRİ-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi
haqqında” və 1948-ci il 10 mart tarixli, 754 nömrəli “Köçün şərtləri haqqında” iki
qərar almıştır. Daha geniş məlumat üçün baxın: Quliyev, Köçürülmə, s. 210.
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yaşayan hökumət SSRİ Nazirlər Sovetinə müraciət edərək 1949cu ildə 12-15 min nəfərin köçürülməsini istəmişdir. Bu məqsədlə
Ermənistan hökuməti ilə müzakirələr aparılmış və 1949-cu ildə
15.713 nəfərin köçürülməsi haqqında razılıq əldə edilmişdi. Ra
zılaşmaya görə, 5.420 nəfər yazda, 10.293 nəfər isə payızda kö
çürülməli idi. Ancaq SSRİ Nazirlər Soveti tərəflər arasında əldə
edilmiş razılaşmaya etiraz edərək, 1949-cu ildə 40 min nəfərin
köçürülməsini və Nazirlər Sovetinə məruzə edilməsini tələb et
mişdir. Quliyev SSRİ Nazirlər Sovetinin sədrinin müavininə mü
raciət edərək ciddi problemlərlə qarşılaşdıqlarını və 1949-cu ildə
cəmi 10 min nəfərin köçürülməsini xahiş etmişdir. 1953-cü ilə
qədər 53 min nəfər Azərbaycana köçürülmüş, təxminən bir o qə
dər insan da özü Azərbaycana gəlmişdir.379
Arxiv mənbələrinə görə, Ermənistandan Azərbaycana 100 min
nəfər deyil, 144.654 nəfər köçürülmüşdür.380
Köçürülənlərin təxminən 1/3 hissəsi aclıq və xəstəlikdən vəfat
etmişdir.381 Zorla köçürülənlərdən heç biri Dağlıq Qarabağa yer
ləşdirilməmişdir. Bəzi insanlar Qarabağa yerləşmək istəsələr də,
dövlət onlara icazə verməmişdir. Azərbaycan dövlət adamlarının
uzaqgörən olmaması daha sonra Azərbaycanın Qarabağda ciddi
problemlərlə qarşılaşmasına səbəb olmuşdur.
1949-cu ildə Abovyan adına Ermənistan Pedaqoji İnstitu
tunun azərbaycanlıların təhsil aldığı dörd fakültəsi, bir texni
kum, yüzlərlə orta məktəb bağlanmışdır.382 Azərbaycana zorla
379

Əsədov, Ermənistan azərbaycanlıları və..., s. 49
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köçürülən insanların təxminən 45 faizi Stalinin ölümündən sonra
geri qayıtmışdır. Ermənistan hökuməti geri qayıdan insanların
yerləşmələrinə və çalışmalarına mane olmuşdur.
Ermənistan KP MK-nin 1975-ci ilin yanvar ayında keçirilən
iclasında məsələ ilə bağlı edilən məruzələrdə azərbaycanlıların
boşaltdığı 476 kəndə xaricdən köçürülən ermənilərin yerləşdiril
mədiyi və bu kəndlərin boş qaldığı faktlarının öz əksini tapması383
yuxarıdakı iddiaları təsdiqləyir.
1948 – 1953-cü illərdə azərbaycanlıların tarixi torpaqlarından
zorla köçürülməsini dəyərləndirərkən bu nəticələrə gəlmək müm
kündür:
- məqsəd xaricdə yaşayan erməniləri Ermənistana köçürərək
əhalisinin sayını artırmaq deyil, demoqrafik və etnik mühəndislik
həyata keçirib Ermənistanda yaşayan azərbaycanlıların hamısını
və yaxud bir qismini köçürərək saylarını azaltmaq;
- Azərbaycanlılara aid məktəb, texnikum, institut, mədəniyyət
mərkəzləri və başqa mərkəzlərini bağlamaq olmuşdur.
Ermənistan hökuməti bununla daha sonrakı illərdə azərbay
canlıların davam edəcək köçürülmə siyasətinin əsasını qoymuş
və problemin birinci mərhələsini tamamlamışdır.
Ermənistan hökuməti əhalisinin az olduğunu bildirərək xaric
də yaşayan erməniləri Ermənistana gətirmiş, ancaq Ermənistan
dan zorla köçürülən azərbaycanlılardan daha az sayda erməni qə
bul edilmişdir. Ermənistan hökumətinin məqsədi əhalinin sayını
artırmaq olsaydı, azərbaycanlıları köçürmədən də xaricdə yaşa
yan erməniləri ölkədə yerləşdirmək mümkün ola bilərdi. Ancaq
Ermənistanın əsl məqsədi monoetnik Ermənistan qurmaq olmuş
dur.
383
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Təkcə Ermənistan hökuməti yox, eyni zamanda erməni kilsə
si də Azərbaycana qarşı müxtəlif iddialar irəli sürmüşdür. Dini
təşkilatların siyasətlə məşğul olmasının ən təhlükəli olduğu ötən
əsrin 1950-ci illərində Eçmiədzin kilsəsinin lideri, bütün erməni
lərin katolikosu I Vazgen (Palçyan) SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri
N.A. Bulqakinə məktub yazaraq, Dağlıq Qarabağ, Naxçıvan və
Gürcüstanın Cavaxetiya bölgəsində ermənilərin cəm halda yaşa
dıqlarını iddia edərək bu bölgələrin Ermənistana birləşdirilməsini
xahiş etmişdir.384
İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da (1945, 1965, 1967, 1977)
Ermənistan Dağlıq Qarabağ problemini mərkəzi hökumətin müza
kirəsinə çıxarmaq istəmişdir. Bununla bağlı 45 min Qarabağ ermə
nisi 1965-ci ildə Moskvaya məktub yazaraq bölgənin Ermənistana
birləşdirilməsini tələb etmişdir. Buna əsasən SSRİ KP MK 1966-cı
il 8 avqustda Azərbaycan və Ermənistan KP MK-ya Dağlıq Qara
bağ problemi ilə bağlı ortaq məruzə hazırlamaları haqqında qərar
qəbul etsə də, daha sonra bu məsələ gündəmə gətirilməmişdir.385
1965-ci ildə Ermənistan hökuməti Moskvadan qondarma “er
məni soyqırımının” 50-ci ildönümünü qeyd etmək üçün icazə al
mış, 24 apreldə 400 min nəfərin iştirak etdiyi mitinqdə “Qərbi
Ermənistan (Anadolu torpaqları) bizimdir!,” “Dağlıq Qarabağ
bizimdir!,” “Naxçıvan Ermənistan torpağıdır!” şüarları ilə Azər
baycan və Türkiyəyə qarşı torpaq iddiasında olduqlarını bildir
mişdilər.386 Bu tarixdən etibarən Ermənistan hökumətinin azər
baycanlılara qarşı təzyiqləri daha da artmışdır.
384
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Ermənilərin iddia etdikləri kimi Dağlıq Qarabağ hərəkatı 1980ci illərin ikinci yarısından sonra Mixail Qorbaçovun həyata keçir
diyi “aşkarlıq” və “yenidənqurma” siyasətinin nəticəsi deyil. Qa
rabağın Ermənistana birləşdirilməsi siyasəti Ermənistanda heç bir
zaman gündəmdən düşməmişdir. 1918 – 1920-ci illərdə hakimiy
yətdə olan Daşnaksutyun Partiyasının Azərbaycana və Türkiyəyə
qarşı həyata keçirdiyi siyasət Sovet Ermənistanı tərəfindən davam
etdirilmişdir. 1988-ci ilə kimi Ermənistanda Azərbaycan və Tür
kiyəyə qarşı yüzlərlə kitab nəşr edilmişdir. Ermənilər Ermənistan
Sovet Ensiklopediyasında “böyük qətliam – mets yeqern” məsələ
sinin daha geniş şəkildə izahını vermişdir. Belə ki, ensiklopediya
nın cildlərində Türkiyədə ermənilərin yaşadıqları bütün kəndlərin
adları qeyd olunmuş və kənd sakinlərinin türklər tərəfindən qətl
edildiyi yazılmışdır.387 1960-cı illərdən başlayaraq Ermənistan hö
kuməti 1918 – 1920-ci illərdə hakimiyyətdə olan Daşnaksutyun
hökumətinin milli dövlət qurumu və Dağlıq Qarabağın erməni tor
pağı olması təbliğatını həyata keçirmək üçün qeyri-rəsmi olaraq
erməni yazıçı və tarixçilərini təşkilatlandırmışdır.
1976-cı ildə “Sovet ədəbiyyatı – Sovetakan Qrakanutyun” jur
nalının 8-ci nömrəsində baş redaktor Stepan Kurtikyanın “Milli
azadlıq mübarizəsinin salnaməsi” adlı məqaləsi dərc edilmişdir.
Kurtikyan Daşnaksutyun hökumətinin iki illik hakimiyyətinin
ermənilərin azadlıq mübarizəsinin şərəfli illəri olduğunu, sovet
hökumətinin isə ermənilərin azadlıq mübarizəsi tarixini silməyə
çalışdığını ifadə etmişdir.388 Kurtikyanın məqaləsi böyük əks-sə
da vermiş, Ermənistan KP MK-də müzakirə edilsə də, müəllif cə
zalandırılmamışdır.
387
388
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Ermənistan hökuməti azərbaycanlılara qarşı hər cür təzyiq me
xanizmlərindən istifadə etmişdir. 1960-cı illərdə isə İrəvan və Er
mənistanın bütün rayonlarında yüksək vəzifələrdə olan azərbay
canlılar işdən çıxarılmışdır.389
1980-ci illərin əvvəllərindən etibarən Ermənistanın ayrı-ayrı
rayonlarında azərbaycanlılara qarşı təzyiqlər artmış, bu təzyiqlər
1990-cı ilə kimi davam etmişdir.390 1987-ci ilin sonlarında Dağlıq
Qarabağ probleminin gündəmə gəlməsi ilə vəziyyət daha da ağır
laşmış, Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılar ciddi təhlükə ilə
qarşı-qarşıya qalmışdır.
1987-ci ilin sonlarından etibarən ermənilər Dağlıq Qarabağın Er
mənistana birləşdirilməsi məsələsini beynəlxalq gündəmə çıxarma
ğa çalışmışdır. 1987-ci il 18 noyabrda Qorbaçovun iqtisadi məsələlər
üzrə müşaviri Abel Aqanbekyan Fransanın “L’Humanite” qəzetinə
verdiyi müsahibədə Dağlıq Qarabağın iqtisadi və siyasi problemləri
389

Sadəcə Amasya rayonunda İldırım Bağırov Birinci Katib vəzifəsində olmuşdur.
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haqqında məlumat verərək bölgənin Ermənistana birləşdirilməsinin
vacibliyini vurğulamışdır.391 Aqanbekyanın bu müsahibəsi Avropa və
ABŞ-dakı erməni qəzetlərinin ilk səhifəsində dərc olunsa da, Moskva
bununla bağlı öz fikrini açıqlamammış, bu isə erməniləri daha da
cəsarətləndirmiş, artıq sadəcə Dağlıq Qarabağın yox, Naxçıvanın da
Ermənistana birləşdirilməsi tələb edilmişdir.
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Soveti 1988-ci il 20 fevralda
bölgənin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etmiş
dir. Azərbaycan Ali Soveti bu qərarı ləğv etdikdən sonra hadisələ
rin istiqaməti dəyişmişdir. Ermənistanda keçirilən mitinqlərdə azər
baycanlıların dərhal ölkədən çıxarılması tələb edilmiş, may ayından
etibarən erməni silahlı qruplaşmaları azərbaycanlıların yaşadıqları
kənd və qəsəbələrə hücum etmişdir. Ermənistan hökuməti azərbay
canlılara qarşı törədilən hücumların qarşısını almaqdansa, bu silahlı
qrupları dəstəkləmişdir. Ermənistanın televiziya və radio kanalları
dezinformasiya verərək etnik düşmənçiliyi daha da qızışdırmışdır.
1988-ci ilin may ayından etibarən azərbaycanlılara qarşı təzyiq
lər daha da artmış, onlara ərzaq və digər günlük istehlak malları
satılmamış, xəstəxanalarda səhiyyə xidməti göstərilməmişdir. Er
məni silahlı qruplaşmalarının hücumları nəticəsində 1988 – 1989cu illərdə Ermənistanda yaşayan azərbaycanlılardan 214 nəfər
ermənilər tərəfindən öldürülmüşdür.392 Ermənistan hökumətinin
391

Помпеев, Кровавый омут Карабаха, с. 20.
Əsədov, Ermənistan azərbaycanlıları və..., s. 61; Bu mərhələdə 1918 hadisə
lərində minlərlə türkü qətl edən Qareqin Njdenin xatirəsinə 1989-cu ildə Qafanda
heykəl ucaldılmışdır. Heykəlin açılış mərasimində Qafan rayonun Birinci Katibi
Mıkırtıçyan belə demişdi:- “...Siz çox çalışdınız, ancaq Ermənistandan azərbaycan
lıları çıxara bilmədiniz. Sizin böyük arzunuzu nəvələriniz yerinə yetirir. İndi Er
mənistanda bir nəfər belə olsun azərbaycanlı qalmamışdır.” Əsədov, Ermənistan
azərbaycanlıları və..., s. 62.
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təzyiqlərinə qarşı müqavimət göstərə bilməyən və Azərbaycan hö
kumətindən dəstək almayan azərbaycanlılar tarixi torpaqlarından
köçməyə məcbur olmuşdur. Nəticə etibarı ilə Ermənistan hökuməti
təxminən 250 minə yaxın azərbaycanlını min illərdir yaşadıqları ta
rixi torpaqlarından çıxarmağa müvəffəq olmuşdur.393
3.2. Dağlıq Qarabağ probleminin yaranması
1917-ci ildə Bolşevik inqilabı baş verdikdən sonra Dumanın
Qafqaz nümayəndələri Transqafqaz Federasiyasını qurmuşdur.
Rusiyada hakimiyyətə gələn bolşeviklər xalqların öz müqəddə
ratını təyin etmə hüquqlarını qəbul etdiklərini açıqlayan “Mil
lətlərin Hüquq Bəyannaməsi”ni elan etdikdən sonra bölgədə
güc boşluğu yaranmışdır. Bu vəziyyətdən istifadə edən Daş
naksutyun Partiyasının rəhbərliyi altında silahlanan ermənilər
Osmanlıda və Azərbaycanda silahlı əməliyyatlar həyata keçirir
dilər. Erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycana qarşı hücumları
Azərbaycanı işğal etmək istəyən Bolşevik Rusiyası tərəfindən
dəstəklənmişdir. 1918-ci ilin martında erməni silahlı birliklə
ri Bakıda azərbaycanlılara qarşı qətliamlar törətmiş, bu zaman
bolşeviklər ermənilərlə əməkdaşlıq etmişdir.394 Bakı və Bakıət
rafı kəndlərdə müvəffəqiyyət əldə edə bilməyəcəklərini anlayan
ermənilər Dağlıq Qarabağ bölgəsinə toplanmış, burada yaşayan
ermənilər silahlanaraq bölgəni Azərbaycandan ayırmaq tələbini

393

“United Nations Development Programme, The Report on the Status of Women
of Azerbaijan Republic”, p. 51.
394
Teodor Swietochowski, Muslüman Cemaatten Ulusal Kimliğe Rus Azerbaycan’ı
(1905-1920), İstanbul 1988, Bağlam Yayınevi, ss. 154-159.
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gündəmə gətirmişdir.395
Ermənilərin Qarabağla bağlı əsassız iddiaları o zaman Azər
baycana nəzarət edən ingilislər tərəfindən də qəbul edilməmişdir.
Azərbaycanın 1918-ci il mayın 28-də müstəqilliyini elan etmə
sindən sonra Dağlıq Qarabağ onun sərhədləri daxilində qalmışdır.
1919-cu il 15 avqustda Qarabağ Ermənilərinin VII Qurultayında
alınan qərara əsasən, Azərbaycan rəhbərliyinin təyin etdiyi mü
vəqqəti baş qubernator Sultanovla müqavilə bağlanmışdır. Bu ra
zılaşma ilə ortaq Şura qurulmuş və Qarabağ bölgəsinin rəhbərliyi
əhəmiyyətli ölçüdə bu Şuraya həvalə edilmişdi.396 Bu müqavilə
də eyni zamanda Paris Sülh Konfransında Qarabağın Azərbaycan
torpağı kimi qəbul edildiyi məsələsi də yer almışdır.397
Azərbaycan Bolşevik Rusiyası tərəfindən 1920-ci il 28 apreldə
işğal olunarkən Qarabağ və bu gün Ermənistan sərhədləri daxi
lində qalan Zəngəzur bölgəsi də Azərbaycanın ərazisinə daxil ol
muşdur. Ancaq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi tələbindən
əl çəkməyən ermənilər bu məsələnin Moskvada müzakirə edil
məsinə nail olmuşdur. Bu zaman Rusiya Ermənistanda da sovet
hakimiyyəti qurulacağı təqdirdə Qarabağ və Zəngəzur ilə bağlı
ermənilərə vəd vermişdir. Moskvada zəhərlənərək öldürüldüyü
iddia edilən Nəriman Nərimanov tərəfindən 1920-ci il 1 dekabr
395

Rəşid Göyüşov, Qarabağın Keçmişinə Səyahət, Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəş
riyyatı, 1993, s. 75; İqrar Aliyev, Dağlıq Qarabağ: Tarix, Faktlar, Hadisələr, Bakı
1989, Elm Nəşriyyatı, ss.75-78.
396
Araz Aslanlı, Qarabağ problemi, tarixi, mahiyyəti, həll prosesi, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası, Araz Tədqiqatlar Mərkəzi, Bakı 2009, s. 12.
397
Cemalettin Taşkıran, Geçmişten Günümüze Karabağ Meselesi, Ankara 1995,
Genelkurmay Basımevi, ss. 249-251; Dursun Yıldırım, Cihat Özönder, Karabağ
Dosyası, KÖK Yayınları, Ankara 1993.
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da erməni kommunistlərə göndərilən teleqramda Ermənistanda
Sovet hakimiyyəti qurulacağı təqdirdə Azərbaycanın Naxçıvan,
Zəngəzur və Dağlıq Qarabağ bölgələrinin Ermənistana verilə bi
ləcəyi ifadə edilmişdir. Ermənilər Nəriman Nərimanovun gön
dərdiyi bu teleqramından bölgələrin özlərinə məxsus olduğunu
təsdiqləməsi ilə bağlı apardıqları təbliğat kompaniyasında geniş
istifadə edirlər. Ancaq burada əsas məsələ heç şübhəsiz ki, teleq
ramın göndərilməsi ilə Ermənistanda sovet hökumətinin qurul
masını dəstəkləmək olmuşdur. Məqsədi nə olursa olsun, belə bir
teleqramın göndərilməsi ciddi bir yanlışlıqdır.
Rusiya Ermənistanı işğal etməmişdən əvvəl bu cür vədlərlə
onları şirnikləndirməyə çalışsa da, 1920-ci il iyunda Orconikidze
Lenin və Çiçerinə göndərdiyi teleqramda Qarabağ və Zəngəzur
bölgələrini Azərbaycanın bir parçası kimi gördüklərini ifadə et
mişdir.398
Ermənistanın bolşeviklər tərəfindən işğal edilməsindən sonra
ermənilər Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uyğun für
sətin yarandığını düşünərək tələblərini yenidən gündəmə gətirdi
lər. Ermənistan hökuməti Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi
tələbini Moskvaya bildirmiş və Kommunist (bolşevik) Partiyası
(K(b)P) Qafqaz Bürosunda müzakirəyə çıxarmaq istəmişdir. Bu
məsələ müzakirə ediləndə, 1921-ci il 27 iyunda Azərbaycan KP
MK ermənilərin iddialarını rədd etmiş və Qarabağın Azərbay
candan ayrılmayacağını bildirmişdir. 1921-ci il 4 iyulda Rusiya
Kommunist (bolşevik) Partiyası (RK(b)P) Qafqaz Bürosu Dağlıq
Qarabağın Ermənistana verilməsi haqqında fikir bildirmiş, ancaq
Azərbaycanın ciddi etirazlarından sonra 5 iyulda RK(b)P MKdən nümayəndələrin də iştirak etdiyi RK(b)P Qafqaz Bürosunun
398

Aliyev, Dağlıq Qarabağ: Tarix, Faktlar, Hadisələr, s. 80.
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iclasında muxtar vilayət statusu verilməklə Qarabağın Azərbay
can sərhədləri daxilində qalması haqqında qərar qəbul etmişdir.399
Qarabağa muxtar vilayət statusu verilməsi məsələsi təxminən iki
il yubadılmış, yalnız 1923-cü il 27-28 iyunda RK(b)P Qafqaz
Bürosu bir ay müddətində Dağlıq Qarabağa muxtar vilayət sta
tusunun verilməsini tələb etmişdir. Uzun müzakirələrdən sonra
1923-cü il 7 iyulda Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi dekret
qəbul etmiş və Dağlıq Qarabağın ermənilər yaşayan hissəsində
Azərbaycan SSR-in tərkib hissəsi kimi mərkəzi Xankəndi olmaq
la, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılmışdır.400 Beləliklə də,
Azərbaycan və Ermənistan arasındakı problem müvəqqəti olaraq
həll edilmişdir.401
3.3. Dağlıq Qarabağ probleminin yenidən ortaya çıxması
1985-ci ildə Mixail Qorbaçov SSRİ KP MK-nin Baş Katibi se
çildikdən sonra ölkənin kommunist ideologiyası ilə idarəetmənin
mümkün olmayacağını görmüş, “aşkarlıq və yenidənqurma” siya
sətini həyata keçirərək siyasi və iqtisadi problemləri həll etmək
399

İclasın sonunda alınan qərarla Orconikidze ve Nazaretyanın təklifi ilə “Müsəlmanlar
və ermənilər arasinda milli sülhün vacibliyi, yuxarı və aşağı Qarabağın iqtisadi əla
qələrinin zəruriliyi onun Azərbaycan ilə olan daimi bağlılığı kimi xüsusiyyətlərinə
görə ‘Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Sovyet Sosyalist Respublikası sərhədləri
daxilində qalmasına bölgə daxilində olan Şuşanın inzibati mərkəz olmaq üzrə bölgəyə
geniş muxtariyyat statusu verilməsinə” qərar verilmişdir.. Mirzoyan, bu qərardan
sonra “Əslində Qarabağ deyə bir problem yoxdur. Erməni kəndliləri Bakı və Ağdamla münasibətləri olmadan yaşaya bilməyəcəklərini deyirlər”- demişdir. Aliyev,
Dağlıq Qarabağ..., ss. 84-85.
400
Nəsib Nəsibli, Azərbaycanın geopolitikası və neft, Bakı 2000, Xəzər univ, s. 183.
401
Востриков С. Б, «Карабахский кризис и политика России на Кавказе», Об
шественные науки и современност, No 3, 1999, сс. 73-86.
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istəmiş, ancaq uğur əldə edə bilməmişdir. Ermənilər bu fürsətdən
istifadə edərək, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi
tələbini irəli sürmüşdür. Bu siyasi cəsarəti ermənilərə “aşkarlıq
və yenidənqurma,” Moskvadakı erməni lobbisinin Qorbaçov ilə
yaxın münasibətləri və Azərbaycan hökumətinin bəsirətsizliyi
vermişdir. XX əsrin əvvəllərində Dağlıq Qarabağa muxtar vilayət
statusu verilməsi ilə həll olunduğu güman edilən problem daha
ciddi tələblərlə yenidən gündəmə gətirilmişdir.
1988-ci il 20 fevral tarixində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
Sovetinin XX sessiyasında vilayətin statusuna baxılması və böl
gənin Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistana birləşdirilməsi haq
qında Azərbaycan və Ermənistan SSRİ Ali Sovetinə müraciət qəbul
edilmişdir.402 21 fevralda isə SSRİ KP MK bu qərarın xalqların
müqəddəratını təyin etmə prinsipinə aid olmadığını və ermənilərin
tələblərinin yerinə yetirilməyəcəyi haqqında qərar qəbul etmişdir.
1988-ci il 12 iyulda DQMV Xalq Deputatları Şurası Dağlıq Qa
rabağın Azərbaycandan ayrılması haqqında qərar qəbul etmiş,403
Azərbaycan Ali Soveti isə bu qərarı ləğv etmişdir. 18 iyulda SSRİ
Ali Soveti Rəyasət Heyəti məsələni müzakirəyə çıxararaq qərar
qəbul etmişdir. Müzakirələr zamanı Qorbaçov Dağlıq Qarabağda
iqtisadi problemlərin olduğunu bildirmiş, ancaq bu problemlərin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməli olduğu
nu vurğulamışdır. 1988-ci il 20 iyul tarixli “Kommunist” (Bakı)
qəzetində Rəyasət Heyətinin aldığı qərar dərc edilmişdir. Qərarda
Azərbaycan və Ermənistan sərhədlərinin və Konstitusiyada gös
tərilən ərazi bütövlüyünün dəyişdirilməsinin mümkün olmayaca
402

Советский Карабах, 21.02.1988.
Карен Степанян, «Хроника Карабахской войны», http://www.openarmenia.
com/sections/reports/326/
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ğı bildirilmiş, bu qərar SSRİ Konstitusiyasının 78-ci maddəsinə
(Hər hansı sovet respublikasının sərhədləri onun razılığı olmadan
dəyişdirilə bilməz) istinadən əsaslandırılmışdır.404 Ermənistan və
Qarabağ erməniləri onların tələblərinin qarşılanmadığını gördük
dən sonra separatçı fəaliyyətlərini daha da genişləndirmişdir.
Hadisələrin məcrasından çıxması və kiçik silahlı toqquşmaların
başlamasından sonra 1989-cu il 12 yanvar tarixində SSRİ Ali So
veti DQMV-nin idarəsini müvəqqəti olaraq Azərbaycandan almış
və Arkadi Volskinin rəhbərliyi ilə Xüsusi İdarə Komitəsinə ver
mişdir. Bu dəyişikliyin də problemi həll etməyəcəyi anlaşıldıqdan
sonra405 1989-cu il noyabrın 28-də SSRİ Ali Soveti DQMV-nin
idarəsini yenidən Azərbaycana qaytarmışdır. Bu qərardan narahat
olan Ermənistan Ali Soveti 1989-cu il 1 dekabrda DQMV-nin Er
mənistana birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etmişdir.406 1989cu il 7 dekabrda Azərbaycan Ali Soveti Ermənistan Ali Sovetinin
aldığı qərarı tanımadığını bildirmiş və DQMV-nin idarəsini Azər
baycan KP MK-nin ikinci katibi Viktor Polyaniçkonun sədrliyi
ilə Təşkilat Komitəsinə vermişdir.
Ermənistan Ali Soveti 1989-cu il 9 yanvarda büdcəni təsdiq
edərkən, iqtisadi inkişaf planına DQMV-ni də daxil etməklə və
ziyyəti daha da gərginləşdirmişdir. Bu ərəfədə Azərbaycanda ye
ni yaranan müxalifət düşərgəsinin Moskva və Azərbaycan höku
mətinə qarşı etiraz mitinqlərinə başlaması Azərbaycanda daxili

404

Yıldırım, Özönder, Karabağ Dosyası, ss. 62-64.
Fahrettin Çiloğlu, Rusya Federasyonu’nda ve Transkafkasya’da Etnik Çatış
malar, çev. Neşenur Domaniç, Sinatle Yayınevi, İstanbul, 1998,s. 144-145.
406
Бруно Коппитерс, Федерализм на Кавказе, Изд. Moсковский Центр Карнеги, No 2, Moсква 2002, сс 14-18.
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siyasəti daha da gərginləşdirmişdir.407 12 yanvarda erməni silahlı
qruplaşmaları Qarabağda azərbaycanlıların yaşadıqları iki kəndə
hücum edərək 12 nəfəri öldürmüş və 22 nəfəri girov götürmüş
dür.408 Hadisələrin daha da böyüməməsi üçün Moskva Bakıda və
digər şəhərlərdə fövqəladə vəziyyət elan etmişdir. 1990-cı il yan
varın 20-də sovet ordusu Azərbaycana girmiş, fövqəladə vəziyyət
elan olunduğu gün sovet ordusu tərəfindən 130 nəfər öldürülmüş,
yüzlərlə insan yaralanmışdır.409
1990-cı ilin avqust ayında Qorbaçova qarşı təşkil edilən uğur
suz çevrilişdən sonra Dağlıq Qarabağ probleminin hüquqi və si
yasi xüsusiyyətləri ciddi şəkildə dəyişmişdir. 1991-ci il avqustun
30-da Azərbaycanın müstəqilliyini elan etməsi ilə birlikdə Qara
bağ erməniləri “Arçax Erməni Respublikası”nın yaradıldığını bil
dirmişdir. Azərbaycan Ali Soveti bu qərarın Azərbaycan və SSRİ
Konstitusiyalarına zidd olduğunu bildirərək etiraz etmişdir.
Azərbaycan, Qazaxıstan və Rusiya dövlət xadimlərinin olduğu
helikopterin 1991-ci il 20 noyabr tarixində ermənilər tərəfindən
vurulması və bütün sərnişinlərin həlak olmasından sonra Azər
baycan Ali Soveti 1991-ci il 26 noyabr tarixində DQMV-nin sta
tusunu ləğv etmiş və bölgənin idarəsini Azərbaycan hökumətinə
vermişdir.410 Azərbaycan və Ermənistan arasında keçirilən görüş
lərin və Rusiyanın vasitəçilik təşəbbüsünün nəticəsiz qalmasın
dan sonra 1991-ci ilin sonlarından etibarən başlayan hərbi əmə

407

Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, II cilt, Ankara Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1994, s. 211.
408
Mehmet Kengerli, “Karabağ Azerbaycan Toprağıdır Dünya Durdukça da Öyle
Olacaktır”, Azerbaycan, Ankara, s. 14
409
Çiloğlu, Rusya Federasyonu’nda ve..., ss. 147-148.
410
Taşkıran, Geçmişten Günümüze...,s. 161.
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liyyatlar 1994-cü il 9 mayda atəşkəs müqaviləsi imzalanana kimi
davam etmiş və Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini
işğal etmişdir.
3.4. Tərəflərin problemə münasibətləri
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyin hüquqi ba
zasını yaratmaq üçün Dağlıq Qarabağın heç bir zaman Azərbay
cana bağlı olmadığını aşağıdakı iddialarla dəstəkləyir:411
- Millətlər Cəmiyyəti (MC) Azərbaycanın ermənilər yaşayan
Şərqi Qafqaz bölgəsi və Dağlıq Qarabağa iddiaları səbəbi ilə bu
ölkənin müstəqilliyini tanımamış, Azərbaycan öz sərhədləri da
xilində dövlət nəzarətini təmin edə bilməmiş və dövlət sərhədləri
Millətlər Cəmiyyəti tərəfindən qəbul edilməmişdir.
- Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində olduğu zaman Qarabağ
Azərbaycanın sərhədləri daxilində olmamışdır.412
- SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
ayrılmasının və “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın təsis edilmə
sinin hüquqi əsasları vardır. Ermənistan bu iddiasını dəstəkləmək
üçün 1990-cı il 3 apreldə qəbul edilmiş “İttifaq Respublikalarının

411

Левон Мелик-Шахназарян. «Нагорно-Карабахская Республика в свете меж
дународного права», http://voskanapat.info/index.php?name=news&op=view
&id=54; «Политико-правовые факты и аргументы», http://defacto.am/index.
php?name=news&op=view&id=164, 16.12.2006;» Армения собирается оставить
Нагорный Карабах без пояса безопасности?», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/561552.html, 28.03.2009; «Международные признание статуса Карабаха как спорный территории», http://nkr.am/rus/ facts/barseg.htm
412
Eдуард Гейвандов, «Три «не»: Несостояшяя, нелигитимная, несостаятельгая, о так назывемой «челосности постсоветских несостоявшхся миини - империи», Aрмянский вестник, No: 1-2 1999, http://www.hayastan.ru/
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SSRİ-dən ayrılması ilə bağlı problemlərin həll edilməsi qaydala
rı” qanununa istinad edir.413
- SSRİ-nin süqutundan sonra Azərbaycan SSRİ-nin hüquqi va
risi olmadığını rəsmən bildirmişdir. Ermənistan bununla Azərbay
canın əvvəlki sərhədlərinə sahib olmayacağını iddia etmişdir.414
Azərbaycan Ermənistanın iddialarına qarşı aşağıdakı tezisləri
irəli sürür:415
- İngilis ordusu 1918-ci ildə Bakını işğal edərkən Dağlıq Qa
rabağ və Zəngəzur bölgəsini Azərbaycanın bir parçası kimi qəbul
etmişdir. İngilis komandanlığı Azərbaycan hökuməti tərəfindən
Dağlıq Qarabağa qubernator təyin olunan Xosrov Sultanovun tə
yinatını təsdiq etmişdir. Dağlıq Qarabağ erməniləri də bunu rəs
mən qəbul etmişdir;
- Azərbaycan Respublikası 1918 – 1920-ci illərdə bir çox döv
lətlərlə diplomatik münasibətlər qurmuş və müqavilələr imzala
mış və on altı dövlət Bakıda diplomatik nümayəndəlik açmışdır;
- 1920-ci il 12 yanvarda Paris Konfransında Azərbaycanın
müstəqilliyi de-fakto tanınmışdır;
- Paris Sülh Konfransına göndərilən Azərbaycan nümayəndə
heyəti 1920-ci il 1 oktyabrda Millətlər Cəmiyyəti Baş Katibinə
məktub yazaraq, Azərbaycanın MC-nə üzv qəbul edilməsini tələb
413

Daha geniş məlumat üçün baxın: “SSRİ Ali Soveti qanunları”, 1990, No 15, ss.
303-308.
414
Bu məsələdə erməni iddiaları üçün baxın: “BM belgeleri, Е/1990/5/Add.36 и
CCPR/C/92/Add.2”; “ООН E/CN.4/2005/G/23 Legal aspects for the right to selfdetermination in the case of Nagorny Karabakh”; Веляминов Г.М, «Признание
непризнанных и международного права», Россия в глобальной плоитике,
январ - феврал 2007, http://www.globalaffairs.ru/numbers/24/ 7050.html
415
Bu barədə daha geniş məlumat üçün baxın: Хейко Крюгер, Нагорно-Карабах
ский Конфликт. Правовой анализ, Изд БГУ, 2012.
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etmişdir. MC Baş Katibi 1920-ci il 24 oktyabr tarixli cavab mək
tubunda konfransda iştirak edən Azərbaycan nümayəndələrinin
mandatının 1920-ci il aprel ayına qədər hakimiyyətdə olan hö
kumət tərəfindən verildiyini bildirmişdir. Məktubda MC-yə üzv
lük üçün müraciətin artıq bu hökumətin hakimiyyətdə olmadığı
(1920-ci il 1 noyabr) tarixində verildiyi, bu hökumətin 1920-ci
ilin aprel ayından etibarən de-fakto olaraq hakimiyyətdə olmadı
ğı və sərhədlərinə bütünlükdə nəzarət etmədiyi bildirilmişdir.416
MC-nin bu məktubu Ermənistanın “Azərbaycanın ermənilər ya
şayan Şərqi Qafqaz və Dağlıq Qarabağa haqq iddia etməsi səbəbi
ilə müstəqilliyi tanınmamışdır” iddiasının doğru olmadığını gös
tərir;
- bu mərhələdə Ermənistan MC-yə üzv olmaq üçün müraciət
etmiş, ancaq MC Ermənistanın sərhədlərinin qeyri-müəyyən ol
duğunu, status və Konstitusiyasının olmadığını və hökumətinin
zəif olduğunu bildirərək 1920-ci il 16 dekabrda üzvlük tələbini
qəbul etməmişdir.417
- Azərbaycan 1918 – 1920-ci illərdəki dövlət müstəqilliyinin
bərpasını bəyan etməklə o dövrdə mövcud olmuş ADR-in hüquqi
varisinə çevrilməsi ilə Azərbaycanın guya sovet dövründəki sər
hədlərə iddia etmək əsaslarından məhrum olması barədə erməni

416

Фуад Мусаев, «Правовые аспекты Нагорно - Карабахского конфликта»,
http://www.mfa.gov.az/ssi_eng/armenian_aggresion/legal/Legal%20aspects%20
of%20NK %20conflict%20-%20Rus.pdf
417
League of Nations. Annex 30 B. Future Status of Armenia. Memorandum agreed
to by the Council of the Leagues of Nations, meeting in Paris on 11 April 1920.
League of Nations Document 20/41/9, p. 27; See also Admission of new Members
to the League of Nations. Armenia. Assembly Document 209, pp. 2-3; Assembly
Document 251. Nəql edən, Мусаев, «Правовые аспекты Нагорно - Карабахского
конфликта».
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tərəfinin irəli sürdüyü tezis “Müqavilələrə münasibətdə dövlət
lərin hüquqi varisliyi haqqında” Vyana Konvensiyasının 11-ci
maddəsində ifadə edilən “dövlətlərin hüquqi varisliyi müqavilə
ilə müəyyən olunmuş sərhədlərə şamil edilmir.” ifadəsinə istinad
edir. Əslində bu ifadə özündə, faktiki olaraq, hüquqi varislikdən
asılı olmayaraq, mövcud sərhədlərin olduğu kimi saxlanılmasına
münasibətdə konseptual hüquqi yanaşmanı ehtiva edir. Bu isə o
deməkdir ki, suverenliyin dəyişməsi daimi xarakter daşıyan sər
hədləri dəyişməyə qadir deyil;418
Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi məsələsinə gəlincə,
bu barədə beynəlxalq hüququn prinsiplərinə müraciət etmək va
cibdir. Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi hüququ “droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes” və “right of self determination”
kimi bilinməkdədir və ilk dəfə ABŞ prezidenti Vilsonun 1918-ci
ildə elan edilən 14 maddəlik tezisində istifadə edilmişdir. Belə ki,
beynəlxalq hüquqa görə xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi
haqqından aşağıdakı hallarda istifadə edilə bilər:
- ölkə daxilində siyasi, iqtisadi, ictimai və mədəni özünü ida
rəetmə sistemini seçə bilmək. Bunun ilk nümunəsini 1789-cu il
14 iyulda baş verən Fransa inqilabında görmək mümkündür. Bu
na daxili amil deyilir;
- birinci və xüsusilə də İkinci Dünya Müharibəsindən sonra
bu terminologiya eyni zamanda xarici amil adını almışdır. Buna
əsasən, Vilsonun 14 maddəsinin 6-cı və 7-ci tezisləri imkan versə
də, bu termin ilk dəfə beynəlxalq sənədlərdə Birləşmiş Millət
lər Təşkilatının 1-ci və 55-ci maddələrində ehtiva edilmişdir. Bu
418

Тофик Мусаев, «Армяно-азербайджанский конфликт: попытка односторонней сецессии, законодательство и распад СССР», http://anarazimov.com/content/
view/32/2/
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ifadə eyni zamanda müstəmləkə dövlətlərin müstəqilliyi (déco
lonisation) mənasında da işlənməkdədir. Bu hüquq sadəcə başqa
bir dövlətin müstəmləkəsi altında olan xalqlara şamil edilir. Azər
baycanda yaşayan ermənilər heç bir zaman müstəmləkə altında
yaşamadıqları üçün qətiyyən onlara şamil edilə bilməz;
- mövcud müstəqil bir dövlətdən ayrılmaq. Xalqların öz mü
qəddəratını təyin etməsi müddəası adətən beynəlxalq hüquqda
xoş qarş ılanmır. Belə ki, bu gün dünyada 184 dövlətin tərkibində
5 minə yaxın etnik qrup yaşayır. Bu anlayışın qəbul edilməsi dün
yada sözün həqiqi mənasında xaosun yaşanmasına səbəb ola bi
lər. Xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi hüququnun müstəqil
dövlətlərə yönəlik tətbiq edilməməsi ilə bağlı ümumi bir razılıq
vardır. Dövlətlərin ərazi bütövlüyü və milli birlik prinsipləri daha
əhəmiyyətli hesab edilir.419
3.5. Problemin həlli üçün vasitəçilik missiyaları
Hərbi əməliyyatların davam etdiyi 1994-cü ilin may ayına ki
mi Rusiya, ABŞ və Fransa problemin həll edilməsi üçün vasitəçi
lik etmişdir. Eyni zamanda birbaşa Dağlıq Qarabağ probleminin
həll edilməsi üçün yaradılan ATƏT Minsk Qrupu da müxtəlif la
yihələr hazırlamış, ancaq bu günə qədər ciddi nəticə əldə etmək
mümkün olmamışdır. Problemin həlli üçün göstərilən təşəbbüslə
ri aşağıdakı kimi təsnif etmək mümkündür:
- Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşləri;
- Minsk Qrupunun vasitəçilik təşəbbüsü;
- Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşləri;
419

Türk Dış Politikası, Der. Baskın Oran, cilt 1, 1919-1980, 1.baskı, İletişim Yayınevi, 2001, s. 594.
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- vasitəçi dövlətlərin prezidentlərinin təşəbbüsü;
- BMT və digər beynəlxalq təşkilatların vasitəçilik təşəbbüs
ləri;420
1994-cü ilə kimi Rusiya, 1990-cı illərin sonlarından isə ABŞ
və Fransanın vasitəçilik təşəbbüslərinə paralel olaraq BMT və
ATƏT-in Minsk Qrupu problemin həlli ilə birbaşa maraqlanmış
dır, digər təşəbbüslər isə köməkçi funksiya daşıyır.
3.5.1. Rusiya Federasiyası
Rusiya Federasiyasına problemin həllinə yönəlik təşəbbüslər
SSRİ-dən miras qalmışdır.421 SSRİ-nin 1991-ci il 21 dekabrda sü
qutuna kimi Rusiya bu problemi daxili məsələsi kimi dəyərlən
dirmiş və problemi adətən SSRİ, Azərbaycan və Ermənistan SSR
Konstitusiyaları çərçivəsində həll etməyə çalışmışdır. SSRİ-nin sü
qutundan sonra Rusiyanın problemə müdaxilə etmə gücü müəyyən
qədər azalmış və problem beynəlxalq mahiyyət qazanmışdır.422
Rusiyanın Dağlıq Qarabağ probleminin nizamlanmasında ilk
ciddi vasitəçiliyi 1991-ci il 21 sentyabrda Prezident Boris Yeltsin
və Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin bölgəyə səfəri
ilə başlamışdır. Yeltsin və Nazarbayevin təşəbbüsləri nəticəsin
420

Araz Aslanlı, Yeni Küresel Mücadelede Kafkasya ve Karabağ Sorunu, Ankara
2013, Ekoavrasya yayınları, s. 75.
421
Rusiyanın problemə münasibəti üçün baxın: Арсен Гаспарян, «Динамика Кара
бахского конфликта и рол Российской Федерации», Центральная Азия и Кав
каз, No 6, 1999, http://www.ca-c.org/journal/cac-06-1999/gasparyan.shtml, 24,08.
2007; Лысенко В, «Региональные конфликты в странах СНГ: Опыт урегулирова
ния», Polis, No 2, 1998, сс 147-157.
422
Самвел Мартиросян, «Московская интрига в Карабахском вопросе»,
http://www.globalaffairs.ru/region-sng/articles/3489.html, 14.01.2005.
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də tərəflər Rusiyanın Jeleznovodsk şəhərində görüş barədə mü
qavilə imzalamış və 1991-ci il 23 sentyabrda görüş keçirilmişdir.
Görüşdən sonra imzalanan bəyannamədə qanunsuz silahlı birləş
mələrin fəaliyyətinin qadağan edilməsi, məcburi köçkünlərin geri
qayıtması və bəzi təhlükəsizlik problemlərinin həll edilməsi qə
rara alınsa da, bəyannamədə nəzərdə tutulan məsələlər423 həyata
keçirilməmişdir.424
Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 1992-ci ilin yanvar ayında Azərbaycan
və Ermənistan XİN rəhbərləri Moskvada görüşərək atəşkəs, nəq
liyyat və humanitar yardımların yerlərə çatdırılması haqqında razı
laşma əldə etsələr də, bu razılaşma da digərləri kimi nəticəsiz qal
mışdır. 1992-ci ilin ortalarına kimi Rusiya Dağlıq Qarabağ problemi
ilə əlaqədar digər dövlətlərin də vasitəçilik missiyalarında iştirak
etməsinə çalışmışdır. Ancaq 1992-ci ilin iyun ayında Azərbaycan
Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsindən, Türkiyə və Qərbyö
nümlü siyasət həyata keçirməsindən sonra, Rusiya problemin həlli
üçün əlindəki mexanizmləri itirəcəyini başa düşmüş və Ermənista

423

INFO TASS, AIST-87, NOM=AF 684, 673, 24.09.1991.
20 noyabr 1991-ci ildə erməni terrorçular tərəfindənn istiliyə duyarlı raketlə vurulan helikopterdə sülh görüşmələrinin başlanması üçün Qarabağa Azərbaycan dövlət
adamları İsmayılov T, Baş nazirin müavini Haciyev Z, Daxili işlər naziri Əsədov M,
Baş prokuror Qayıbov İ, millət vəkilləri Cəfərov V, Məmmədov V, Prezident Aparatı
müşaviri Mirzəyev O, Dövlət naziri Namazəliyev G, Dağlıq Qarabağ baş prukuroru
Plavskiy İ, Dağlık Karabağ Təhlükəsizlik təşkilatı sədrinin müavini İvanov S, Dağlıq
Qarabağ Daxili işlər naziri general Kovalev V, Dağlıq Qarabağ Fövqəladə hallar
komendantı Jilkin N, Azərbaycan Prezidentinin müşaviri Məmmədov R, Azerbaycan Dövlət Televiziya komitəsində işləyən Mustafayev A, Hüseynzade A, Şahbazov
F, Rusiya nümayəndələri general Lukaşov İ, polkovnik Koçarov V. və Daxili işlər
nazirinin birinci müavini general-mayor Serikov S. ölmüşdür. Daha geniş məlumat
üçün baxın: Hatem Cabbarlı, “Ermenistan ve Terör”, http://www.turksam.org/tr/
yazilar.asp?kat1=1&yazi=359, 01.05.2005.

424
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nı dəstəkləmişdir. Eyni zamanda 1993-cü il 25 mayda Rusiya or
dusunun Azərbaycandan çıxarılmasından sonra Rusiya artıq iddia
etdiyi kimi “tərəfsiz vasitəçi” xarakterini itirmişdir.
Bütün bunlara baxmayaraq, Rusiyanın vasitəçilik təşəbbüsləri
davam etmiş, 1992-ci il 19 sentyabrda Soçidə toplanan Azərbay
can, Ermənistan və Rusiyanın müdafiə nazirləri 25 sentyabrdan
etibarən atəşkəs və digər məsələlər barəsində razılıq əldə etmiş
dilər. Ancaq bu razılaşma da digərləri kimi həyata keçirilmədi.
Problemin həlli üçün Rusiya, Türkiyə və ABŞ nümayəndələri
1993-cü il 29 apreldə Moskvada görüşmüşdür. Vasitəçilərin məq
sədi sülh təkliflərini hazırlamaq olmuşdur. “Üçlər təşəbbüsü” ki
mi də yadda qalan bu təkliflər Azərbaycana, Ermənistana və Qa
rabağ ermənilərinə təqdim edilmiş, lakin Ermənistan və Qarabağ
erməniləri bu təklifi qəbul etməmişdir.425
Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda gedən mübarizədə prezi
dent Əbülfəz Elçibəyin Bakını tərk edərək Kələki kəndinə getmə
sindən və ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən
sonra Azərbaycan-Rusiya münasibətləri əhəmiyyətli dərəcədə in
kişaf etmişdir. Azərbaycanın xarici və təhlükəsizlik siyasətində
Rusiyanın nəzərə alınmamasının doğurduğu problemləri görən
ümummilli lider Heydər Əliyev, ölkənin Rusiyaya yönəlik siya
si və iqtisadi münasibətlərini yenidən qaydaya salmaq ehtiyacı
nı hiss etmişdir. Rusiya ulu öndərin etimadından istifadə edərək
ordusunu Dağlıq Qarabağa yerləşdirmək istəmiş, ancaq bu cəhd
ciddi etirazla qarşılanmışdır.426
425

Mитяев В. Г, «Карабахский конфликт в контексте международных отноше
ние», Aрменя проблемы Независимого развития, Ред. E. M. Koжокин,
Moсква 1998, сс. 487-554.
426
Mитяев, «Карабахский конфликт в контексте…», s. 509.
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Rusiya vasitəçilik təşəbbüslərində bölgə dövlətləri və beynəl
xalq təşkilatların köməkliyindən və əməkdaşlığından da istifadə
etmişdir. Bu baxımdan Rusiya prezidenti Yeltsinin təşəbbüsü ilə
Rusiya Türkiyə, ABŞ və ATƏT çərçivəsində bölgədə sülhü qo
rumağa çalışmışlar. Bu prosesdə Rusiyanın Ermənistanı dəstək
ləyəcəyini başa düşən Azərbaycan tarazlığı saxlaya bilmək üçün
ABŞ-ın da görüşdə iştirak etməsini tələb etmişdir. Tərəflərin ha
zırladığı plana əsasən, Ermənistan 1993-cü il 14 maya kimi Kəl
bəcərdən geri çəkilməli və ATƏT çərçivəsində görüşlərə davam
etməli idi. Azərbaycan və Ermənistan bu təklifi qəbul etsə də, Qa
rabağ erməniləri qəbul etməyəcəklərini bildirmişdir.427
Rusiyanın problemin həlli ilə bağlı ən uğurlu təşəbbüsü MDB
ç
ərçivəsində olmuşdur. Rusiya 1994-cü ilin aprel ayında Qırğı
zıstan Ali Sovetinin Sədri Şerimkulovun rəhbərliyi ilə MDB Par
lament Assambleyası (PA) nümayəndələrindən ibarət bir qrupu
bölgəyə göndərmişdir. Bu nümayəndələr tərəflərlə görüşmüş və
mümkün sülh təklifini hazırlamışdır. Eyni zamanda Azərbaycan,
Ermənistan və Dağlıq Qarabağ erməniləri nümayəndələrinin may
ayında Bişkekdə görüşmələri haqqında razılaşma əldə edilmiş
dir. MDB PA nümayəndələrinin səfəri davam edərkən, Rusiya
problemin üç mərhələdə həll ediləcəyini bildirərək, bu baxımdan
prioritet məsələnin atəşkəsin təmin edilməsi olduğunu vurğula
mışdır.428 MDB PA nümayəndələri və tərəflər arasında uzun mü
zakirələrindən sonra “Nəticə protokolu”nun mətni hazırlanmış və
mayın 5-də protokolun imzalanması haqqında qərar qəbul edil
mişdir. Ancaq Azərbaycanın protokolu imzalamayacağını bildir
məsindən sonra çıxış yolu olaraq protokolum məzmununa etiraz
427
428

Çiloğlu, Rusya Federasyonu’nda ve..., ss. 167.
Дипломатический Вестник, No 9-10, maя 1994.

182

III FƏSİL. Ermənistanın Azərbaycan siyasəti

etməyən tərəflərin protokolu imzalamaları, etiraz edən tərəfin isə
istədiyi zaman imzalaması üçün açıq qalması təklifi qəbul edil
mişdir. Bu problemin həlli üçün Bişkekdə də müzakirələr davam
etmiş, 1994-cü il 9 mayda protokol imzalanmış və 12 mayda qüv
vəyə minmişdir.429 Atəşkəs müqaviləsi imzalandıqdan sonra Rusi
ya problemin həlli üçün vasitəçilik missiyasına davam etmişdir.
3.5.2. Mayndorf bəyannaməsi
Mayndorf bəyannaməsi430 Rusiya prezidenti Dmitri Medvede
vin şəxsi təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri
nin 2008-ci il 2 noyabrda Moskva görüşməsində imzalanmışdır.431
Moskva görüşündən əvvəl bölgə, xüsusilə də Rusiya mətbuatı tə
rəflərin razılığa gələcəyi barədə müxtəlif fikirlər səsləndirirdi. Bu
fikirlər arasında Rusiyanın hər iki tərəfə təzyiq edərək sülh müqa
viləsinin əsas mətni üzərində razılıq əldə ediləcəyi fikri də vardı.
Rusiyanın bu vasitəçiliyi 2002-ci ildə Azərbaycan və Ermənis
tan prezidentlərinin ABŞ-ın Ki-Uest şəhərində keçirilən görüş
məsinə bənzəyir. Bəzi mənbələr bu görüşdə hər iki dövlət başçısı
na razılığa gəlmələri üçün ABŞ administrasiyası tərəfindən təzyiq
edildiyini iddia etmişdi.
Mayndrof bəyannaməsi ölkə və bölgə mətbuatında müzakirə
edilirkən iki cür təhlil edilir:
429

«Три подписи, связанные воедино», http://voskanapat.info/news/tri_podpisi_
svjazannye_voedino/2011-05-12-13532011, 12.05.2011.
430
«Декларация Азербайджанской Республики, Республики Армения и Россий
ской Федерации», http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/11/208670.shtml, 02.11.
2008.
431
«Майендорфский прорыв» остудит пыл «воинственных апшеронских полити
ков: мнение», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/1078463.html, 04.11.2008.
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- bu bəyannamənin heç bir hüquqi bazası yoxdur və sadəcə
niyyət ifadə edir.
- bu bəyannamə hər nə qədər formal xarakter daşısa və hüququ
bazaya sahib olmasa da, Rusiya, tərəfləri bu bəyannamə çərçivə
sində razılaşmaya məcbur edə bilər.
1994-cü ildə atəşkəs müqaviləsi imzalanandan sonra bu tərəf
lər arasında ən yüksək səviyyədə imzalanan ilk rəsmi sənəddir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2013-cü il
25 dekabrda Rusiyanın “Rossiya-24” telekanalına verdiyi müsa
hibədə Mayndorf bəyannaməsini belə dəyərləndirmişdir: – “Məhz
həmin sənəddə yazılmışdır ki, qərar beynəlxalq təşkilatların qət
namələrinə və qərarlarına əsaslanmalıdır. Bu cür qətnamələr və
qərarlar isə istənilən qədərdir. BMT TŞ erməni işğalçı qüvvələri
nin bizim ərazidən çıxarılmasını tələb edən dörd qətnamə qəbul
etmişdir. Bütün sənədlərdə Helsinki Yekun Aktına da istinadlar
vardır. Helsinki Aktında xalqların təyini-müqəddərat hüququ əra
zi bütövlüyünün pozulması demək deyildir. Helsinki Aktının sə
nədlərini diqqətlə oxusaq, xalqların təyini-müqəddəratını məhz
ölkələrin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həyata keçirmək nəzərdə
tutulur”.
Bəyannamənin birinci maddəsində “...beynəlxalq hüququn
norma və prinsipləri əsasında və bu çərçivədə qəbul edilmiş qərar
və sənədlər”432 ifadəsinə görə Azərbaycan BMT TŞ-nın qəbul et
diyi dörd qətnamənin, AŞ və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivə
sində alınan bəzi qərarların icrasını tələb edə bilər. İkinci məsələ,
hər nə qədər beynəlxalq hüquqda sərhədlərin toxunulmazlığı və
xalqların müqəddəratını təyin etmə prinsipinin eyni hüquqi qüv
432

«Декларация Азербайджанской Республики, Республики Армения и Россий
ской Федерации».
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vəyə sahib olduğu iddia edilsə də, bir-birinə zidd olan iki hüquq
prinsipinin eyni qüvvəyə sahib olduğunun iddia edilməsi doğru
deyildir.
İkinci maddədə yer alan “2007-ci il 29 noyabrda Madriddə”
ifadəsi də müzakirələrə açıqdır.
Üçüncü maddədə “...onun bütün aspekt və mərhələləri hüqu
qi öhdəliklər və beynəlxalq qarantiyalarla müşahidə olunmalıdır”
ifadəsi yer almışdır. Razılaşma əldə ediləcəyi təqdirdə hansı döv
lətlərin müqavilənin şərtlərinə əməl edilməsinə qarantiya olaca
ğı naməlumdur. Qarant ölkələr sırasında əsasən Rusiya, ABŞ və
Fransanın olacağı ehtimal edilsə də, Türkiyənin də olması Azər
baycan üçün əhəmiyyət kəsb edir.
Digər iki maddədə tərəfləri hər hansı bir siyasi və hüquqi mü
kəlləfiyyətə salacaq fikir yoxdur.
Bəyannaməyə ABŞ və Türkiyə mənfi reaksiya vermədi. ABŞ
bəyannamənin imzalanmasını əhəmiyyətli addım kimi dəyərlən
dirmişdir.
3.5.3. Kazan görüşü
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin vasitəçiliyi ilə Dağlıq
Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün 2011-ci il
24 iyununda təşkil olunan Azərbaycan və Ermənistan prezident
lərinin Kazan görüşü də nəticəsiz oldu. Halbuki, Kazan görü
şündən əvvəl bölgə, beynəlxalq mətbuat və ATƏT Minsk Qrupu
həmsədrləri433 optimist əhval-ruhiyyədə informasiyalar verərək
433

«Фасье: Следующая встреча Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева состоится
не позднее, чем через год», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1482324.html, 21.12.2011.
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Kazanda əsas məsələlər üzərində razılaşma əldə ediləcəyini iddia
edirdilər, amma gözlənilən olmadı.434
Görüşdən əvvəl Azərbaycanın Xarici işlər naziri Elmar Məm
mədyarov Kazanda uğurlu nəticə əldə edilərsə, problemin həlli
üçün 6-12 ay vaxt tələb olunduğunu vurğulamışdı.435 Ermənis
tan XİN-dən bu cür optimist bəyanatlar səslənməsə də, problemin
həllində ümidli olduqlarını bildirmişdilər.
ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Viktoriya Nuland
Kazan görüşünün nəticələri ilə bağlı Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin əsas
prinsipləri üzrə razılıq əldə edə bilmədiklərini qeyd edərək, belə
demişdir: - “Hər iki prezident qeyd edib ki, bir sıra məsələlər üz
rə anlaşmanı artıra biliblər. Tərəflər əsas prinsiplər üzrə işi davam
etdirmək haqqında razılıq əldə edib və gələcəkdə müəyyənləşdi
riləcək tarixdə bir daha görüşmək qərarı veriblər. Lakin mən de
yərdim ki, bunlar məyusedicidir”.436
Prezidentlərin görüşməsindən sonra Rusiya XİN rəhbəri Ser
qey Lavrov Medvedyevin tapşırığı ilə 2011-ci il 8 iyulda Azər
baycana və daha sonra Ermənistana səfər etmişdir. Lavrov Med
vedyevin on təklifdən ibarət həll paketini tərəflərə təqdim etmiş,
təkliflərlə bağlı Azərbaycan və Ermənistanın cavabını gözlədiklə
rini bildirmişdir. Kazan görüşündən sonra Ermənistanın Xarici iş
lər naziri Edvard Nalbandyanın “Azərbaycanın on təklif üzərində

434

Məmmədov F, “Kazan görüşü nəticəsiz bitdi – söz savaşındır”, http://musavat.
com, 25.06.2011.
435
“Elmar Məmmədyarov erməni həmkarına cavab verib”, http://modern.az/articles/
15030/1/, 25.06.2011.
436
“ABŞ Dövlət Departamenti Kazan görüşünə münasibət bildirib”, http://gun.az/
featured/5941, 28.06.2011.
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israr etməsi Kazan görüşünün uğursuzluğu ilə nəticələnmişdir”
deməsi, Medvedyevin yeniləşmiş on təklifinin nədən ibarət olma
sı sualını da bərabərində gətirir.
Beynəlxalq və bölgə mətbuatında Kazan görüşmələrindən son
ra Medvedevin nəticə əldə olunmadığı üçün narahat olduğu, bun
dan sonra vasitəçilik missiyasını davam etdirməyəcəyi və yaxud
tərəf-lərə təzyiqlərini artıracağı haqqında təzadlı xəbərlər dərc
olunmuşdur.
Rusiyanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə yönəlik vasi
təçilik təşəbbüsü Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən fərqli şə
kildə qiymətləndirilmişdir. Azərbaycan Rusiyanın Ermənistanı,
Ermənistan da Rusiyanın Azərbaycanı dəstəklədiyini iddia etmiş
dir.437
3.5.4. Dağlıq Qarabağ problemi və Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı
Son zamanlarda Azərbaycanın siyasi və iqtisadi inkişafından
narahat olan Ermənistan Müstəqil Dövlətlər Birliyi Kollektiv
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olduqlarını xatırlada
raq Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların başlayacağı təqdirdə
bu qurumun Ermənistana dəstək verəcəyini bildirmişdir.
Ermənilərin bu iddialarını gündəmə gətirməsində əsas səbəb
2006-cı ilin yanvarında KTMT baş katibi Nikolay Bordyujanın

437

Игор Мурадян, «Карабахская проблема и политика России», http://www.kara
bakhopen.com/src/index.php?lang=ru&id=3&nid=11281, 25.06.2007; Наира Мел
кумян, «Нагорный Карабах:В поисках устойчивого мира», Центральная Азия
и Кавказ, No 4, 1999, http://www.ca-c.org/journal/cac-04-1999/st_09_melkumjan.
shtml, 23.08.2007.
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Ermənistan və Rusiya arasında imzalanmış Kollektiv Təhlükəsiz
lik Müqaviləsinin 4-cü maddəsini nəzərə alaraq “Azərbaycan Er
mənistana hücum edərsə, KTMT öz potensialından istifadə edə bi
lər”438 deməsi olmuşdur. Bordyuja daha sonra bu bəyanatını “Exo
Moskvı” radiosuna verdiyi müsahibəsində də təsdiq etmişdir.439
Ermənistanın Müdafiə naziri Seyran Ohanyan 2011-ci il 19
may tarixində İrəvanda təşkil edilən “KTMT və Cənubi Qafqaz:
Regionda sülh və təhlükəsizlik perspektivləri” adlı konfransda bu
iddiaları yenidən gündəmə gətirmişdir. Eyni zamanda bu konf
ransda iştirak edən Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkila
tının katibi Nikolay Bordyujanın “Son zamanlarda Azərbaycanın
hərbi ritorikasının artması Qarabağ problemində vəziyyətin cid
diləşməsinə səbəb olmuşdur. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh
yolu ilə həll edilməsi KTMT-nin əsas prinsiplərindəndir”440 deyə
bəyanat verməsi bu məsələ ilə əlaqədar Azərbaycan və KTMT-yə
üzv olan dövlətlərdə yeni müzakirələrə səbəb olmuşdur.
Bu barədə ilk bəyanat Tacikistan Təhlükəsizlik Şurasının
sədri Əmirkul Azimov tərəfindən verildi. Azimov bəyanatında
“KTMT və digər qurumlar keçmiş Sovet İttifaqı coğrafiyasında
və Ermənistan-Azərbaycan arasında vəziyyətin ciddiləşməsinə
icazə verməməlidir. Bu iki ölkə arasında yeni problemin alovlan
masında MDB və KTMT-yə üzv dövlətlərin heç birinin mənfəəti
yoxdur. Bölgədə bu problemdə müəyyən ölkələrin mənfəətlə
438

«Бордюжа: ОДКБ может использовать свой военный потенциал, если Азер
байджан нападет на Армению», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/
572063.html, 3.01.2006.
439
«Спасет ли Договор О Коллективной Безопасности страны СНГ», http://
echo.msk.ru/programs/exit/41215/
440
“Rusiya Azərbaycana hədə qorxu gəldi”, http://www.bizimyol.az/index.
php?mod=news&act=view&nid=48477, 20.05.2011.
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ri vardır”441 – deyərək Tacikistanın problemə olan münasibəti
ni bildirmişdir. Tacikistanın hərbi gücü, potensialı, MDB içində
hərbi və siyasi ağırlığı diqqətə alındığında, Azərbaycanın hərbi
əməliyyatlara başlayacağı təqdirdə KTMT çərçivəsində öhdəlik
lərini yerinə yetirəcəyi şübhə doğurur. Buna Tacikistanın gücü
yetməyəcəkdir. Ciddi hərbi sənayesi olmayan, coğrafi baxımdan
bölgədən uzaqda olan Tacikistan Ermənistana hərbi sursat gön
dərə bilməyəcəkdir, canlı qüvvə göndərməsi isə demək olar ki,
imkansızdır. Tacikistan simvolik bəzi köməklik göstərə və prob
lemin sülh yolu ilə həll edilməsinin vacibliyini ifadə edə bilər.
Bu şərtlər xaricində Tacikistan Ermənistana ciddi yardım edərsə,
Azərbaycan ilə münasibətləri zədələnə bilər və Azərbaycan bu
məsələni İslam Konfransı Təşkilatı, digər regional və beynəlxalq
təşkilatlarda gündəmə gətirərək Tacikistanı çətin vəziyyətə sala
bilər. Belə bir vəziyyət ortaya çıxarsa, Tacikistan bundan sonra
heç bir halda heç bir məsələdə Azərbaycanın dəstəyini almaya
bilər.
Qırğızıstan rəsmi olaraq məsələyə münasibət bildirməsə də,
qırğız təhlilçilərdən Edil Baysalov Dağlıq Qarabağda müharibə
başlayacağı təqdirdə ölkəsinin heç bir halda əsgər göndərməyə
cəyini, Azərbaycan və Ermənistanın problemi sülh yolu ilə həll
etmələrinin zərurətini və hüquqi olaraq Azərbaycan torpaqlarının
işğal edildiyini bildirmişdir. Baysalov Dağlıq Qarabağda müha
ribənin başlamasının Ermənistana hərbi müdaxilə olaraq dəyər
ləndirilməyəcəyini və nəticədə Qırğızıstanın müqavilədən irəli
gələn öhdəliyini yerinə yetirməyəcəyini ifadə etmişdir. Baysalov
441

«Поможет ли ОДКБ Армении в случае новой войны в Карабахе: позиция Тад
жикистана», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1406881.
html, 20.05.2011.
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eyni zamanda 1991–1994-cü illərdə Qarabağda müharibə davam
edərkən Qırğızıstanın Ermənistana hərbi sursat göndərdiyini də
vurğulamışdır.442
KTMT-nin Qarabağ müharibəsinə müdaxilə edə biləcəyi ba
rədə xəbərlərin müzakirəsi səngiməmiş Qazaxıstan rəsmiləri də
bəyanat verdi. Qazaxıstan prezidenti yanında Strateji Araşdırma
lar İnstitutundan Murat Laumulin məsələ ilə əlaqədar verdiyi bə
yanatda “Əgər Qarabağda konflikt başlayarsa, bu, Azərbaycanın
Ermənistan hücum etməsi olmayacaqdır. Bu, Azərbaycanın daxi
li məsələsidir. Çünki Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir.”443
demişdir. Bu bəyanata istinad edərsək, Qazaxıstanın KTMT-dən
irəli gələn öhdəliyini yerinə yetirməməsi üçün bütün fürsətlərdən
istifadə edəcəyini iddia etmək mümkündür.
KTMT-yə üzv olan Özbəkistanın da Ermənistanı dəstəkləmə
ehtimalı zəifdir. Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin şəxsi
münasibətləri və iki ölkə arasında inkişaf edən əməkdaşlıq Özbə
kistanın daha təmkinli davranmasına səbəb ola bilər. Qazaxıstan
və Özbəkistanın ordusu və hərbi sənayesi Tacikistan və Qırğızıs
tan ilə müqayisə edildiyində daha güclüdür və inkişaf etmişdir.
Ancaq bunlara baxmayaraq Qazaxıstan və Özbəkistan vəziyyətə
dərhal müdaxilə etməyəcəkdir.
KTMT-yə üzv olan Belarus məsələ ilə əlaqədar fikrini bildir
məmişdir. Amma son zamanlarda inkişaf edən Azərbaycan-Bela
rus münasibətləri nəzərə alınarsa, Azərbaycanın Qarabağda hərbi
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«Поможет ли ОДКБ Армении в случае новой войны в Карабахе: позиция
Киргизии», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1407037.
html, 20. 05. 2011.
443
«Новая война в Карабахе – внутреннее дело Азербайджана: позиция Ка
захстана», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/1407395.html, 23.05.2011
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əməliyyatlara başlayacağı təqdirdə Belarusun da Qazaxıstan və
Özbəkistan kimi tərəfsiz qalma ehtimalı var. Belə ki, 2010-cu ildə
təbii qaz borcunun ödənilməsi üçün Rusiyanın Belarusa təzyiqlə
rinin artırmasından sonra ciddi problemlərlə qarşılaşan Belarus
Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycan prezidenti İlham
Əliyevə müraciət edərək 200 milyon dollar borc istəmişdi. Azər
baycanın tələb edilən miqdarı təmin edərək həmin gün Belaru
sa verməsi bu ölkənin ciddi probleminin həll edilməsinə kömək
etmiş və imicinin zədələnməsinin qarşısını almışdır. Qarabağda
hərbi əməliyyatlar başlayarsa, Azərbaycanı dəstəkləmək ya da ən
azından tərəfsiz qalmaq Belarusun vəfa borcudur. Əks təqdirdə
Rusiyanın təbii qazla bağlı təzyiqləri davam edən zaman Belarus
Azərbaycandan daha kömək istəyə bilməyəcək. Buna sadəcə etik
olaraq haqqı çatmayacaq.
Yuxarıda ifadə edilənlər dəyərləndirildiyi zaman Nikolay
Bordyujanın Qarabağ münaqişəsində hərbi əməliyyatlar başla
yacağı təqdirdə, Ermənistanın KTMT-nin tamhüquqlu üzvü ki
mi müttəfiqlərindən lazım olan bütün dəstəyi alacağını bildirməsi
bölgə mətbuatında geniş müzakirə edilsə də, KTMT-yə üzv olan
dövlətlərdən Bordyujanın fikrini birmənalı olaraq dəstəkləyən fi
kirlərin səslənmədiyi bəlli olur.
Bəzi rus mütəxəssislər Azərbaycanın Qarabağda hərbi əməliy
yatlara başlayacağı təqdirdə KTMT-nin problemə müdaxilə edə
biləcəyini vurğulasalar da, bəziləri əks görüşləri müdafiə edir.
KTMT-nin müdaxilə edə biləcəyini iddia edənlər Gürcüstanın
Abxaziya və Cənubi Osetiya problemlərinə olan münasibətini
ön plana çıxarsalar da, Dağlıq Qarabağ probleminin yuxarıda adı
keçən problemlərlə bənzər tərəflərinin olması ilə bərabər ciddi
fərqliliklər də mövcuddur və bu bənzərliklər KTMT-nin Qarabağ
probleminə müdaxilə etməsinə hüquqi olaraq imkan vermir.
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Bu olduqca əhəmiyyətli bir məsələdir. Müqavilə şərtlərinə gö
rə, KTMT-yə üzv dövlətlərindən birinə qarşı edilən hücum digər
dövlətlərə də qarşı hücum olaraq qəbul edilir. Qarabağda hərbi
əməliyyatlar başlayarsa, Ermənistan Azərbaycan ilə sərhəd bo
yunca təxribata başlayaraq müharibənin iki ölkə arasında yaşan
dığını iddia edə bilər. Azərbaycan xüsusilə bu məsələni KTMT
üzvlərinin diqqətinə çatdırmalıdır. Eyni zamanda reallıq da onu
göstərir ki, Azərbaycan Rusiya və KTMT-nin məsələyə müdaxilə
etməsinə imkan verməməsi üçün Ermənistan ilə sərhəddə hərbi
əməliyyatlara başlamaqda maraqlı deyil. Hadisələr bu istiqamət
də cərəyan edərsə, Azərbaycan Ermənistan ilə sərhəddə yerində
qalmağa çalışmalı, zərurət olmadıqda irəli getməməli, geri isə qə
tiyyən çəkilməməlidir.
Təşkilatın 2013-cü il 21 oktyabrda keçirilən Astana-İrəvanKiyev-Moskva videokörpü konfransında KTMT-nin silahlı qüv
vələrinin Dağlıq Qarabağ və Dnestryanı münaqişələrinin həlli
üçün sülhməramlılar göndərmə ehtimalını dəyərləndirən Nikolay
Bordyuja belə demişdi: “Qarabağ və Dnestryanı münaqişələrə
sülhməramlıların göndərilməsi məsələsinə gəlincə, hələlik bizim
qarşımıza belə bir məsələ qoyulmayıb. Dnestryanıda Rusiyanın
sülhməramlı hərbi qüvvəsi var və bu işin öhdəsindən müvəffə
qiyyətlə gəlir. Qarabağ münaqişəsinə gəlincə, burda xüsusi status
məsələsi var və tərəflərin (Azərbaycan və Ermənistan) razlıq ver
mələri şərtdir. Hələlik təşkilatın qarşısında belə bir məsələ qaldı
rılmayıb.”444
Rusiya Dövlət Dumasının sədri Serqey Narışkinin Tacikistana
444

«Может ли ОДКБ отправить миротворцев в Карабах и Приднестровье?
- комментарии Бордюжи», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1722277.html, 21.10.2013.
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səfəri zamanı bölgənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağ
lı fikirlərini bildirərkən “Kollektiv təhlükəsizlik sisteminin bütün
gücü və vasitələri, eyni zamanda KTMT-yə üzv olan dövlətlərdə
ki Rusiya hərbi bazaları və həmçinin Tacikistandakı 201-ci hərbi
bazanın gücü və texnikasından təşkilata üzv olan dövlətlərin mə
nafelərinin qorunması üçün istifadə ediləcəkdir.”445 demişdir.
Rusiya hər nə qədər keçmiş İttifaq coğrafiyasında əvvəllər var
olmuş hegemoniyasını yenidən qurmağa çalışsa da, günümüzün
reallıqları başqadır. Eyni zamanda Sovet İttifaqının süqutundan
sonra bölgədə yeni aktorların (ABŞ, Avropa, Türkiyə və İran) orta
ya çıxması Rusiyanın bölgədə fəaliyyət sahəsini məhdudlaşdırır.
Problemin həlli üçün təşəbbüs göstərən digər bir ölkə də
ABŞ - dır. ABŞ adətən, atəşkəs müqaviləsinin imzalanmasın
dan sonra daimi sülhün təmin edilməsi prosesində təsirli olmağa
çalışmışdır.
3.5.5. ABŞ
1990-cı illərin sonlarında BMT, ATƏT Minsk Qrupu, Rusiya və
İranın Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün vasitəçilik təşəbbüs
ləri nəticəsiz qalmış, 1994-cü il 9 mayda atəşkəs müqaviləsi im
zalansa da, daimi sülh müqaviləsi ilə problem birdəfəlik həll edil
məmişdi. 1990-cı illərin sonlarına kimi ABŞ problemin həlli üçün
ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində fəaliyyət göstərmiş, daha son
ra isə birbaşa tərəflərlə görüşməyə üstünlük vermişdir. ABŞ əsa
sən hər iki ölkənin prezidentlərini bir araya gətirərək sülhün təmin
445

«ОДКБ ради безопасности в регионе готово на все, даже на применение потен
циала российских военных баз», http://www.panarmenian.net/rus/news/170942/,
07. 10.2013.
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edilməsinə çalışmışdır. ABŞ prezidenti Bill Klinton NATO-nun
qurulmasının 50-ci ildönümü tədbirində birbaşa vasitəçilik təklifini
hər iki ölkənin prezidentlərinə bildirmiş və müsbət cavab almışdır.
ABŞ hər iki dövlətin prezidentlərinin görüşməsi ilə bağlı təklifini
daha sonra telefon danışıqlarında və məktub (1993-cü il sentyabr
və 2001-ci il yanvar) vasitəsi ilə bildirmişdir. ABŞ administrasiyası
tərəflərdən problemin həllinə ən qısa zamanda nail olmalarını istə
miş, razılaşma əldə edildiyi təqdirdə hər iki dövlətə maliyyə yardı
mı və siyasi dəstək verəcəyini bildirmişdir.446
Məsələ ilə bağlı ABŞ-ın ən ciddi addımı Dövlət Departamenti
nin rəhbəri Kolin Pauvelin 2001-ci il 15 martda ümummilli lider
Heydər Əliyev və Ermənistan Prezidenti Köçəryanın 2001-ci il
3 apreldə Dağlıq Qarabağ problemi haqqında Ki-Uestdə yenidən
görüşmələrə başlamağa dəvət etməsi ilə atmışdır.447 ABŞ-ın bu
təşəbbüsü bölgə və dünya mətbuatında müsbət dəyərləndirilmiş
və problemin həll edilməsi ümidlərini artırmışdır. Azərbaycan və
Ermənistan prezidentləri bu dəvəti qəbul etmiş və ABŞ-ın vasi
təçilik təşəbbüsünün müsbət nəticə verəcəyinə ümid etdiklərini
bildirmişdir.448 ABŞ-ın görüşlər başlamadan əvvəl hazırladığı
“Qarabağ probleminin keçmişinə dair” məruzədə ilk dəfə olaraq
Ermənistan ordusunun Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyinə aid
fikirlərə yer verməsi449 Rusiya ilə münasibətlərini daha da inkişaf

446

Bizim Əsr, 01.03.2001.
Daha geniş məlumat üçün baxın: ttp://www.trt.net.tr/Haber/Haber/hdevamsonuc.
asp? haberno=29073
448
Сергей Шакарянц, «Ки - Уест и после его», http://www.acnis.am/articles/rus/
keywest.htm, 04.05.2001.
449
Araz Aslanlı, “The Karabakh Question in Light of The Latest Development”,
Turkish Daily News, 17.03.2001.
447
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etdirən Ermənistana xəbərdarlıq və təzyiq kimi qiymətləndiril
mişdir.450
ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri Kolin Pauelin vasitəçi
liyi ilə keçirilən görüşlərə ulu öndər Heydər Əliyev, Robert Kö
çəryan və ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrləri iştirak etmişdir.
Görüşün ilk günündə ulu öndər Heydər Əliyevin sərt bəyanatlar
verməsi və görüşmələrin dayandırılması gözlənilən nəticəni ver
mədi.451
Gözlənildiyinin əksinə, ciddi nəticəsi olmayan Ki-Uest görüş
lərindən sonra Əliyev və Köçəryan prezident Buş ilə görüşmüş
və görüşün nəticələri müzakirə edilmişdir. Daha sonra məsələ ilə
bağlı bəyanat verən Köçəryan, “Qarabağ görüşmələrinin konst
ruktiv keçdiyini və 13 illik problemi həll edə biləcək yeni bir sülh
planının yolunun açıldığını”, Azərbaycanın Xarici işlər naziri
Vilayət Quliyev isə, “Ermənistanın qarşılıqlı güzəştlərə getmək
lə problemin həll ediləcəyini nəhayət başa düşdüyünü” 452 ifadə
etmişdir.
ABŞ Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçilik missi
yası həyata keçirsə də, problemə münasibətdə tərəfsiz mövqe nü
mayiş etdirə bilmir. Belə ki, ABŞ Konqresi 1998-ci ildə qəbul
etdiyi qərara əsasən, 1999-cu ildən etibarən qondarma “DQR”-ə
birbaşa maliyyə yardımı ayıran yeganə dövlətdir. Humanitar yar
dım adı iə verilən bu maliyyə vəsaiti maraqlıdır ki, Cənubi Qaf
qazdakı digər tanınmayan separatçı qurumlara verilmir.
450

Сергей Шакарянц, «Арцахский спектр и региональная политика», http://
www.acnis.am/articles/rus/artsakh.htm, 23.05.2001.
451
Бренда Шаффер, «США и Карабахский конфликт», http://news.bbc.co.uk/hi/
russian/in_depth/newsid_3548000/3548360.stm
452
Aslanlı, “The Karabakh Question…”, s.
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ABŞ tərəfindən 1999 – 2000-ci illərdə qondarma “DQR”-ə
hər il 2,5 milyon dollar, 2001 – 2005-ci illərdə hər il 3 mil
yon, 2006-cı ildə 5 milyon, 2007-2008-ci illərdə hər il 6 milyon,
2009 – 2010-cu illərdə hər il 8 milyon, 2011-ci ildə 10 milyon,
2013-cü ildə 5 milyon dollar maliyyə yardımı edib.453 2012-ci
ildə isə ABŞ qondarma “DQR”-ə maliyyə vəsaiti ayırmayıb.
Ümumən, ABŞ-ın qondarma “DQR”-ə indiyədək ayırdığı yar
dımın ümumi məbləği təxminən 70 milyon dollar olmuşdur.454
Azərbaycan ABŞ-ın qondarma “DQR”-ə maliyyə vəsaiti ayır
masına etirazlarını müxtəlif vəsilələrlə dilə gətirmişdir. Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Beynəlxalq münasibətlər və parla
mentlərarası əlaqələr və iqtisadi siyasət komitələri 2009-cu il 17
iyunda Konqresin Təxsisatlar komitəsinin Dövlət əməliyyatları, xa
rici əməliyyatlar və əlaqədar proqramlar alt komitəsində verilmiş qə
rara etiraz əlaməti olaraq, alt komitəyə müraciət qəbul etmişdir.455
Qondarma “DQR”-ə yardımı humanitar niyyətlərlə əsaslandı
ran konqresmenlər əsassız arqumentlər irəli sürürlər. Razılaşdır
ma konfransının hesabatında Azərbaycanın müharibə ritorikası
nın artmasından narahatlıq ifadə olunur, ABŞ administrasiyasının
Azərbaycana ayrılmış yardımın münaqişəsinin sülh yolu ilə həl
linə mənfi təsir göstərməyəcəyini və Ermənistana qarşı yönəlmə
yəcəyini təsdiq etməli olduğu qeyd edilir.
453

Hatəm Cabbarlı, “ABŞ Konqresinin Ermənistana və Dağlıq Qarabağa Yardı
mı”,http://www.academia.edu/4243522/ABS_Konqresinin_Erm_nistana_v_Dagliq_
Qarabaga_yardimi, 19.05.2012; “ABŞ yardım verir: Azərbaycana 16, Ermənistana
40, Dağlıq Qarabağa 5 milyon dollar”, http://www.mediaforum.az, 17.05.2012.
454
«Доллары для Нагорного Карабаха», http://www.ng.ru/cis/2012-05-18/1_kara
bah.html, 18.05.2012.
455
Elbəyi Muradlı, “Oqtay Əsədov: İnanırıq ki, Dağlıq Qarabağa yardımlar
Azərbaycan vasitəsilə həyata keçiriləcək”, 16.12.09.
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Konqresmenlər bununla bir növ Ermənistana və Dağlıq Qaraba
ğa böyük yardımların ayrılmasına haqq qazandırmağa, ictimaiyyəti
münaqişənin sülh yolu ilə həllini düşündüklərinə inandırmağa çalı
şırlar, əslində isə bu qərar sülh sazişinin perspektivlərinə zərbədir.
ABŞ-ın qondarma “DQR”-ə maliyyə yardımı ayırması Azər
baycan-ABŞ əməkdaşlığını zədələyir, ABŞ-ın Azərbaycanın əra
zi bütövlüyünə hörməti əks etdirmir. Azərbaycanla məsləhətləş
mədən qəbul edilən bu qərar isə bu faktı şübhə altına alır.
Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı daimi sülh müqavi
ləsinin imzalanması üçün vasitəçilik təşəbbüsü göstərən dövlətlərə
və digər beynəlxalq təşkilatlara nisbətən daha çox əmək sərf edən
Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı456 olmuşdur.457
3.5.6. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı
ATƏT 1991-ci ilin sonlarına kimi Dağlıq Qarabağ məsələsini
SSRİ-nin daxili problemi kimi dəyərləndirmişdir. Ancaq SSRİnin süqutundan sonra bölgə dövlətlərinin 1992-ci ilin yanvarında
ATƏT-ə və mart ayında BMT-yə üzv olmaları ilə problem beynəl
xalq müstəvidə dəyərləndirilmişdir.458
456

5-6 dekabr 1994 - cü ildə keçirilən Budapeşt Zirvəsinə qədər Avropa Təhlükəsizlik
və Əməkdaşlıq Mərkəzi (ATƏM) adında olan təşkilatın adı Budapeşt Zirvəsində 1
yanvar 1995-ci ildən etibarən Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT)
olarak dəyişdirilmişdir.
457
Problemin həllinə yönəlik ATƏT-in vasitəçiliyi üçün baxın: Aлександр Григорян,
Aрмяно-Азербайджанские отношения: Реалии и перспективы, Ереван 2001,
сс. 17-21; Сурен Золян, Нагорный Карабах:Проблема и конфликт, Изд, Лингва,
Eреван 2001, сс. 171-193; Aли Аббасов, Арутюн Хачатрян, Варианты решения
Карабахского конфликта: Идеи и реальность, Баку 2002, сс. 69-76.
458
Elçin Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana hücumu və beynəlxalq təşkilatlar,
Bakı 1998, s. 11.
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ATƏT Dağlıq Qarabağ problemi ilə 1992-ci ilin fevral ayın
dan etibarən maraqlanmış, bu məqsədlə ATƏT Azərbaycana xü
susi nümayəndə heyəti göndərmişdi. ATƏT-in Yüksək Vəzifəli
Şəxslər Komitəsinin (YVŞK) 1992-ci il 27-28 fevralda Praqada
keçirilən 7-ci iclasında bu nümayəndə heyətinin hazırladığı mə
ruzə müzakirə edilmişdir. Məruzədə Dağlıq Qarabağın Azərbay
cana aid olması təsdiq edilmiş, sərhədlərin dəyişdirilməməsi şərti
ilə problemin sülh yolu ilə həllinin vacibliyi vurğulanmışdır.459
YVŞK-nın 13-14 mart tarixində Helsinkidə keçirilən 8-ci iclasın
da problem yenidən müzakirə edilmiş və sülh yolu ilə həll edil
mənin vacibliyi təkrarlanmışdır. Bu iclasdan sonra YVŞK sədri
Yan Kubiş bölgəyə səfər etmişdir.460 Kubişin məqsədi hadisələri
yerində görmək və ATƏT müşahidəçilərinin bölgəyə yerləşdiril
məsinin mümkünlüyünü öyrənmək olmuşdur.
1992-ci ilin mart ayında hərbi əməliyyatlar davam edərkən,
ATƏT XİN Şurasının 24 martda keçirilən iclasında bölgədə cərə
yan edən son hadisələr müzakirə edilmiş və qəbul edilən “Yekun
Bəyannamə”də problemin həlli üçün Belarusun paytaxtı Minskdə
konfrans təşkil edilməsi haqqında qərar alınmışdır. Konfransda
Azərbaycan, Almaniya, ABŞ, Ermənistan, Belarus, İsveç, İtali
ya, Fransa, Türkiyə, Çexiya və Slovak Federativ Respublikası
iştirak etmişdir.461 YVŞK-nin 18-21 may tarixlərində keçirdiyi
müzakirələrdə Ermənistan problem yaratdığı üçün nəticə əldə

459

Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana..., s. 12.
Həyat qəzeti, 24.03.1992.
461
Шамил Мехти, «Азербайджано - Армянский кофликт и политика ООН и
ОБСЕ: Итоги за 10 лет», http://conflicts.aznet.org/conflicts/konf/konf_k9.htm,
23. 08.2007; Ayrıca baxın: http://www.osce.org/docs/russian/1990-1999/mcs/adhels92rhtm, 13.11. 2002.
460
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edilməmişdir. Minsk qrupunun məsələ ilə bağlı ilk iclası İtaliya
parlamentinin üzvü Mario Rafaellinin sədrliyi ilə 1-5 iyunda
keçirilmişdir.462 Azərbaycan bu müzakirələrə Dağlıq Qarabağ er
mənilərinin müşahidəçi statusunda iştirak etmələrinə razılıq ver
miş, ermənilər isə müstəqil dövlətin nümayəndələri kimi iştirak
etmək istədiklərini bildirmişdir. Razılıq əldə edilmədiyinə görə
ermənilər müzakirələrdə iştirak etməmişdir.
Hadisələr davam edərkən 27 avqustda Minsk qrupunun səd
ri Rafaelli bölgə dövlətlərinə səfər etmiş və atəşkəs tələbini tək
rarlamışdır. Minsk qrupunun bu təşəbbüsləri nəticəsində tərəflər
arasında ilk dəfə olaraq razılaşma əldə edilmiş, Azərbaycan, Er
mənistan və Qazaxıstan XİN rəhbərləri arasında 1992-ci il 27 av
qustda “Almatı Bəyannaməsi” imzalanmışdır.463 Bəyannamənin
şərtlərinə görə, 1992-ci il 1 sentyabrdan etibarən atəşkəs təmin
edilmiş, 3 sentyabrda isə Ermənistanın İcevan rayonunda pro
tokol imzalanmışdır. Üçtərəfli çalışma qrupu 1992-ci il 14-15
sentyabrda fəaliyyətə başlasa da, daha sonra Ermənistan “Almatı
Bəyannaməsi”ni qəbul etmədiyini bildirərək prosesdən uzaqlaş
mışır.464
Minsk qrupunun təşəbbüslərinin nəticəsiz qalmasının digər bir
səbəbi də 1993-cü il 3 apreldə Ermənistanın Kəlbəcər rayonunu
işğal etməsi olmuşdur. Buna görə, Azərbaycan ATƏT-in sülh gö
rüşmələrində iştirak etməyəcəyini bildirmişdir.465

462

Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana..., s. 14.
Səfərov P.Ş, 90-cı illərdə Azərbaycanın beynəlxalq vəziyyəti və xarici siyasəti,
Bakı, Elm, 1999, s. 31.
464
Safarov, 90-cı illərdə Azərbaycanın beynəlxalq..., s. 31.
465
Araz Aslanlı, “Tarihten Günümüze Karabağ Sorunu”, Avrasya Dosyası, Azerbaycan Özel, İlkbahar 2001, VII. cilt, sayı 1, s. 407.
463
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Minsk qrupu 1994-cü il 9 mayda atəşkəs müqaviləsi imzalan
dıqdan sonra daimi sülhün əldə edilməsi üçün tərəflər arasında
görüşmələri sürətləndirmiş və ATƏT-in 1996-cı ilin dekabrında
Lissabonda təşkil edilən zirvə toplantısında məsələni yenidən
müzakirə etmişdir.
Azərbaycan ATƏT prinsiplərinə uyğun olaraq ərazi bütövlü
yünün qorunması şərti ilə Dağlıq Qarabağ ermənilərinə ən yük
sək muxtariyyət statusu verəcəyini bildirmiş və bu mövqe iclasın
Yekun Bəyannaməsinin 20-ci maddəsində əksini tapmışdır. Er
mənistan 20-ci maddəyə qarşı çıxmış və iclasda qərarların alın
masında konsensus vacib olduğundan veto haqqından istifadə et
mişdir. Bu zaman Azərbaycan da veto haqqından istifadə edərək
Yekun Bəyannaməni imzalamamışdır. Azərbaycanın bütün israr
larına baxmayaraq, fikirlərinin ifadə edildiyi 20-ci maddə Yekun
Bəyannamədə yer almamışdır. Bu zaman ATƏT sədri Flavio Kot
ti problemin həlli üçün tərəfləri ortaq məxrəcə gətirə biləcək bir
model təqdim etmişdir. Bu modelə görə:
- Azərbaycanın torpaq bütövlüyü;
- Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanın torpaq bütövlü
yü çərçivəsində “öz müqəddəratını təyin etməsi”;
- Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyə və müqavilənin şərtlərinə
əməl etməsinə qarantiya verilməsi təmin olunacaqdır.466.
Bu model konfransda iştirak edən dövlətlər tərəfindən qəbul
edilsə də, Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyindən bəhs
edilmədiyi üçün yenə də qarşı çıxmışdır.
Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsi üçün fəaliyyət gös
tərən Minsk qrupu 1997-ci ilin may ayında tərəflərə yeni sülh
planı təqdim etmişdir. Bu plan:
466

Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana..., s. 48.
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- Dağlıq Qarabağ silahlı qruplaşmalarının Laçın da daxil ol
maqla işğal etdikləri ərazilərdən geri çəkməsini;
- cəbhə xətti boyunca tampon ərazilərdə sülhməramlı qüvvələ
rin yerləşdirilməsi, hər il alınacaq yeni qərarla sülhməramlı qüv
vələrin mandatını bir il daha artırılmasını;
- Laçın rayonunun Azərbaycan tərəfindən ATƏT-ə və ATƏT
tərəfindən isə Ermənistana icarəyə verilməsini;
- işğal edilən rayonları tərk edən insanların geriyə qayıtmala
rını təmin etməyi;
- Ermənistana və Dağlıq Qarabağa qoyulan iqtisadi embarqo
nun ləğv edilməsini;
- Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması şərti ilə Dağlıq
Qarabağın özünü idarə etməsini, lazımı və maksimum “milli mü
dafiə” qüvvələrinə sahib olmasını nəzərdə tuturdu.467
Minsk qrupunun bu planını Azərbaycan qəbul etsə də, Ermə
nistan qəbul etməmişdir. Bundan sonra Minsk qrupu müxtəlif
sülh layihələri hazırlamış, ancaq tərəflər bu layihələrini qəbul et
məmişdir. Bu layihələr aşağıdakılardır:
- Paket həll planı (iyun 1997-ci il)
- Mərhələli həll planı (dekabr 1997-ci il)
- Ortaq dövlət həll planı (noyabr 1998-ci il)468
Təklif edilən planlar adətən bir-birinə bənzəsələr də, aralarında
ciddi fərqlər vardır. Bu planlarda əsasən iqtisadi məsələlər baxım
dan oxşarlıqlar olsa da, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi
467

Aslanlı, “Tarihten Günümüze...”, ss. 82-84; Nicolas Tavitian, “An irresistible
force meets an immovable object: The Minsk Group negotiations on the status of
Nagorno Karabakh”, 2000. http://www.wws.princeton.edu/cases/papers/minsk.html
468
Rovshan İbrahimov, “Dağlık Karabağ Sözde Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının
Tanınması Durumunda Uluslararası Ortamda Ortaya Çıkabilecek Sorunlar”, Ermeni
Araştırmaları, Ankara, sayı 6, yaz 2002, s.116.

201

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

daha çox təhlükəyə məruz qalmışdır.
Paket həll planı (Rəsmi adı “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş”) tərəflərə 1997-ci il 18
iyunda təqdim edilmişdir. Bu planda problemin paket həll variantı
çərçivəsində həlli təklif edilmişdi.469 Planda tərəflərin BMT mü
qaviləsinə, BMT TŞ-nın 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə,
ATƏT-in əsas prinsiplərinə, beynəlxalq hüququn ümumi qayda
larına əməl etmələrinin zəruriliyi öz əksini tapmışdı. Bu plana görə
imzalanacaq müqavilələrdən birincisi sülh müqaviləsinin şərtlərini,
ikincisi isə Dağlıq Qarabağın hüquqi statusunu təmin etməli idi. 470
Mərhələli həll planı (rəsmi adı “Dağlıq Qarabağ Silahlı Müna
qişəsinin Dayandırılması Haqqında Saziş”) 1997-ci il 2 dekabrda
tərəflərə təqdim edilmişdir. Bu plana görə əvvəlcə sülhün təmin ed
ilməsi, qaçqınların geri qayıtması şərtləri hazırlanacaq, ermənilərə
veriləcək muxtariyyət statusu təyin ediləcək, işğal altında olan Laçın
və keçmiş Şaumyan rayonlarının hüquqi statusu isə daha sonra həll
ediləcəkdi.471 Bu məsələlər barədə razılaşma əldə edildiyi təqdirdə
isə bölgəyə ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt Sammitinin Yekun Bə
yannaməsi çərçivəsində sülhməramlı qüvvələr yerləşdiriləcəkdi.472
Ortaq dövlət həll planı (rəsmi adı “Dağlıq Qarabağ Silahlı
Münaqişəsinin Hərtərəfli Həllinin Prinsipləri Haqqında”) 1998ci il 7 noyabrda tərəflərə təqdim edilmişdir. Bu planda “Dağlıq

469

“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş”, Azər
baycan qəzeti, 21.02.2001.
470
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş”, Azər
baycan qəzeti, 21.02.2001.
471
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş”, Azər
baycan qəzeti, 21.02.2001.
472
Aslanlı, “Tarihten Günümüze...”, s. 84.
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Qarabağ Respublikası”nın qurulması və Azərbaycan sərhədləri
daxilində ortaq dövlət statusunun verilməsi təklif olunmuşdu.473
Planda ortaq dövlətin idarə olunması üçün Azərbaycanın və Dağ
lıq Qarabağın prezidentləri, baş nazirləri, nazirləri və parlament
sədrlərinin nümayəndələrindən ibarət ortaq komitənin qurulması
təklif olunmuşdu. Planda eyni zamanda imzalanacaq müqavilə
nin hüquqiliyini təmin etmək üçün Rusiya, ABŞ və Fransa prezi
dentlərinin ortaq işlər görəcəyi vurğulanmışdı.474
Bu təkliflərdən ilk ikisi Ermənistan, üçüncüsü isə Azərbaycan
tərəfindən qəbul edilməmişdir. Ermənistan Dağlıq Qarabağa müs
təqillik verilməsini tələb edərkən, Azərbaycan ən yüksək muxta
riyyət statusunun veriləcəyini bildirmişdir.
Minsk qrupunun vasitəçilik təşəbbüsləri bu gün də davam edir.
Minsk qrupunun fəaliyyətini uğursuz olmasının digər bir səbəbi də
Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə məşğul olmağa başlayana ki
mi, təşkilatın daha əvvəl bu cür problemlərin həlli ilə bağlı təcrübə
sinin olmaması, aldığı qərarların sadəcə təklif və məsləhət şəklində
olması, həyata keçirmə gücü və mexanizminin olmamasıdır.
3.5.7. Helsinki görüşü
ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin XİN rəhbərlərinin növbəti 16-cı
clası 2008-ci il 4 dekabr tarixində keçirilmişdir.475

473

“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş”, Azər
baycan qəzeti, 21.02.2001.
474
“Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin hərtərəfli həllinin prinsipləri hakkında”,
Azərbaycan qəzeti, 21.02.2001.
475
“Helsinki Sammitində Dağlıq Qarabağla bağlı bəyannamə qəbul olunacaq”, http://
news.lent.az/news/13371. 03.12.2008
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Azərbaycanın XİN başçısı Elmar Məmmədyarov iclasdakı
çıxışında Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal
edilməsinə toxunaraq, bu günə qədər qəbul edilən beynəlxalq sə
nədlərdə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün prioritet məsələ olaraq
dəyərləndirildiyini və bu problemin də məhz bu çərçivədə həll
olunmasının zəruriliyini bildirmişdir.476 Mayndorf Bəyannaməsi
nə də toxunan Məmmədyarov, sənədin əhəmiyyətli olduğunu və
son zamanlarda beynəlxalq aləmdə cərəyan edən hadisələri nəzə
rə alaraq ATƏT-in də məsələnin həlli istiqamətində bu prinsiplərə
əhəmiyyət verməsinin vacibliyini vurğulamışdır.477
İclasın yekununda iştirakçılar üzv dövlətlərin ərazi bütövlüyü
nün toxunulmazlığının bir daha təsdiq edilməsi məsələsini gün
dəmə gətirərkən, bəzi dövlətlər bunun əleyhinə olmuşlar.
Bu zaman Azərbaycan diplomatiyası çevik bir manevr edərək
“Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində konfliktin həll olun
ması prinsipləri haqqında” adlı bir sənəd yaymışdır. Sənəddə
problemin həlli yolu kimi siyasi vasitələrə öncəlik verilməsi bir
daha təsdiqlənirkən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyacağı
bildirilir. Sənəddə eyni zamanda problemin yalnız ərazi bütövlü
yü çərçivəsində həll edilməsi zərurəti bir daha vurğulanmışdır.
Ermənistanın XİN başçısı Edvard Nalbandyan, Məmmədyaro
vun fikirlərini dəyərləndirərək Azərbaycanın, Mayndorf Bəyan
naməsində yer alan fikirləri təhrif edərək bölgə mətbuatına təq
dim etməklə günahlandırmışdır.
476

“Elmar Məmmədyarov: Beynəlxalq hüququn bütün sənədləri Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü prinsipini əsas kimi qəbul edir”, http://anl.az/down/meqale/azerbaycan/
azerbaycan_dekabr2008/63698.htm, 06.12.2008.
477
“Elmar Məmmədyarov: “Mən ümid edirəm ki, Ermənistan bu yanaşma
nın üstünlüklərini başa düşəcək”, http://mediaforum.az/articles.php?article_id=
20081205080514477&lang=az&page=00#.Uq7WSvRdVy0, 2008.12.05.
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XİN başçılarının görüşündə Azərbaycan torpaqlarının Ermənis
tan tərəfindən işğal edilməsi məsələsi barədə yekun sənəd qəbul
olunması gözlənilirkən, rəsmi sənəd qəbul edilməmişdir. Ameri
kalı həmsədr Metyu Brayza jurnalistlərə verdiyi bəyanatda hələlik
Dağlıq Qarabağ erməni icmasının müzakirələrdə iştirak etmədiyi
ni, ancaq gələcəkdə bunun mümkün olacağını bildirmişdir.478
Bölgə mətbuatı, xüsusilə də Ermənistanın müxalifət mətbuatı
son zamanlarda məsələ ilə bağlı Rusiyanın mövqelərinin möhkəm
lənməsinə qarşılıq olaraq bu iclasda Fransa və ABŞ-ın mövqeləri
nin əks olunduğu bir beynəlxalq sənədin qəbul ediləcəyini bildirsə
lər də, nəticə etibarı ilə belə bir sənəd qəbul edilməmişdir.
Diqqət çəkən məqamlardan biri də odur ki, Minsk qrupunun
həmsədrləri Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində ic
timaiyyətə həmrəy olduqları göstərsələr də, aralarında ciddi fi
kir ayrılıqlarının olduğu şübhəsizdir. Nəhayət amerikalı həmsədr
Metyu Brayza Rusiyanın siyasi hücumlarının qarşısını almaq ba
xımından bu iddianı təsdiqləmişdir. Brayza, Helsinki görüşündən
sonra Rusiyaya görə bəyannamə qəbul edilmədiyini bildirmişdir.
Rusiyanın bəyannamənin qəbuluna mane olması mətbuatda
Mayndorf Bəyannaməsinin siyasi dəyərinin azalmasının qarşısı
nı almaq, Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsində Gürcüstanın
ərazi bütövlüyünü tanımamaq məsələsi kimi dəyərləndirilmişdir.
3.5.8. Afina bəyannaməsi
ATƏT-ə üzv ölkələrin Xarici işlər nazirlərinin 2009-cu il 1 de
kabrda Afinada keçirilən 17-ci iclasında Rusiya, Fransa Xarici iş
478

«В Xельсинки состоялась очередная встреча Налбандян-Мамедъяров»,
http://www.azg.am/RU/2008120602, 18.12.2008.
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lər nazirləri və ABŞ dövlət katibinin müavininin Azərbaycan və
Ermənistan XİN rəhbərləri ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə
apardıqları müzakirələri əslində Azərbaycan və Ermənistan pre
zidentlərinin Münhendə keçirdikləri görüşün məntiqi davamı ki
mi dəyərləndirmək olar.479 Münhen görüşündən sonra regional və
xarici mətbuatda bir-birini təkzib edən informasiyalar dərc edil
mişdir. Əslində Münhen görüşündə də daha əvvəlki görüşlər kimi
ciddi nəticə əldə edilməmişdi. Minsk qrupu həmsədrləri isə icti
mai rəydə imitasiya yaradaraq bu görüşün nəticələrindən razı qal
dıqlarını bildirsələr də, Türkiyənin son zamanlarda Ermənistan
açılımını gerçəkləşdirməyə çalışdığı bir ərəfədə siyasi və psixolo
ji olaraq mövqeyi güclənən Ermənistanın uzlaşmaz siyasəti nəti
cəsində heç nə dəyişməmişdir. Bölgə (ermənipərəst) mətbuatında
yenə də Dağlıq Qarabağ ermənilərinin problemə tərəf kimi müza
kirələrdə iştirak etməsinin zəruriliyi xüsusilə vurğulanmışdır.
Afinada keçirilən 17-ci iclasda Dağlıq Qarabağ problemi ba
rədə ortaq bəyanat qəbul edilmişdir. Vasitəçi ölkələr tərəflərin
2008-ci ilin noyabrında Mayndorf bəyanatının prinsip və öhdə
liklərinə əməl edilməsinin zəruriliyini və dekabrda ATƏT-ə üzv
olan ölkələrin XİN rəhbərlərinin bəyanatlarına sadiq qalmasını
arzuladıqlarını ifadə etmişlər. Həmsədr ölkələr eyni zamanda
2009-cu il 10 iyulda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
“Böyük səkkizlər”in Akvil toplantısı zamanı verdikləri bəyanata
əməl ediləcəyinə inandıqlarını bir daha təkrarlamışdır.480
479

«Совместное заявление глав делегаций стран-сопредседателей МГ ОБСЕ
и глав МИД Армении и Азербайджана: полный текст», http://news.am/ru/
news/9789.html, 01.12.2009.
480
«Главы МИД стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ сделали заяв
ление»,http://www.aze.az/news_glavy_mid_stransopredsed_28432.html# sthash.
y5n6BkSt.dpuf, 02.12.2009.
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Afina bəyanatının siyasi əhəmiyyəti ondadır ki, Ermənistan
daha əvvəllər də Azərbaycanın torpaq bütünlüyünü qeyri-rəsmi
təsdiqləsə də, ilk dəfə olaraq beynəlxalq sənəddə problemin həll
edilməsində gücdən istifadə etməyəcəyi, ərazi bütövlüyü və xalq
ların müqəddəratını təyin etmə prinsiplərinə əməl edəcəyini öhdə
sinə götürmüşdür. Ancaq burada qaranlıq qalan bir digər məqam
Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsində beynəlxalq hüquq
da ərazi bütövlüyünün, yoxsa xalqların müqəddəratını təyinetmə
prinsipinin ilkin olaraq tətbiq edilməsidir. Son zamanlara qədər
beynəlxalq hüquqda adətən ərazi bütövlüyü prinsipi ön planda
olsa da, Kosovonun müstəqilliyini elan etməsindən sonra hansı
prinsipin üstün olduğu haqqında qəti rəy bildirmək çətindir.
Ərazi bütövlüyünün Afina bəyanatında ifadə edilməsi Azərbay
canın xeyrinədir. Afina bəyannaməsi mahiyyət etibarı ilə tərəflərə
və vasitəçi ölkələrə müzakirələrin xoş əhval-ruhiyyədə davam et
dirilməsi üçün zəmin hazırlasa da, beynəlxalq hüquq baxımından
problemi həll edə biləcək bir siyasi üstünlüyü yoxdur.
3.5.9. Lox-Ern bəyanatı
“G-8“lərin Şimali İrlandiyanın Lox-Ern kurort şəhərciyində
keçirilən növbəti toplantısında ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr
ölkələr Dağlıq Qarabağ problemi barədə ənənəvi bəyanat qəbul
etmişdir.481
Bu bəyanatdan aşağıdakı nəticələri çıxarmaq mümkündür:
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“Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentləri Qarabağla bağlı birgə bəyanatla çıxış
edib”, http://azr.baybak.com/il_2010_say_6576.azr, 27.06.2010; Левон МеликШахназарян, «Лох-Эрнское заявление президентов России, США и Франции
– новый подход к старой проблеме», http://voskanapat.info/?p=2377, 19.06.13.
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- Dağlıq Qarabağ probleminin hələ də həll olunmamasından,
tərəflərin qarşılıqlı güzəştlər yerinə birtərəfli güzəştlər əldə etmək
istəyindən hiss etdikləri narahatlıq ifadə olunmuşdur;
- Minsk qrupuna həmsədr dövlətlər hələ də problemin həllində
vasitəçilik missiyasını davam etməkdə qərarlıdır;
- tərəfləri son dörd ildə həmsədr dövlətlərin gördükləri işə qiy
mət verməyə və təkliflərinə əməl etməyə dəvət edirlər;
- problemin müharibə yolu ilə həllinə etiraz edilir. Müharibə
başlayacağı təqdirdə tərəflərin ciddi nəticələrlə qarşı-qarşıya qa
lacağı, qaçqınların sayının artacağı vurğulanır;
- tərəflər Helsinki prinsipləri çərçivəsində güc vasitəsi ilə təh
did etməməyə, gücdən istifadə etməməyə, ərazi bütövlüyü, xalq
ların hüquq bərabərliyi və müqəddəratını təyin etmək hüququna
hörmətlə yanaşmağa dəvət edilir;
- bölgədə sabitliyi və təhlükəsizliyi qorumağın vacibliyi, mü
naqişənin yeni silahlı mərhələyə daxil olmamasına çalışmaq, hər
iki dövlətin liderlərinin xalqlarını müharibəyə yox, sülhə dəvət
etmələrinin vacibliyi vurğulanır.
Lox-Ern bəyanatı xarakterizə edilərkən daha əvvəl məsələ ilə
bağlı İtaliyanın Akvil, Kanadanın Muskoka, Fransanın Dovil şə
hərində verdikləri bəyanatla müqayisədə aşağıdakı nəticəyə gəl
mək olar:482
- Lox-Ern bəyanatında tərəflər daha ciddi şəkildə atəşkəs şərt
lərinə əməl etməyə, müharibəyə başlamamağa dəvət edilir;
- Dağlıq Qarabağ problemin həll edilməsində bu günə qədər

482

«Путин, Обама и Олланд призвали Алиева и Саргсяна сосредоточиться на
урегулировании нагорно-карабахского конфликта», http://www.vestikavkaza.
ru/news/Putin-Obama-i-Olland-prizvali-Alieva-i-Sargsyana-sosredotochitsya-nauregulirovanii-nagorno-karabakhskogo-konflikta.html, 18.07.2013.
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davam edən Minsk qrupu vasitəçiliyindən imtina edilməməsi ifa
də olunur;
- beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə əməl edilməsi daha
təkidlə vurğulanır;
- bölgədə müharibənin başlayacağı təqdirdə sosial-iqtisadi və
siyasi problemlərin daha kəskin şəkildə ortaya çıxacağı qeyd edi
lir.
Lox-Ern bəyanatının Azərbaycan baxımından təhlil edilməsi:
- həmsədr dövlətlər son zamanlarda Azərbaycanın Minsk Qru
punun həmsədrlik institutunun dəyişdirilməsi məsələsini müza
kirə etməsindən narahatdırlar və bəyanatdan məlum olur ki, bu
nunla razı deyillər, problemin həlli istiqamətində məsələni başqa
müstəvilərdə gündəmə gətirilməsini istəmirlər;
- bəzi mənbələr Azərbaycanın enerji üstünlüyünü ön plana çı
xararaq danışıqlarda öz şərtlərini qəbul etdirməyə çalışdığını id
dia etməkdədir;
- bölgədə təhlükəsizliyin təmin edilməsi həmsədr dövlətlər
üçün əhəmiyyətlidir. Son illərdə “ərəb baharının” yaşanması sə
bəbi ilə ərəb coğrafiy asında sabitliyin pozulması, Suriyə böhra
nının dərinləşməsi və “G-8” zirvəsində bu məsələ ilə bağlı ortaq
məxrəcə gəlinməməsi bunu göstərir;
Azərbaycan Xarici işlər nazirliyi tərəfindən Lox-Ern bəya
natı haqqında verilən məlumatda həmsədr dövlətlərin bəyana
tının Azərbaycanın mövqeləri ilə üst-üstə düşdüyü bildirilir483.
Bu zaman əsasən bölgədə sabitliyi və təhlükəsizliyi təhdid edən

483

«Азербайджан безоговорочно поддержал заявление Путина, Обамы и
Олланда по нагорно-карабахскому конфликту», http://www.vestikavkaza.ru/news/
Azerbaydzhan-bezogovorochno-podderzhal-zayavlenie-Putina-Obamy-i-Ollandapo-nagorno-karabakhskomu-konfliktu.html, 19.07.2013.
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“status-kvo”nun dəyişdirilməsi məsələsində həmsədr dövlətlərin
və Azərbaycanın maraqlarının olduğu vurğulanır.
Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün BMT-nin də bəzi tə
şəbbüsləri olmuş və bu təşəbbüslər passiv bir şəkildə bu gün də
davam edir.
3.5.10. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
BMT-nin problemin həllinə dair ilk təşəbbüsü Baş Katib Butros
Qalinin xüsusi nümayəndəsi Sayrus Vensin 1992-ci il 17 martda
bölgəyə gələrək hadisələri müşahidə etməsi və vəziyyəti dəyərlən
dirməsi ilə başlamışdır. Vensin məsələ ilə bağlı 26 martda Qaliyə
təqdim etdiyi məruzədə BMT-nin və ATƏT-in təşəbbüslərinə dəstək
verilməsi və sülhün təmin edilməsi kimi fikirlər ifadə edilsə də, sül
hü təmin etmək üçün konkret təklif və yaxud mexanizm yox idi.484
Ermənistanın 1992-ci il 9 mayda Şuşanı işğal etməsindən son
ra Türkiyə BMT TŞ-nın iclasının çağırılmasını və işğalın müzaki
rəsini tələb etmişdi.485 Təhlükəsizlik Şurasının 3072-ci iclasında
Dağlıq Qarabağ problemi müzakirə edilmiş, TŞ-nın sədri məru
zəsində bölgədə son vəziyyətin öyrənilməsi üçün nümayəndə he
yətinin göndərilməsini və müharibə zonasını məcburi tərk edən
insanlara humanitar yardım göstərilməsinin vacibliyini vurğula
mışdır.486 Daha əvvəl ATƏT-in problemin həlli üçün göstərdiyi
təşəbbüslərin nəticəsiz qalmasını nəzərə alan BMT TŞ tərəflərdən
atəşkəsin təmin edilməsini və Minsk qrupunun təcili olaraq iclas
keçirməsini tələb etmişdir.
484

Mитяев, «Карабахский конфликт в контексте…», с. 505.
Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana…, s. 60.
486
Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana…, s. 60.
485
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Ermənistanın hərbi əməliyyatları genişləndirərək 3 apreldə
Kəlbəcər rayonunu işğal etməsindən sonra Azərbaycan BMT TŞdan hadisələrlə bağlı bəyanat verməsini və Ermənistan ordusunun
Kəlbəcərdən geri çəkilməsini təmin edən qərar qəbul etməsini tə
ləb etmişdir. TŞ 1993-cü il 6 apreldə verdiyi bəyanatda tərəflər
arasında vəziyyətin daha da ciddiləşmədən, ermənilərin487 Kəlbə
cəri işğal etməsindən və bölgədəki sülhü təhdid edən bütün hə
rəkətlərdən narahat olduğunu ifadə etmişdir. Bəyanatda, sərhəd
lərin toxunulmazlığı və ərazi bütövlüyü prinsipləri çərçivəsində
ATƏT-in vasitəçilik təşəbbüsünü dəstəklədiklərini, BMT Baş
Katibinin məsələ ilə bağlı Təhlükəsizlik Şurasına məruzə etməsi
tələb olunmuşdur. 1993-cü il 14 apreldə Baş Katib tərəfindən TŞda edilən məruzədə, Qarabağda hərbi əməliyyatlarda və Kəlbəcər
rayonunun işğal edilməsində Ermənistanın hansı rol oynadığının
aydın olmadığı, ancaq müasir silahlardan istifadə edildiyi, Qara
bağ ermənilərindən başqa bir gücün də olduğu ifadə edilmişdir.
Kəlbəcər rayonunun işğal edilməsindən sonra Türkiyə, Pakistan,
İran, İngiltərə, İslam Konfransı Təşkilkatı, İtaliya və Fransa iş
ğal faktını qınayan bəyanatlar versələr də, problemin həlli üçün
konkret addımlar atılmamışdır.488
Azərbaycanın təşəbbüsləri nəticəsində 1993-cü il 30 apreldə
BMT TŞ Kəlbəcər rayonunun işğal edilməsi faktı müzakirə etmiş
və 15 üzv ölkənin yekdil qərarı ilə 822 nömrəli qətnamə489 qəbul
olunmuşdur. Bu qətnamədə, Kəlbəcər rayonunun ermənilər tərə
487

Qətnamədə Ermənistan yox, ermənilər ifadəsi vardır.
Nazim Cafersoy, Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası (Haziran 1992Haziran 1993), Ankara, ASAM Yayını, 2001, s. 85.
489
“Resolutıon 822 (1993), S/RES/822 (1993)”, 30 April 1993, http://www.un.org/
Docs/ scres/1993/ 822e.pdf
488

211

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

findən işğal edilməsi faktı qınanmış, sərhədlərin toxunulmazlığı,
işğalın qəbul edilməz olduğu, dövlətlərin müstəqilliyi və ərazi bü
tövlüyünə hörmət edilməsi prinsipləri xatırladılmışdır. Qətnamə
də atəşkəsə əməl edilməsi, erməni işğalçı qüvvələrin Kəlbəcərdən
və işğal edilmiş digər rayonlardan çıxarılması məqsədi ilə bütün
hərbi əməliyyatların və işğalçılıq hərəkətlərin dayandırılması tə
ləb edilmiş, maraqlı tərəflərin problemin Minsk Qrupu çərçivə
sində həll edilməsi üçün dərhal təkrar danışıqlara başlaması və
problemin sülh yolu ilə həll edilməsini çətinləşdirəcək hərəkət
lərin edilməməsi israrla vurğulanmış, mülki əhalinin qarşılaşdığı
çətinlikləri azaltmaq, xüsusilə hərbi əməliyyatların davam etdiyi
rayonlarda humanitar yardım edilməsi üçün maneələrin aradan
qaldırılması tələb edilmişdir. Tərəflərin beynəlxalq humanitar hü
ququn prinsip və normalarına əməl etməyə məcbur olduğu bildi
rilmiş, Baş Katibdən ATƏT-in sədri, və Minsk qrupu ilə görüşərək
bölgədəki, xüsusilə Kəlbəcər rayonundakı vəziyyəti qiymətləndi
rərək bu barədə TŞ-yə məruzə edilməsi tələb olunmuşdur.490 Qət
namədə Kəlbəcər və işğal edilən digər bölgələrdən erməni silahlı
qruplaşmalarının geri çəkilməsini ifadə edən TŞ, Azərbaycanın
təkid etməsinə baxmayaraq, Ermənistanı işğalçı ölkə kimi tanı
maq cəsarətini göstərməmişdir.
BMT-nin təsirsiz qalan birinci qətnaməsindən sonra Ermənis
tan ordusu hərbi əməliyyatlara davam edərək 1993-cü il 23 iyulda
Ağdam rayonunu işğal etmişdir. Yenə də Azərbaycanın tələbindən
sonra toplanan BMT TŞ 853 nömrəli qətnamə491 qəbul etmişdir.
Qətnamədə Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsi qınanmış, qı
490

Aslanlı, “Tarihten Günümüze Karabağ...”, ss. 393-430.
“Resolution 853 (1993), S/RES/853 (1993)”, 29 iyul 1993, http://www.un.org/
Docs/scres/ 1993/853e.pdf
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sa zamanda atəşkəsin təmin edilməsi və işğal edilmiş rayonların
geri verilməsi tələb edilmişdir. TŞ-nin qətnaməsində eyni zamanda
ATƏT-in bölgəyə nümayəndə göndərməsindən məmnunluq ifadə
edilmiş və tərəflərə bu təşkilat vasitəsi ilə birbaşa görüşlərə başla
maları təklif edilmişdir. TŞ-nın sədri 18 avqustda Azərbaycan-Er
mənistan arasında siyasi münasibətlərin daha da gərginləşməsi və
cəbhə bölgəsində hərbi əməliyyatların genişlənməsindən narahat
olduğunu bildirmiş, atəşkəs müqaviləsinin imzalanması və digər
dövlətlərdən müharibə edən tərəflərə silah satmamalarını tələb et
mişdir.492 Atəşkəsə 18 avqust-14 sentyabr tarixləri arasında riayət
edilmiş və rejimin 5 noyabra kimi uzadılması haqqında razılıq əl
də edilmişdir. Ancaq Ermənistan bu razılaşmaya əməl etməmiş və
1993-cü il 23 avqustda Fizuli, 25 avqustda Cəbrayıl, 31 avqustda
da Qubadlı rayonlarını işğal etmişdir. Bu arada TŞ 1993-cü il 14
oktyabrda toplanaraq 874 nömrəli qətnamə qəbul etmişdir.493 Qət
namədə tərəflərin atəşkəsə əməl etmələri, TŞ-nin 822, 853 nömrəli
qətnamələrində qeyd edilən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi tələb
olunmuşdur. Ancaq bu tələblər də yerinə yetirilməmiş, Azərbay
canın daxili siyasətində yaşanan qarışıqlıqdan, Rusiyanın siyasi
və hərbi dəstəyindən istifadə edən, BMT və dünya ictimaiyyəti
nin məsələ ilə bağlı laqeyd davranmasını fürsət bilən Ermənistan
10 oktyabrdan etibarən şərq cəbhəsində geniş hərbi əməliyyatlara
başlayaraq 23 oktyabrda Horadiz qəsəbəsini, 28 oktyabr-1 noyabr
tarixləri arasında Zəngilanı işğal edərək Dağlıq Qarabağ ərazisin
də nəzarəti rəsmən əlinə keçirmişdir. Bölgədəki vəziyyəti qiymət

492

Mитяев, «Карабахский конфликт в контексте…», с. 511.
“Resolution 874 (1993), S/RES/874 (1993)”, 14 oktyabr 1993, http://azerbaijanun-geneva.az/ documents/un_874.pdf
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ləndirən BMT TŞ, 1993-cü il 11 noyabrda 884 nömrəli qətnamə494
qəbul etmişdir. Digər qətnamələrdə olduğu kimi bu qətnamədə də
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bir daha təsdiqlənmiş, sərhədlərin
dəyişməzliyi və silahdan istifadə edərək torpaq əldə etmənin yol
verilməz olduğu vurğulanmışdır.
Azərbaycan bir neçə ildir ki, problemin BMT nəzdində müza
kirə edilməsi üçün təşəbbüs göstərsə də, Ermənistan hər vəchlə
buna qarşı çıxaraq sülh yolunun ATƏT Minsk qrupu çərçivəsində
axtarılmasını istəyir. Ermənistanın bu siyasətini aşağıdakı kimi
dəyərləndirmək mümkündür:
- Ermənistan problemin BMT-də müzakirə ediləcəyi təqdirdə
ATƏT Minsk qrupundakı mövqeyini itirə bilər. Müzakirələri tək
cəbhədə aparmağa çalışır və diplomatik gücü bölmək istəmir;
- Ermənistan BMT ilə münasibətlərini düzgün qurmayıb və bu
qurumda mövqeyi ATƏT və digər təşkilatlarda olduğu kimi üstün
deyil;
- BMT-də problemin müzakirələri zamanı müsəlman dövlətlə
rin Azərbaycanın lehinə səs vermə ehtimalı yüksəkdir.
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Dağlıq Qarabağ problemi ilə
bağlı qəbul etdiyi bütün qərarlarda Azərbaycanın ərazi bütövlü
yünün qorunması, Ermənistanın problemin tərəfi olması, işğal
etdikləri Azərbaycan torpaqlarından dərhal və qeyd-şərtsiz geri
çəkilməsi vurğulansa da, əldə olunan materiallara baxmayaraq,
(Kəlbəcər işğal edilərkən iki tərəfdən işğal altında olan bölgə
lərdən və Ermənistan tərəfindən hücum edildiyini göstərən video
görüntülər) Ermənistan işğalçı ölkə kimi tanınmamış, bu ölkəyə
qarşı hər hansı bir sanksiya tətbiq edilməmişdir.
494

“Resolution 884 (1993), S/RES/884 (1993)”, 14 oktyabr 1993, http://www.un.org/
Docs/ scres/1993/884e.pdf
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Atəşkəs müqaviləsi imzalandıqdan sonra daimi sülh müqavi
ləsinin imzalanması üçün BMT, Minsk qrupu, Rusiya, Fransa və
ABŞ-ın təklif etdiyi sülh planı Azərbaycan və Ermənistan tərə
findən qəbul edilmədiyindən, problem hələ də davam edir. BMT
beynəlxalq təşkilatların, dövlətlərin vasitəçilik missiyalarını dəs
təklədiyini bildirsə də, problemin həllinə dair layihə hazırlaya
raq tərəflərə təqdim etməmişdir. Müzakirələr zamanı BMT sülh
məramlı qüvvələrin bölgəyə yerləşdirilməsi məsələsi ələ alınsa
da, ciddi nəticə əldə edilməmişdir. BMT-nin beynəlxalq təşkilat
olması etibarı ilə problemin həll edilməsi üçün ciddi səy göstər
məsi zəruri olsa da, bu vəzifəsini Minsk qrupu və başqa dövlətlə
rin öhdəsinə buraxması, TŞ-nin qəbul etdiyi qətnamələrin yerinə
yetirilməməsi təşkilatın zəifliyini və qətiyyətsizliyini göstərir.
3.6. Xocalı hava limanı problemi
Ermənistan 20 ildir işğal altında saxladığı Azərbaycan torpaq
larını tərk etməyib, bu problem müstəvisində yeni problemlər çı
xarmağa davam edir.495 Belə problemlərdən biri də işğal altında
saxladığı Xocalı şəhərində hava limanını yenidən istifadəyə ver
məyə çalışmasıdır.496 Bunun üçün son zamanlarda həm bölgədə,
həm də beynəlxalq aləmdə təbliğata davam edir.
Xocalıda 1974-cü ildə inşa edilən hava limanı Ermənistanın
Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsindən sonra fəaliyyətini təx
495

«Степанакертский аэропорт готов, дело за самолетами и пилотами», http://
www.yerkir.am/ru/news/22647.htm, 30.03.2012; «Степанакертский аэропорт будет сдан в эксплуатацию летом 2012 года», ИА REGNUM, www.regnum.ru/
news/fd-abroad/armenia/1536633.html, 30.05.2012
496
Hatəm Cabbarlı, “Xocalı hava limanı robleminin düşündürdükləri”, http://
newtimes.az/az/views/1314#.UgyFxZI2Je8, 15.01.2013.
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minən 20 ildir dayandırmışdır. Ermənistan bu hava limanını isti
fadəyə vermək üçün yenidənqurma və bərpa işlərini başa çatdır
mışdır. Hava limanının rəsmi açılışı olsa da, Azərbaycan höku
mətinin məsələ ilə bağlı sərt bəyanatlarından sonra istifadəsi hələ
də mümkün olmamışdır.
Ermənistanın Azərbaycanın hava məkanını istifadə etmək istə
məsi 1944-cü ildə imzalanmış Çikaqo Konvensiyasının şərtlərini
kobud şəkildə pozur. Hava məkanı hüquqi baxımdan Azərbayca
nın yuridiksiyasına aid olduğu üçün heç bir dövlət və yaxud təş
kilat Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı olsa belə, bu hava mə
kanından istifadə olunması üçün Azərbaycanın icazəsi olmadan
qondarma rejimə və yaxud Ermənistana sertifikat verə bilməz.
Qondarma rejim rəsmiləri İCAO-dan belə bir sertifikat aldıq
larını iddia etsələr də, İCAO belə bir sertifikat vermədiyini bil
dirmişdir. İCAO-nun öz Nizamnaməsini və 1944-cü il Çikaqo
Konvensiyasının şərtlərini bu cür kobud və məsuliyyətsiz şəkildə
pozacağı ehtimalı zəifdir.
Azərbaycan hökumətinin məsələyə sərt reaksiya verməsi və
beynəlxalq aləmdə müzakirəyə çıxarmasından sonra Ermənistan
prezidenti Serj Sərkisyan məsələni siyasiləşdirmək məqsədi ilə
Xocalı hava limanına enəcək ilk təyyarənin sərnişini olacağını
bildirmişdi.497
Məsələ ilə bağlı bölgə mətbuatında müzakirələr davam edər
kən, “Sobesednik Armenii” qəzetinin “etibarlı mənbələrə” is
tinadən verdiyi məlumatlarda bildirilir ki, qondarma “DQR”-in
havadan müdafiə sistemi nəinki hava limanının təhlükəsizliyini
497

«Открытие аэропорта в Нагорном Карабахе: армянская сторона предостерегает Баку от провокаций», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1576352.html, 01.10.2012
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təmin etməyə qadirdir, hətta Bakı hava limanını vuracaq raketlərə
sahibdir.498
Bu məsələ son zamanlarda yenidən gündəmə gələrkən Azər
baycan Xarici işlər nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev
rəsmi Bakının beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək Ermə
nistan hökumətinin bu təşəbbüsünə adekvat münasibət bildirmə
sinin, beynəlxalq hüquq və Çikaqo Konvensiyasının şərtlərinin
kobud şəkildə pozulmasına səssiz qalmamağın vacibliyini ifadə
etmişdir.499
ABŞ Minsk qrupuna həmsədr ölkələrindən biri olsa da, Konq
res nümayəndələrindən bəziləri Xocalı hava limanının açılmasına
siyasi dəstək vermişdir. Belə ki, ABŞ Konqresinin üzvləri Ermə
nistanı dəstəkləyərkən insanların “səyahət azadlığını” arqumen
tini ön plana çıxarılır. Avropadakı ermənipərəst siyasətçilər də
bu arqumenti dəstəkləyir.500 Əlbəttə, ABŞ Konqresi və Avropa
dakı ermənipərəst siyasətçilərin “səyahət azadlığı” arqumentini
ön plana çıxarırkən, Ermənistanın işğalı nəticəsində qaçqın olan
təxminən 1 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşının da “səyahət
azadlığı” çərçivəsində doğma torpaqlarına geri dönmələri üçün
Ermənistana təzyiq etsəydilər, bu, daha inandırıcı, ədalətli və si
yasi əxlaq normalarına uyğun olardı. Amma təəssüflər olsun ki,
bu arqumenti ortaya atanlar bu məsələdən danışmağa belə cəsarət
etmirlər.
498

«Открытие аэропорта в Нагорном Карабахе: армянская сторона…»,
«Азербайджан не допустит функционирования аэропорта в Нагорном Кара
бахе», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1576751.html,
02.10. 2012.
500
«Конгрессмены США выступают за независимость Карабаха и открытие
аэропорта в Степанакерте», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1602339.html, 08.12.2012.
499
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Ermənistan rəsmiləri və onların dəstəkçiləri “səyahət azadlı
ğı” arqumentini ön plana çıxarırlarsa, ABŞ və Avropa dövlətləri
90-cı illərdə İraq problemi yaşandığı zaman İraqın şimal hissəsin
də “uçuşa qadağan edilmiş bölgə” yaradaraq İraq vətəndaşlarının
səyahət azadlığını niyə məhdudlaşdırırdılar? Niyə İran, Suriyə və
Belarus nümunəsində olduğu kimi bu ölkələrin rəsmi dövlət nü
mayəndələrinin Avropa dövlətlərinə səfərlərini qadağan edərək,
rəsmi statusları olmasına baxmayaraq onların səyahət azadlığına
əngəl törədirlər? Bu barədə qərarların hər hansı bir beynəlxalq
məhkəmə tərəfindən deyil, dövlətlərin siyasi görüşü çərçivəsində
alınması da qeyri-qanunidir.
Azərbaycan Ermənistanın hava limanı vasitəsilə işğal altında
olan bölgələrə qanunsuz silah, terrorist gətirildiyi, narkotik və si
lah qaçaqmalçılığı ilə məşğul olduğunu vurğulayaraq, beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətini bu istiqamətə yönəldə bilərsə, beynəlxalq
terrorizmlə mübarizəni ön plana çıxararaq Xocalı hava limanın
dan istifadənin qarşısını ala bilər.
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4. ERMƏNİSTANIN TÜRKİYƏ SİYASƏTİ
4.1. Ermənistanın Türkiyə siyasətinin
ümumi çərçivəsi: “4T Planı”
Ermənistanın Türkiyə siyasəti501 Birinci Ermənistan Respubli
kasının (1918 – 1920-ci illər) ənənəvi xarici siyasəti çərçivəsin
də formalaşmış və müsbət dəyişiklik yaşanmamışdır. Ermənistan
müstəqilliyini elan etmədən əvvəl hakimiyyət uğrunda yaşanan
mübarizədə sosial-iqtisadi və siyası gələcəyi ilə bərabər ölkənin
xarici siyasətinin əasas prinsipləri də müzakirə edilmişdir.
Müstəqillik ərəfəsində Ermənistan bütün qonşularını və Rusi
yanı ciddi təhlükə mənbəyi kimi görmüş, ancaq daha sonra Rusi
yanın siyasi, hərbi və maliyyə dəstəyi olmadan dövlət kimi özünü
qoruya bilməyəcəyini başa düşdüyünə görə, bu ölkə ilə münasi
bətlərini genişləndirməyə çalışmışdır.
Ermənistan 1988 – 1990-cı illərin sonlarına qədər ciddi so
sial-iqtisadi problemlər yaşamasına baxmayaraq, Türkiyəyə qarşı
qondarma “erməni soyqırımı” iddilarını ön plana çıxarmış və bu
ölkə vasitəsi ilə Avropaya inteqrasiya prosesindən kənarda qal
mışdır. Hər nə qədər 1990-cı illərin ortalarına kimi Ermənistan
Prezidenti Lvon Ter-Petrosyan liderliyində bir qrup, o zamanın
siyasi və iqtisadi şərtlərini dəyərləndirərək, Türkiyə ilə normal
501

İdris Bal, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, Dünden Bugüne Türk-Ermeni İliş
kileri, Der. İdris Bal ve Mustafa Çufalı, Nobel yayınları, I bs., Ağustos 2003, ss.
605-635.
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münasibətlər qurmaq istəsə də, ənənəvi görüşə sahib siyasi qrup
ların təzyiqləri nəticəsində bu ölkə ilə diplomatik münasibətlər
qurulmamışdır. Robert Köçəryanın 1998-ci ildə prezident seçil
məsindən sonra Ermənistanın Türkiyə siyasəti daha da kəskinləş
mişdir. Ermənistana görə Türkiyə 2,5 milyon erməni öldürmüş ci
nayətkar bir dövlətdir və bu cinayəti təkrar etməyə meyillidir.502
Ermənistanın Türkiyə siyasəti bölgə miqyasında dəyərləndiril
sə də, xüsusilə qondarma “erməni soyqırımı” və milli təhlükəsiz
liyi baxımından beynəlxalq xarakterə sahibdir. Tərəflər arasındakı
siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik məsələləri ilə 1990-cı illərin orta
larından etibarən ABŞ və Avropa dövlətləri maraqlanmış, bundan
Türkiyəyə qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə etmişlər. Bu təzyiq
adətən qondarma “erməni soyqırımı”, iki ölkə arasında diploma
tik münasibətlərin qurulması və sərhəd keçid məntəqələrinin açıl
ması məsələlərində daha çox hiss edilir.
SSRİ-nin süqut etməsindən və MDB-nin qurulmasından son
ra Ermənistan və Türkiyə arasında münasibətləri tənzimləyəcək
“modus vivendi”503 müqaviləsinin imzalanması zəruri olsa da, Er
mənistanın Türkiyə siyasəti buna mane olmuşdur. Ermənistanın
Türkiyə ilə əlaqələri iki qonşu dövlət arasında yaxın münasibət
lər və dostluq çərçivəsində deyil, tarixi türk düşmənçiliyi anlayışı
çərçivəsində formalaşmışdır. Türkiyə, Ermənistan xarici siyasə
tində varlığını beynəlxalq aləmdə tanıdacaq və qəbul etdirəcək

502

Aрмен Айвазян, «Похлыше ТАКР, Голос Армении», 10.12.2002, Koçaryan:
Türkiye Soykırım Yapabilir! http://www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=14, 20.02.
2007.
503
Modus vivendi (Latınca “yaşam forması” deməkdir) Beynəlxalq hüquqda anlaşmazlıq yaşayan iki dövlət arasında əsas problemlərin başqa bir zaman həll edilməsi
üçün mövcud münasibətləri tənzimləyəcək müqavilə.
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bir “müharibə meydanıdır.”504 Tarixən formalaşan isterik siyasi
düşüncə mütəqillik elan edildikdən sonra da erməni siyasətçilə
rinin dünyagörüşünə hakim olmuşdur və bu psixoloji travma bu
gün də davam edir.505 Ermənilər yaşadıqları bütün problemlərin
səbəbinin Türkiyə olduğunu düşünürlər.506 Ermənilər qondarma
“erməni soyqırımının” beynəlxalq ictimaiyyət və Türkiyə tərə
findən tanınması üçün təbliğat fəaliyyətlərində bütün mexanizm
və vasitələrdən istifadə etməyi uyğun görsələr də, bu haqda əks
fikirlərin müzakirə edilməsini və demokratik mühitdə çoxsəslili
yin yüksəlməsinə qətiyyən imkan vermirlər. Bunu milli birlik və
bərabərliyi təhdid edən ciddi problem kimi qəbul edirlər.507
Ermənistan Türkiyəni qondarma “erməni soyqırımı” törət
məkdə günahlandırsa da, Türkiyə daha təmkinli davranmışdır.
Hələ Sovet İttifaqı süqut etmədən əvvəl Türkiyənin Moskva səfi
ri Volkan Vural Cənubi Qafqaz dövlətlərini ziyarəti çərçivəsində
1991-ci ilin aprel ayında Ermənistana getmiş508 və iki ölkə arasın
504

Sedat Laçiner, “Türk-Ermeni İlişkilerinde “Nefret Unsuru”, http://www.turkish
weekly.net/turkce/yorum.php?id=482, 26.04.2007; “Türk-Ermeni İlişkileri ve Mağ
duriyet Psikolojisi”, http://www.psikolojiturk.com/makale/turk-ermeni-iliskileri-vemagduriyet-psikolojisi.html, 26.07.2007.
505
“Türk-Ermeni Meselesinde Büyük-Grup Kimliği”, http://www.donusumkonagi.net/m akale.asp?id=2207&baslik=turk_ermeni_meselesinde_buyuk_grup_
kimligi&i=psiko_politik_bakis, 26.07.2007.
506
Sedat Laçiner, “Ermeni Kimlik Bunalımı ve Güç Politikalarının Bir Ürünü Olarak
Ermeni Sorunu”, 2023, 15.04.2002, sayı: 12, ss. 56-61.
507
Рубен Сафрастян, «Армяно-Турецские отнощния: попытка теоретической
интерпретации с позицией реалистической школы», Oриентиры внешней
политики Армении, Сборник аналитических статей. Под ред. Гаяне. Новиковой, Ереван, Изд. Антарес, 2002, с. 39.
508
Mustafa Aydın, “Ermenistan’la İlişkiler”, Türk Dış Politikası, Der. Baskın Oran,
II. cilt, İstanbul 2001, s. 407.
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dakı münasibətləri müzakirə etmişdir. Ermənistanın iddialarına
görə, Ermənistan iqtisadi və ticari əlaqələri ön plana çıxarmaq
istəsə də, Vural əksinə, Türkiyə-Ermənistan sərhəd xəttinin tanın
ması, beynəlxalq aləmdə qondarma “erməni soyqırımı” təbliğatı
nın dayandırılması və Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsi
məsələlərini müzakirə etmək istəmişdir.509 Erməni tədqitqaçılar
1990-cı illərin ortalarına kimi Türkiyənin Ermənistana təzyiq
göstərdiyini, müzakirə olunan məsələlərin razılaşma yolu ilə yox,
Türkiyənin istədiyinə uyğun olaraq həll olmasını tələb etdiyini
bildirirlər.510
Tədqiqatçılar ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan
və Türkiyə arasında əlaqələrin normallaşması baxımından ortaq
müsbət nöqtələri bu cür izah edirlər:
Ermənistan üçün:
-Təhdidlər fürsətləri də bərabərində gətirir. Ermənistan təhdidi
fürsət kimi dəyərləndirərək, qondarma “erməni soyqırımı” məsə
ləsini ön plana çıxarmayaraq,511 Türkiyə ilə iqtisadi münasibətlə
rini inkişaf etdirərək qarşılaşdığı iqtisadi problemləri əhəmiyyətli
dərəcədə;
-1990-cı illərdən sonra dünya bazarına açılan Xəzər hövzə
si enerji ehtiyatlarından daha çox istifadə edə bilər, neft və təbii
qaz boru xətlərini öz ərazisindən keçirməklə bu günə kimi davam
edən enerji və nəqliyyat problemlərini tamamilə həll edə bilərdi.
-Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik problemləri həllini tapar, bölgə
və bölgədən kənar böyük dövlətlərin mübarizəsində Azərbaycan,
509

Сафрастян, «Армяно-Турецские отнощния: попытка теоретической…», с. 45.
Сафрастян, «Армяно-Турецские отнощния: попытка теоретической…», с. 45.
511
Воробьева Л.М, «Трагедия Армянского народа», Aрменя проблемы Неза
висимого развития, Ред. E. M. Koжокин, Moсква 1998, сс. 167-218.
510
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Ermənistan və Gürcüstan dövlət mənafelərini daha çox qoruya
bilərdi.
Türkiyə üçün:
Türkiyə bəzi qonşuları ilə ciddi problemlər yaşadığı üçün Er
mənistan ilə yaxın münasibətlər quraraq, ona qarşı cəbhə alması
na mane ola bilərdi;
-Türkiyənin Ermənistan ilə yaxın münasibətlər qurması ABŞ
və Avropanın Türkiyəyə təzyiqini azaldar və qondarma “erməni
soyqırımı” məsələsi ön plana çıxmazdı;
-Ermənistan ilə yaxın münasibətlər quran Türkiyə iqtisadi ba
xımdan həm Ermənistanda, həm də ümumən Cənubi Qafqazda öz
mənafelərini daha rahat qoruya bilərdi;512
Ancaq Türkiyənin Ermənistandan:
Türkiyənin qondarma “erməni soyqırımını” qəbul etməsi və
beynəlxalq aləmdə tanınması üçün təbliğatından;513
-Türkiyəyə yönəlik topraq iddialarından;
-iki ölkə arasında sərhəd xəttini təyin edən Qars və Moskva
müqavilələrinin qüvvədən düşməsi üçün göstərdiyi fəaliyyətin
dən;
narahat olmuş və iki ölkə arasında münasibətlər qurulmamışdır.
Türkiyə ilə münasibətdə Ermənistanın hədəfinin “Böyük Er
mənistan” 514 dövlətini qurmaq olduğu görünür. Ermənistan, bu
512

Айк Демонян, «Некоторые аспекты Армяно-Турецских отношений в контексте региональных процессов», Oриентиры внешней политики Армении,
Сборник аналитических статей. Под ред. Гаяне. Новиковой, Ереван, Изд. Антарес, 2002, с. 49.
513
Aйк Джанполадян, «Форпосту дороги не нужны», ИА REGNUM, http://
www.regnum.ru/news/polit/838956.html, 06.05.2007.
514
Болтунова А.И, Саркисян Г.Х, Советская энциклопедия, Moсква 1970, 3-е
изд, Том II.
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layihənin həyata keçirilməsinin qarşısında ciddi maneələr görsə
də, bölgə və beynəlxalq mühitin dəyişdiyi ərəfələrdə bu fürsət
lərdən istifadə etmiş, maksimim fayda əldə etməyə çalışmışdır.
Bu prosesdə bütün vasitələri uyğun görən Ermənistan, terror da
xil olmaqla bir çox siyasi mexanizmlərdən istifadə etmişdir. “Bö
yük Ermənistan” layihəsinin həyata keçirilməsində atılacaq ən
əhəmiyyətli addım, bu istiqamətdə ölkə daxilində və xaricində
ictimai rəyi hazırlamaq və Türkiyəyə yönəlik siyasəti qüsursuz
həyata keçirməkdir. Ermənistanın “Böyük Ermənistan” qurmaq
layihəsində Türkiyəyə yönəlik siyasətini “4T Planı” şəklində izah
etmək mümkündür. Buna görə:
-“Tanıtmaq” – qondarma “erməni soyqırımını” dünyaya terror
və siyasi təbliğat vasitəsilə tanıtmaq;
-“Tanıtdırmaq” – qondarama “erməni soyqırımını” dünyaya
tanıtdırıldıqdan sonra Türkiyənin də tanıması üçün çalışmaq;
-“Təzminat” – dünyaya və Türkiyəyə qondarma “erməni soy
qırımını” tanıtdıqdan sonra təzminat tələbi ilə çıxış etmək;
-“Torpaq” – son mərhələdə isə Türkiyədən torpaq tələb et
mək.
“4T Planı” Türkiyə, Azərbaycanın və Gürcüstanın ərazi bütün
lüyünə yönəlikdir və bu dövlətləri parçalamağı qarşısına hədəf
kimi qoyur. Bu starteji sadəcə Daşnaksütyun Partiyasının siyasi
hədəfi olmaqdan çıxmış, Ermənistan dövlətinin rəsmi ideologiya
sına çevrilmişdir. Ermənistanın müstəqilliyi haqqında üç əsas hü
quqi sənədə – “Müstəqillik Bəyannaməsi,” “Müstəqillik Qərarı”
və 1995-ci ildə qəbul edilən konstitusiyaya diqqət yetirildikdə bu
daha aydın görünür.515
515

Kadir Hoktyabroğlu, “Günümüzde Türk-Ermeni İlişkileri”, http://www.
ermenisorunu.gen.tr/turkce/ozet/bugun.html
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SSRİ-nin süqut etməsindən əvvəl Ermənistan rəsmiləri iki ölkə
arasında sərhəd xəttini təyin edən Qars müqaviləsini qəbul etmə
diklərini, 1991-ci il fevral ayında Ermənistan Parlamenti Türki
yə ilə sərhədləri və ərazi bütövlüyünü tanımaqığını bildirdikdən
sonra Türkiyə Ermənistan ilə diplomatik münasibətlər qurmaya
cağını bildirmişdir.516
4.1.1. Tanıtmaq
Qondarma “erməni soyqırımı” Ermənistan tərəfindən Türkiyə
yə qarşı istifadə edilən və ciddi nəticə əldə etdikləri təzyiq vasi
tələrindən biridir,517 bu xüsusiyyətini bundan sonra da qoruyacağı
516

Aydın, “Ermenistan’la İlişkiler,” s. 407.
Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları için bkz: Bayram Kodaman, “Ermeni Sorununu
Ortaya Çıkaran Gelişmeler”, Belgelerin Işığında Ermeni Meselesi Semineri, Balıkesir
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 1. bs., 24-25.04.2003, ss. 60-69, Kazım
Karabekir, Ermeni Dosyası, Yayına Hazırlayan Faruk Özdemir, Emre Yayınları, İstanbul
2000, Грант Э, Армянский вопрос вчера и сегодня, Изд. Маштоц, Moсква 1992,
Kazım Karabekir, 1917-20 Arasında Erzincan’dan Erivan’a Ermeni Mezalimi, Emre
Yayınları, 1. bs., İstanbul 2000, Kemal Çüçek, “Türk-Ermeni İlişkileri ve Tehcir”, Ermeni
Soykrımı İddiaları, Der. Mustafa Çalık, Gedit Neşriyat, Ankara 2006, ss. 135-178. Justin McCarthy, “Kim Başlattı?”, Ermeni Soykrımı İddiaları, Der. Mustafa Çalık, Gedit
Neşriyat, Ankara 2006, ss. 11-34, Юри Барсегов, Геноцид Армян-преступление по
международному праву, Изд, XXI Век согласие, Moсква 2000, Cezmi Eraslan, “Ermeni Komiteleri, Propagandaları ve Osmanlı Devletinin Aldığı Tedbirler”, Uluslararası
Türk-Ermeni Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Rektorlüğü, 24-25 Mayıs 2001,
İstanbul 2001, ss. 77-106, Nezihi Ş. Aykut, “Arşiv Belgelerine Göre Ermenilerin
Anadolu’da yaptıkları Katliamlar”, Uluslararası Türk-Ermeni Sempozyumu, İstanbul
Üniversitesi Rektorlüğü, 24-25 Mayıs 2001, İstanbul 2001, ss. 191-216, Turgay Uzun,
“Osmanlı Devleti’nde Toplumsal Yapı ve Ayrılıkçı Ermeni Hareketinin Doğuşu”; Hatem
Cabbarlı, “Sözde Ermeni Soykırımının 90. Yıldönümü ve Türkiye”, Stratejik Analiz, V.
cilt, sayı 59, Mart 2005, s. 47; Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, Der. İdris Bal
ve Mustafa Çufalı, Nobel yayınları, 1. bs., Ağustos 2003, ss. 191-204.
517
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iddia edilə bilər. Bu amil, xüsusilə Ermənistanın müstəqilliyini
elan etdikdən sonra hökumət tərəfindən daxili və beynəlxalq icti
maiyyətin gündəliyə çıxarılmışdır. Qondarma “erməni soyqırımı
nın” beynəlxalq ictimaiyyət və Türkiyə tərəfindən qəbul edilmə
si istiqamətində təbliğat fəaliyyəti Ermənistan xarici siyasətinin
əsas xəttini təşkil edir. 90 ildən çoxdur ki, ermənilər dünya icti
maiyyətini 1915-ci il hadisələrini onlara qarşı törədilmiş “soyqı
rımı” olduğuna inandırmağa çalışır.518 Yad mərkəzli mistik-orien
tal zehniyyətə söykənən bu psixoloji görüş, ermənilərin türklərə
qarşı düşmənçılik duyğularını daha da gücləndirmişdir.
Qondarma “erməni soyqırımını” 1965-ci ilə kimi adətən ABŞ
və Avropadakı erməni diaspor təşkilatları tanıtmağa çalışmış, an
caq bu tarixdən sonra Ermənistan da rəsmi olaraq prosesə qoşul
muşdur. Ermənistan 1965-ci ildə qondarma “erməni soyqırımı”
qurbanlarının xatirəsini yad etmək məqsədi ilə 24 apreldə kütləvi
tədbirlər təşkil etməyə başlamış və Çiçernakabertdə “soyqırımı”
abidəsi inşa etmişdir. Bu tarixdən sonra Ermənistan diaspor təşki
latlarının qondarma “soyqırımı” təbliğatını kordinasiya etmişdir.
Ermənistan SSRİ-nin tərkibində olduğu üçün təbliğat fəaliyyə
tinə davam etməkdə bəzi problemlərlə qarşılaşmış, ancaq müs
təqilliyini elan etdikdən sonra “soyqırımı” təbliğatında fəaliyyət
sahəsi genişləmişdir.519
Ermənistan müstəqilliyini elan edənə kimi ABŞ və Avropa
da müxtəlif ölkələrin parlamentləri Türkiyəni qondarma “ermə

518

Toynbee Birinci Dünya Savaşı zamanı ölen Ermenilerin sayısını yaklaşık olarak
600 bin göstermiştir. Bkz: Arnold Toynbee, The Western Question in Greece and
Turkey, London, Constable and Company, second edition, 1923, p. 342.
519
Hatem Cabbarlı, “Sözde Ermeni Soykırımının 91. Yıldönümünde Türkiye’yi Neler
Bekliyor?”,http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat=45&yazi=17, 16.04. 2006.
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ni soyqırımı” ilə günahlandıran qərarlar alımış və “soyqırımı”
qurbanlarının xatirəsinə abidələr qoymuşdur. Bu qərarlardan ən
əhəmiyyətlisi 1987-ci ilin may ayında Aİ Parlamenti tərəfindən
qondarma “erməni soyqırımı” haqqında alınan qərar olmuşdur.520
Daha sonra Fransa və digər dövlətlərin parlamentiləri də qondar
ma “erməni soyqırımını” tanıyan qərar qəbul etmişdir.521
Avropa ölkələri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq
edən Ermənistan və diaspor təşkilatları qondarma “erməni soy
qırımının” qəbul edilməsi üçün adətən üç istiqamətdə fəaliyyət
göstərirlər:522
- başda Avropa dövlətləri olmaqla digər dövlətlərin də qondar
ma “erməni soyqırımını” qəbul etmələri;523
- beynəlxalq təşkilatların qondarma “erməni soyqırımını” qə
bul etmələri;524
520

Sezgin, “Ermeni Soykırım Yasası..”, Erhan Akdemir, “Türkiye’nin AB’ye üyelik
süreci ve Ermeni sorunu”, http://www.abhaber.com/haber_sayfasi.asp?id=1337htm,
2 may 2006; “Türk-Ermeni İlişkilerinin Dünü Bugünü”, http://www.anadolu.
be/ermeni/ermeni; Kamer Kasım, “AB Raporu Ermeni Taraftarı”, http://www.
hakimiyetimilliye.org/index.php?news=49, 16.10.2006.
521
“Fransa Soykırım’ı Tanıdı. Türkiye’den Fransa’ya Sert Tepki”, http://www.belgenet. com/arsiv/ermeni/fransa_01.html, 18.01.2001; “Fransa “Soykırımı” Tartışıyor”,
NTV-MSNBC, 10.10.2006.
522
«Три направления в вопросе признания Армянского геноцида», Aзг, http://
www.azg.am/RU/2004060504, 05.06.2004.
523
Tигран Мартиросян, «K вопросы о признание факта геноцида Армян на
геополитической доске Закавказье, Ближнего и Среднего Востока», Central
Asia and Caucasus, № 2 (32) 2004, http://www.ca-c.org/online/2004/journal_ru-s/
cac-02/20.marrus.shtml
524
«Ценность ООН подрываеться тем, что она не можетвысказываться против
отрицания Турцией геноцида», PanARMENIAN, 21.04.2007; «Ню-Йорк Таймс
назвал трусливой организации ООНЮ которая боиться слова геноцида», Aзг,
17. 04 2007.
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- Türkiyənin qondarma “erməni soyqırımını” qəbul etməsi.525
Ermənistan rəsmiləri qondarma “erməni soyqırımının” Türkiyə
və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması məsələsini hər
zaman prioritet məsələ olaraq görürmüşlər. Bu məsələ ilə bağlı
ümumi fikir birliyi olsa da, hökumət nümayəndələri torpaq və
təzminat iddialarının hüquqi əsasının zəif olduğunu bildikləri
üçün təmkinli fikir bildirmişlər.
Prezident Robert Köçəryanın “Soyqırımını tarixçilər yox,
siyasətçilər araşdırmalıdır”526 deməsi, bu barədə Ermənistanın
nə qədər qərarlı olduğunu göstərir. Köçəryanın 2001-ci ilin mart
ayında Məhməd Əli Biranda verdiyi müsahibəni qısaca belə şərh
etmək olar:
- “erməni soyqırımı” Ermənistanda və beynəlxalq aləmdə mü
zakirəsiz qəbul edildiyinə görə, artıq sadəcə tarixçilərin işi deyil
dir. ABŞ-ın və erməni diasporunun əlində “soyqırımının” olduğu
nu sübut edən sənədlər vardır;
- “soyqırımının” tanınması fəaliyyəti İrəvandan yox, diaspor
erməniləri tərəfindən həyata keçirilir;
- Türkiyə “soyqırımı” tanınyarsa, Ermənistanın torpaq və təz
minat tələbi olmaz. Sadəcə “soyqırımı” qurbanları və onların hü
quqi varisləri şəxsən təzminat tələb edə bilərlər;
- iki ölkə arasındakı münasibətlərin sağlam bünövrə üzərində
qurulması üçün Türkiyə “soyqırımı” tanımalıdır, bunun üçün do

525

Kaрина Манукян, «Создания совместьной Армяно - Турецской комисии
поможет совпеменной Турции изьавиться от «комплекса вины», ArmİNFO,
20.03.2007.
526
Mehmet Ali Birand, “Hayır Başkan Yanıltıyorsunuz”, http://hurarsiv.hurriyet.
com.tr/goster/haber.aspx?id=5475526&p=2, 21.11.2006.
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laylı deyil, birbaşa dialoq şərtdir.527
Bu bəyanatlar, Köçəryanın Türkiyə siyasətində dəyişiklik ol
madığını göstərməklə yanaşı, gerçəkliklə də üst-üstə düşmür.
Köçəryan, 2006-cı ilə Fransada keçirilən Ermənistan ilinın açılış
mərasimində qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı görüşlərini
belə ifadə etmişdir: – “Türkiyənin soyqırımı iddialarını tanıması
bizim üçün təhlükəsizlik məsələsidir. 1915-ci ildə, törətdiyi cina
yəti qəbul etməyən bir qonşumuz var. Bu törədilənlər təkrarlana
bilər.”528 Köçəryan buna bənzər fikirlərini 2006-cı il 28 sentyabr
da Əl-Cəzirə televiziya kanalına verdiyi müsahibədə də təkrarla
mışdır.529
Qondarma “erməni soyqırımının” 90-cı ildönümü ərəfəsin
də Ermənistanın XİN rəhbəri Vardan Oskanyan məsələ ilə bağlı
düşüncələrini belə açıqlamışdır: -“Türkiyə keçən əsrdə törətdiyi
cinayəti etiraf etmək istəmir, əksinə hər şey üçün Ermənistanı gü
nahlandırır. Türkiyə bu gün daha səbrli davranmalı olduğu halda
birdən-birə hücuma keçməsini anlamaq mümkün deyil. Türkiyə
sadəcə öz tarixini təhrif etmir, eyni zamanda digər dövlətlərdən
də bu məsələ ilə əlaqədar görüşlərini dəyişdirməyi tələb edir. Mə
nə görə, problemə bu cür münasibət bumeranq təsiri göstərərək
Türkiyəyə zərər verəcəkdir... Hərbi cəhətdən bu gün daha çox
gücü olan qonşumuz Türkiyənin soyqırımını qəbul etməməsi və
Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın yanında olması səbə

527

Şükrü Elekdağ: “Koçaryan’ın Beyanları”, Milliyet, 05.02.2001.
“Koçaryan: Türkiye Soykırım Yapabilir!”, http://www.iyibilgi.com/haber.php?ha
ber_id=14706, 20.02.2007.
529
Ömer Engin Lütem, “Başkan Koçaryan’ın Görüşleri”, http://www.eraren.org/
index.php?page=makaleler&makaleno=481, 02.10.2006.
528
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bi ilə biz Türkiyəyə etibar etmirik.”530
Ermənistan hökumətinin ifadə edə bilmədiyi fikirlər adətən
siyasi partiyalar, elm adamları, qeyri-hökumət təşkilatları və
araşdırma mərkəzləri tərəfindən dilə gətirilir. Ermənistan Milli
Demokrat Birliyi lideri Vazqen Manukyan Ermənistan-Türkiyə
münasibətlərini xarakterizə edərkən, Türkiyəni qondarma “er
məni soyqırımında” günahlandırmış, sərəhd keçid məntəqəsinin
açılmasını tələb etmiş, eyni zamanda qondarma “erməni soyqı
rımının” beynəlxalq aləmdə tanınması üçün təbliğat faaliyyətinə
davam etmənin əhəmiyyətini vurğulamışdır. Rusiyadakı ermə
ni diasporunun nümayəndəsi Andranik Miqranyan da, Manuk
yan ilə eyni fikirdədir. Miqranyan, 2004-cü il 8 mayda keçirilən
mətbuat konfransında Ermənistan Prezidenti Köçəryanın “Bizim
üçün soyqırımın qəbul edilməsi əhəmiyyətlidir. Torpaq və təz
minat Ermənistanın deyil, diasporun tələbidir” bəyanatını tənqid
etmiş, “İki ölkə arasında diplomatik münasibətlər qurulduqdan,
sərhəd keçid məntəqəsi açıldıqdan və iqtisadi münasibətlər inki
şaf etdirildikdən sonra da, Ermənistan hökumətinin soyqırımın
tanınması təbliğatından və Türkiyədən də soyqırımı tanımaq tələ
bindən bir an belə olsa əl çəkməməlidir”531 – demişdir.
Qondarma “erməni soyqırımı” təbliğatı ilə məşğul olan və xü
susilə xristiyan dünyasında ciddi nəticələr əldə edən bir digər qu
rum da erməni kilsəsidir. Kilikya Katolikosluğu Divanı, Kilkya
Baş Patriarxı I Aram İsveç Kilsəsinin təşkil etdiyi “Soyqırımı və
qarşılıqlı razılaşma” adlı konfransda çıxış edərək, tarixi yaddaşın
530

Tигран Аветисян, «В преддверии 90 - ой годовшины геноцида Армян», Aра
вот, 14.04.2005.
531
Hatem Cabbarlı, “Soykırım, Soykırım, Soykırım”, http://www.ermenisorunu.gen.
tr/turkce/makaleler/makale60.html
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və milli kimliyin qorunmasında “soyqırımın” əhəmiyyətini vur
ğulamış, bağışlamanın başlıca şərtlərini, razılaşma prinsipləri və
bu prosesdə kilsənin roluna aid fikirlərini qeyd etmişdir. Patriarx,
Türkiyənin sadəcə “soyqırımı” tanımasını yox, eyni zamanda hü
quqi baxımdan da bunun qarşılığını erməni xalqına ödəməli oldu
ğunu xüsusilə vurğulamışdır.532
Türkiyənin əldə etdiyi ən kiçik zəfəri belə qəbul etməyən Er
mənistan, qondarma “erməni soyqırımının” dünyada tanınma
sı üçün bütün təbliğat vasitələrindən istifadə edir. Bu baxımdan
ABŞ və Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən erməni diaspor təş
kilatlarının xüsusi rolu vardır.
Türkiyənin Aİ-yə üzvlük prosesində ciddi irəliləyiş əldə etdiyi
mərhələdə533 Ermənistan və erməni diasporu Türkiyənin qondar
ma “erməni soyqırımını” qəbul etməsini Aİ-yə tamhüquqlu üzv
kimi qəbul olunması üçün əsas şərt kimi qoyulması yönündə təb
liğat fəaliyyətlərini genişləndirmişdir. Türkiyənin Aİ-yə üzvlük
prosesinə mane olmaq istəyən “Hay dat” Aİ Ofisi, 2004-cü il 10
iyunda Aİ-yə üzv olan 25 ölkədə Avropa Parlamentinə keçirilə
cək seçkilərdə 1354 namizəddən Türkiyənin Aİ-yə tam üzvlük
və başqa məsələlərlə bağlı fikirlərini öyrənmək istəmişdir. Buna
görə də namizədlərdən:
-Türkiyənin qondarma “erməni soyqırımını” inkar etməsi;
-erməni mədəniyyət və incəsənət abidələrinin Türkiyədə planlı
şəkildə dağıdılması;
-Türkiyənin Ermənistanı iqtisadi mühasirəyə almasını və
-Aİ-nin son sərhədlərini harada görmələri barədə fikirlərini
532

“Uzlaşmanın Önşartı Soykırımın Tanınması ve Adaletin Tesisidir”, Azg, 06.11. 2004.
“REUTER: Ermenistan, Türkiye AB’ye Üye Olduğunda Sınırı Yeniden Açacağını
Umuyor”, REUTER, 10.12.2004.
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bildirmələrini tələb etmişdir.534
Daşnaksutyun Partiyasının Qərbi Avropa Mərkəzi Komitəsinin
sədri Murad Papazyan və Fransa Sosialist Partiyası Baş Katibi
François Holland 2004-cü il 3 iyunda Sosialist Partiyasının qərar
gahında keçirilən mətbuat konfransında Türkiyənin Aİ-yə üzvlük
prosesində qondarma “erməni soyqırımı” amilinin əhəmiyyəti
və Türkiyənin “soyqırımı” qəbul etməsi üçün görüləcək işlər
haqqında fikirlərini bildirmiş və ortaq bəyannamə hazırlamışdır.
Bu bəyannamədə:535
- Türkiyənin Kopenhagen şərtlərini yerinə yetirmədiyi;
- Türkiyənin dövlət sisteminin Aİ üzvlüyünə uyğun olmadığı;
- ordunun daxili və xarici siyasətə tez-tez müdaxilə etdiyi;
- demokratik dəyərlərin qorunmadığı;
- milli azlıqların hüquqlarını pozduğu;
Türkiyənin “soyqırımı” qəbul etmədiyi;536
- Avropa Parlamentinin 1987-ci il 18 iyunda qəbul etdiyi qon
534

«Офис комисии Ай Дата в Европе проводить опорс среди кандидатов в Евро
парламент»,http://www.yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&id=7051, 11. 06.
2004.
535
«Соцпaртия Франции и АРФ Дашнакцутюн выступили с совместным заяав
лением», http://www.yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&id=6865, 04.05.2004.
536
«Турция дольжна изменяться и признать свою ответсвенность за геноцид:
Киро Маноян», ИА REGNUM, 24.04.2007 «Придеть день расплаты», http://
www.yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&id=30248, 24.04.2007; «Турецское
правозашитники ризывают извиниться перед Армянским народом», http://www.
yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&id=30260, 25.04.2007; «Вардан Осканян:
История не всегда жает человечству шанс, но у нас он есть»,http://www.yerkir.
am/rus/index.php?sub=news_arm&id=30310, 27.04.2007; «Посол Армении во
Франции: признание геноцида Армян необчодимо в первую очеред самой Турции», ArmİNFO, 25.05.2007; «Геноцид Армян:Турецского писателья и депутата Зулфу Ливанели называют «Вторым Орханом Памуком», PanARMENIAN,
04.06.2007.
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darma “erməni soyqırımına” aid qərarını tanınmadığı qeyd edil
mişdir.
Ermənistan hökuməti və erməni diasporu ABŞ-da 2004-cü il 2
noyabrda keşirilən prezident seçkilərində daha aktiv siyasət həyata
keçirmişdir. Namizədlərin prezident seçildikdən sonra qondarma
“erməni soyqırımı” ilə bağlı fikirlərini açıq şəkildə bildirmələri və
qondarma “DQR-i” müstəqil dövlət kimi tanımaları barədə fikirləri
ABŞ erməni diasporunu maraqlandıran əsas məsələlərdən olmuş
dur. Demokrat və Respublika partiyalarından olan namizədlər bu
barədə qəti fikir bildirməsələr də, erməniləri maraqlandıran möv
zularda əməkdaşlıq edəcəklərini ifadə etmişlər.
“Hay dat” ofisinin ABŞ nümayəndələyinin Sədri Kiro Mano
yan Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini dəyərləndirərkən ermə
ni cəmiyyətinin tarixi faktlara əsasən Türkiyəni düşmən ölkə ki
mi gördüklərini, Türkiyənin 1915-ci ildə ermənilərə qarşı törətdi
yi “soyqırımın” tarixdə qalmadığını, yaxın keçmişə kimi davam
etdiyini, sadəcə “Qərbi Ermənistan”ın yox, eyni zamanda “Şərqi
Ermənistan”ın da torpaqlarının bir hissəsinin Türkiyə tərəfindən iş
ğal edildiyini bildirmişdir. “Soyqırımın” beynəlxalq aləm və Tür
kiyə tərəfindən də qəbul edilməsi üçün təbliğat fəaliyyətinə davam
etdiklərini bildirən Manoyan, daha sonra təzminat məsələsinin ön
plana çıxarılacağını, “soyqırımı” məsələsinin ermənilər üçün keç
mişin yox, gələcəyin problemi olduğunu vurğulamışdır.537
“Soyqırımın” beynəlxalq aləmdə tanınmasında ciddi nəticələr
əldə etdiklərini və bu istiqamətdə təbliğat fəaliyyətinin davamlı ol

537

«Армяне США за Джона Керри: интервью главы «Ай Дата» Киро Манояна
ИА REGNUM», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/305294.html, 09. 08.
2004; «Проблема нормализации Армяно - Турецских отношений заключаеться
не только в признание геноцида», PanARMENIAN, 07.08.2007.
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duğunu vurğulayan Manoyan, Türk-Erməni Razılaşdırma Komis
siyasının fəaliyyətindən narahat olduqlarını qeyd etmişdir. Bu ko
missiyanın fəaliyyətinə prinsip etibarı ilə etiraz etmədiklərini, ancaq
“soyqırımı” məsələsinin müzakirə edilməməsinin, “Hay dat” ide
logiyasına uyğun gəlmədiyini bildirmişdir. Manoyan, dünya miqya
sında təbliğatları sayəsində beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları və
Aİ çərçivəsində Türkiyəyə təzyiq göstərdiklərini ifadə etmişdir.538
Qondarma “erməni soyqırımını” erməni xalqının milli həm
rəylik və bütövlüyünün və Ermənistan xarici siyasətinin künc da
şı olaraq görən hökumətin dəstəyi ilə Ermənistan Milli Elmlər
Akademiyası və “Dünya Erməniləri Birliyi” “soyqırım dəlillə
ri” hazırlamaq üçün fəaliyyətə başlamış və 2004-cü il 6-7 may
da “Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin normallaşmasında soyqırım
faktı” adlı konfrans təşkil etmişdir.539 “Dünya Erməniləri Birli
yi”nin Sədri Ara Abramyan, konfransda Ermənistan, Almaniya,
Yunanstan, Fransa, İtaliya, ABŞ, Rusiya, Avstriya və İsveçdən
“soyqırımı” hüququ mütəxəssislərin iştirak etdiyini bildirmişdir.
Konfransın əsas hədəfi erməni iddialarını beynəlxalq hüquqa
uyğun dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq olmuşdur. Bu
məqsədlə konfransın yekununda “soyqırımı” məsələsinin daha ge
niş şəkildə öyrənilməsi məqsədi ilə mütəxəssislərdən ibarət xüsusi
komissiya qurulması qərara alınmışdır. Bu komissiyanın çalışma
ları nəticəsində əldə edilən sənədlər və hüquqi rəylər Ermənistanın
“soyqırımı” iddialarının beynəlxalq aləmdə tanınması üçün rəsmi
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«Турция должна возместить моральный и материальый ушерб», http://www.
yerkir.am/rus/ index.php?sub=news_arm&id=4895, 23.03.2004.
539
«Армяне планируют собрать «полный пакет доказательств» Геноцида 1915 го
да в Османской Турции», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/expnews/256620.
html, 05.05.2004.
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sənəd və mənbə təşkil edəcəkdir. Ermənilərin düşüncəsinə görə, bu
sənəd və mənbələrə istinad edilərək Türkiyəyə təzyiq ediləcəkdir.
Mövzu ilə əlaqədar görüşlərini bildirən Andranik Miqranyan,
təşkil edilən konfransın Ermənistana beynəlxalq aləmdə dəstək
təmin edəcəyinə inandığını bildirmişdir.540 Erməni “soyqırımının”
beynəlxalq aləmdə tanınmasının, Türkiyənin də “soyqırımı” tanı
masına ciddi təsir edəcəyini ifadə edən Miqranyan, Türkiyədən
torpaq və təzminat tələbinin zəruri olduğunu bildirmiş, ancaq
bu barədə hələlik erməni diaspor təşkilatlarının və Ermənistan
dövlətinin ortaq məxrəcə gəlmədiklərini bildirmişdir.541
ABŞ Dövlət Departamentinin təşəbbüsü ilə Ermənistan və Tür
kiyə arasındakı problemlərin həll edilməsi üçün hər iki ölkənin
sabiq bürokratları (6-sı türk, 4-ü erməni) tərəfindən qurulan və
“Türk-Erməni Razılaşdırma Komissiyası”542 olaraq adlandırılan
540

«Политолог Андраник Мигранян о перспективах признание геноцида Армян
международным сообшеством и Турции», ИА REGNUM, 06.06.2004.
541
«Армяне планируют собрать «польный пакет доказательств» геноцида 1915
года османской Турции», ИА REGNUM,http://www.regnum.ru/news/256620.
html, 05.06.2004.
542
Hökumətlər arası görüşmələrlə həll edilməyən problemlərin “sivil diplomatiya” va
sitəsilə həll edilməsi məqsədiylə 2001-ci ilin avqust ayında qurulan TARC-ın altı türk,
dörd erməni üzvü olmuşdur. Razılaşdırma Komissiyası münaqişələrin qarşısının alınması
Amerikalı David L. Philipsin təşəbbüsü ilə quruldu Türk tərəfindən təqaüddə olan sə
firlər Gündüz Aktan, Özdem Sanberk və sabiq XİN rəhbəri İlter Türkmen ilə təqaüddə
olan general-leytenant Şadi Ergüvenç və Prof. Üstün Ergüder müzakirələrdə iştirak etdi.
Prof. Vamık Volkan da, komissiyaya New Yorkda iştirak etdi. Ermənilər tərəfdən sabiq
XİN rəhbəri Alexander Arzumanyan, Prof. David Hovannisyan və iki dispor nümayəndə
si müzakirəlrdə iştirak edirdi Amerika Ermeni Konqresi sədri Van Z. Krikoryan, soyqırı
mın daha yaxşı anlaşılması üçün qurulan Ermənistan Milli İnstitutun idarə heyətinin üz
vüdür. Ermənilərin ən çıx diaspora nümayəndələrinin yaşadığı Rusiya da unudulmamış,
komissiyaya Boris Yeltsinin prezident olduğu zaman müşaviri olan Andranik Miqranyan
da komissiyaya daxil edilmişdir. Miqranyan, Rusyadakı erməni diasporu arasında nüfuz
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qrup 2001-ci il 9 ilyulda müzakirələrə başlamışdır. Türkiyə və
Ermənistan arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, qeyri-hö
kumət təşkilatları arasında əməkdaşlıq, iqtisadi, mədəni, turizm,
təhsil, elmi tədqiqat və başqa sahələrdə əməkdaşlığın qurulması
kimi məsələlər Razılaşdırma Komissiyasının “Fəaliyyət dairəsi”
adlı sənədində əksini tapmışdır.
Razılaşdırma Komissiyası, qondarma “erməni soyqırımı” və
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi məsələləri
barəsində ortaq məxrəcə gəlmənin çətin olduğunu nəzərə alaraq,
görüşlərin davam etməsi üçün bu mövzuları daha sonra müzakirə
etmək haqqında qərar almışdır.543 Komissiya fəaliyyətə başla

li şəxslərdən sayılır. TARC-ın qurulmasında əsas rol oynayan David L. Philips, ABŞ-ın
ən seçkin beyin mərkəzi Xarici Əlaqələr Şurasının (Council On Foreign Relations-CFR)
Önləyici Hərəkət Mərkəzinin müavinidir. Sabiq Prezident Bill klinton zamanında Xarici
işlər nazirliyində müşavir olar Philipse, uzlaşdırma təşəbbüsü haqqında ABŞ Xarici işlər
nazirinin müavini Marc Grossman tövsiyə etmişdir. Türk-ermeni sivil diplomatiya təşəb
büsü TARC-la bərabər universitet müəllimlərinin dəyişimini Türkiyə və Ermənistanda
qarşılıqlı münasibətlərin araşdırılması, mediya əməkdaşlığının dəstəklənməsi planını
da dəstəkləyir. Bütün bu çalışmaları ABŞ XİN-i Qlobal Sülh Mərkəzi üzərindən ma
liyyələşdirir. Barış Mərkəzinin sədri də Philipsdir. Bkz: Erhan Başyurt, “Sivil diploma
siye “soykırımı” oyunu”, Aksiyon, sayı: 538, www.aksiyon.com.tr/yazdir.php?id=20550,
28.03.2005; TERK haqqında daha geniş məlumat üçün baxın: David L. Phillips, Unsi
lencing the Past-Track Two Diplomacy and Turkish-Armenian Reconciliation, Berghahn
Books, New York, 2005; ARF Bureau Declaration Regarding the Turkish-Armenian Re
conciliation Commission, Asbarez, 14.07.2001.
543
Markar Eseyan, “Barış Aritmetiği”, Agos, sayı 277, 20.07.2001, s. 9; Emil Danielyan, “Genocide Study Row Leaves Turkish-Armenian Panel In Limbo”, RFE/RL,
Armenian Report, 12.12.2001; Gündüz Aktan, “Kuğunun Ölümü”, Radikal, 08.01.
2002; Komissiyanın dağılması ilə əlaqədar baxın: Gündüz Aktan, “Why Can Not
It Be?”, Turkish Daily News, 09.01.2002; Semih İdiz, The Blood Feud Goes On,
Turkish News, 14.12.2001; Taner Akçam, “TARC Niçin Başarısız Oldu?”, Agos,
21.12.2001; Saadet Oruç, “Will Turkish-Armenian Dialogue Remain As a Memory
of the Year 2001?”, Turkish Daily News, 09.01. 2002.
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dıqdan sonra başda erməni diaspor təşkilatları olmaqla, Ermə
nistandakı bir çox siyasi partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları
komissiyada iştirak edən erməni nümayəndələri qınamış, onlara
təzyiq göstərmişlər. Onları Komissiyanın yuxarıda ifadə edilən
məsələlərlə bağlı razılaşma əldə etdikdən sonra erməni diaspora
təşkilatları arasında görüş ayrılığının dərinləşməsi narahat etmiş
dir. Razılaşdırma Komissiyası544 ilə əlaqədar Ermənistan XİN-nin
verdiyi bəyanatda xalq diplomatiyası təşəbbüsünü dəstəklədiklə
rini qeyd edilmiş, ancaq Daşnaksütyun Partiyası və diaspor təş
kilatlarının etiraz etməsindən sonra Komissiyanın qurulmasın
dan xəbərsiz olduqlarını bildirmişdir. Razılaşdırma Komissiyası
2001-ci ilin sonlarına kimi görüşmələrə davam etdirmiş, ancaq
2001-ci il 11 dekabrda erməni nümayəndələrinin komissiyadan
çıxdıqlarını bildirmələrindən sonra fəaliyyəti dayandırılmışdır.
Üç illik fasilədən sonra Razılaşdırma Komissiyası 2004-cü
il 12 yanvarda Londonda fəaliyyətini yenidən bərpa etmiş
dir. London görüşməsindən sonra verilən bəyanatda yuxarıda
ifadə edilən məsələlər barəsində müzakirələrin davam etdiyi
qeyd edilmişdir. Komissiyanın növbəti iclasının İrəvanda ke
çirilməsi məsələsi müzakirə edilərkən, erməni nümayəndələr
türk nümayəndələrin Ermənistana gəldiyində görüşdən əvvəl
“soyqırım” abidəsini və muzeyini ziyarət etmələrini tələbinə
türk nümayəndələri etiraz etmiş və nəticədə İrəvan görüş baş
tutmamışdır.545 Uzun müzakirələrdən sonra görüşə 2004-cü ilin
may ayında Ankarada və yaxud Moskvada davam etmək qərara
544

Tatul Hakobyan, “Ermeni-Türk Barış Komisyonu’nun Baş İlkesi İlkesizliktir”,
Azg, 03.10.2001.
545
«Предстояшая встреча Турецско-Армянской комиссии по примирению в
Ереване?», Aзг, 23.01.2004.
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alınmışdı. Ancaq Moskva görüşündən sonra Komissiya fəaliy
yətini yenidən dayandırdığını bəyan etmişdir. Komissiya üzv
ləri Razılaşdırma Komissiyası çərçivəsində görüşməyəcəkləri
ni bildirsələr də, Harvard Universitetinin Mübahisələrin Həlli
Mərkəzində mövzu ilə bağlı forum təşkil edəcəklərini ifadə et
mişdilər.
İki ölkə arasındakı münasibətlərin qurulmasını və inkişaf et
dirilməsini istəyən komissiya bu məsələlər barəsində heç bir nə
ticə əldə etmədən fəaliyyətini dayandırmışdır. Türkiyənin dialoq
təşəbbüsünü dəstəkləməyən Ermənistan isə qondarma “ermə
ni soyqırımı” təbliğatına davam edir. Komissiyanın fəaliyyətini
dayandırması Türkiyə və Ermənistanın olduğu kimi ABŞ-ın da
bu məsələdə müvəffəqiyətsizliyini göstərir. ABŞ Dövlət Depar
tamentinin vasitəçilik təşəbbüsü müsbət nəticə verməmiş və heç
bir irəliləyiş əldə edilməmişdir. Bu vəziyyət xüsusilə qondarma
“erməni soyqırımı” haqqında ABŞ-ın vasitəçilik təşəbbüsünün
Ermənistan tərəfindən müsbət qarşılanmadığını göstərir.
4.1.2. Tanıtdırmaq
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra Türkiyənin qon
darma “erməni soyqırımını” qəbul etməsi baxımından təbliğat
fəaliyyətini daha da genişləndirmişdir. Belə ki, 2000-ci illərin əv
vəllərinə qədər Türkiyədə erməni iddialarını dəstəkləyən 25 kitab
dərc edilmişdir.
Ermənistan və erməni diasporu qondarma “erməni soyqırımı
nı” qəbul edən türkləri son illərdə “soyqırımın” beynəlxalq aləm
də tanınması üçün bir vasitə kimi istifadə edirlər. Bu cür təbli
ğat üsulu xüsusilə, ABŞ və Avropa ictimai rəyi tərəfindən daha
inandırıcı olur. Özlərini Türkiyə vətəndaşı və türk kimi tanıdan
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bu şəxslər-Taner Akçam,546 Halil Berktay,547 Ali Ertem,548 Hülya
Engin,549 Doğan Ahanli, Zülfü Livaneli550 və Baskın Oran Türki
yənin 1915-ci ildə ermənilərə qarşı törətdiyi “soyqırımı” qəbul
etməli olduğunu bildirməklə ermənilərin iddialarını müdafiə edir
lər.551 Bu adamların erməni “soyqırımı” haqqında söylədikləri,
yazdıqları kitab və məqalələr qısa zamanda ermənilər tərəfindən
xarici dillərə tərcümə olunaraq ABŞ və Avropada dərc edilir.
Yılmaz Karakoyunlunun yazdığı “Salkım Hanımın taneleri”
adlı romanına bədii film çəkilməsində Türkiyədəki erməni dias

546

Ermeni Tabusu Aralanırken, Su Yayınları, 2000; İnsan hakları ve Ermeni sorunu: İttihat ve Terakki’den Kurtulus Savası’na, İmge Kitabevi, 1. bs., 1999;
Türk Ulusal Kimliği ve Ermeni Sorunu, İstanbul, İletisim Yayınları, 4. bs., Kasım
1995; Dialogue Across an International Divide: Essays Towards a Turkish-Armenian
Dialogue, The Zoryan Institute, 2001; Cem Fakir, “Ermeni sorunu (2): Belgeler”,
NTV-MSNBC, 27.03.2006; “Akçam “potansiyel tehdit” için AİHM’e gidiyor”,
NTV-MSNBC, 23.06.2007; Ümit Özdağ, “Yayına Başlarken”, Ermeni Araştırmaları,
sayı 1, Mart-Nisan-Mayıs 2001, s. 4.
547
Derya Sazak, “Tehcir Kanunu Etnik Temizlik”, Milliyet, 07.03.2005; Davut
Şahiner, Berktay, “Etnik Temizlik ve Tarihçilik”, http://www.turkishweekly.net/
turkce/makale.php?id=69, 09.03.2005; Kürşat Bumin, “Halil Berktay’ı Okurken”,
Yeni Şafak, 4-5 Mayıs 2004.
548
Ali Ertem, “24 Nisan 1915 Ermeni-Süryani Soykırımının 89. Yil Dönümü Nedeniyle Insan Haklarina Saygılı Türkiyeli Demokratik Kurumlara ve Sahsiyetlere Çagrı”,
Frankfurt, mart 2004”,http://lalettre.hayway.org/protected/communique00010082.
html, 30.07.2007.
549
“1915/16 yılındaki Ermeni Soykırımıyla İlgili Fotoğraf Sergisi”, http://tuday.de/
turkce/etkinlikler/soykirim_ve_izdusumleri_program.htm
550
Benny Ziffer, “Muslim moderato”,http://www.haaretz.com/hasen/spages/858176.
html, May 17, 2007; «Турецской журналист ставить острые вопросы», Азг,
http://www. azg.am/RU/2002031203, 12-03-2002.
551
Лилит Григорян, «В Турции уже идет серезный диалог о геноциде», Aзг, 06.
05.2003.
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porunun ciddi rolu oynadığı məlumdur.552 Türkiyənin milli az
lıqlar siyasətini tənqid edən filmin çəklişinin xərclərinin Türkiyə
Mədəniyyət nazirliyi tərəfindən qarşılanması da olduqca düşün
dürücüdür.
Orhan Pamukun “Türklər 30 min kürd və 1,5 milyon erməni
qətl etdi”553 ifadəsi ilə bir anda dünya ictimaiyyətinin gündəminə
daxil olması, Nobel mükafatını və bir çox demokratiya və insan
hüquqlarını müdafiə edən beynəlxalq təşkilatların mükafatlarını
alması, Qərbin Türkiyə siyasətinin əsl simasının göstərir və Er
mənistan xarici siyasətinin qələbəsi kimi dəyərləndirilə bilər.
Ermənistan Türkiyədə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşki
latlarını, araşdırma mərkəzlərini və bir çox tanınmış jurnalistlə
ri erməni tezislərini dəstəkləyən xəbərlər verməyə və qondarma
“erməni soyqırımı” ilə bağlı Türkiyəni ittiham edən konfrans və
simpoziumlar təşkil etməyə inandıra bilir. Boğaziçi universiteti
2005-ci il 25 mayda “İmperiyanın süqutu mərhələsində Osmanlı
erməniləri” adlı konfrans təşkil edəcəkdi. Bu xəbəri “Milliyyət”
qəzeti belə vermişdi: – “Boğaziçi universitetində “erməni soy
qırımı” iddiaları ilə bağlı böyük bir konfrans təşkil edilir. Konf
ransın təşkilat komitəsi Bilgi universitetindən Murat Belqe, Sa
bancı universitetindən Halil Berktay və Boğaziçi universitetindən
Selim Deringildən ibarətdir. Konfransa dəvət edilənlərin hamısı
erməni “soyqırımını” qəbul edən və yaxud bu barədə hökumətin
siyasətini tənqid edən alimlərdir. Konfrans təşkilatçıları demokrat
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“Salkım Hanımın Taneleri Tartışması”, http://www.intersinema.com/sinema-haberle
ri/haber_966.asp, 04.12.2001, http://www.ntvmsnbc.com/news/122548.asp; “Salkım
Hanım İktidarı Böldü”, http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2001/11/28/56027.asp
553
“Yazar Orhan Pamuk. Türkiye’yi Karalayan Yazıları”, http://www.bolsohays.
com/ haberac.asp?referans=4900, 28.07.2007.
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olmaq iddiasında olanlardır, amma konfransda “soyqırımı olma
dı” iddiasını müdafiə edəcək heç kim yoxdur.”554
Konfransın proqramında bu tədbirin məqsədinin “Ölkəmizin
tarixindəki bu faciə haqqında birbaşa Türkiyənin elm və düşüncə
insanlarının rəsmi tezislərdən fərqli səslərini cəm halda yüksəlt
mələri və görüşlərini ortaya qoymaq.” olduğunun açıqlanması,
Türkiyənin ictimai rəyinin qondarma “erməni soyqırımı” haqqın
da ikiyə bölünməsi ehtimalının yüksək olduğunu göstərir.
Məsələyə münasibət bildirən sabiq səfir Şükrü Eləkdağ demiş
dir: – “Bu konfransın təşkilatçıları, “dövlətin tarix haqqında fi
kir bildirməsi səhvdir” nöqtəsindən hərəkət edərək, rəsmi tezisi,
Türk dövlətinin inkar düşüncəsi kimi qəbul edirlər. Ancaq eyni
şəxslər, erməni dövlətinin tezislərinin vəkilliyini etməkdə heç bir
günah iş görmürlər”.555
Türkiyə mediasında konfrans müzakirə edildiyi zaman höku
mət məsələ ilə bağlı ciddi münasibət bildirməmişdir.556 Hökumət
erməni məsələsi haqqında hər zaman birbirinə zidd bəyanatlar
vermişdir. Ədliyyə naziri Cəmil Çiçəyin “Bu, türk millətini ar
xadan xəncərləməkdir.” dediyi konfransın birbaşa Baş nazir və
XİN tərəfindən dəstəklənməsi, Baş nazirin Boğaziçi universiteti
Rektoruna “Keçirilməsi sonraya saxlanılmasına Avropadan bö
yük etirazlar edilən konfransın Aİ ilə tam üzvlük müzakirələrinin
554

Ömer Erbil, “Tartışılan Konferans”, Milliyet, 21.05.2005; Alternatif Ermeni
Konferansı, Milliyet, 20.05.2005.
555
“TBMM’de Ermeni Konferansı Konulu 24 may Tartışmaları Tutanağı”, 24.
05.2005, “Millet vekili Şükrü Elekdağ’ın konuşmasından”, http://www.hyetert.com/
yazi3.asp?s=0&AltYazi=Makaleler%20%5C%3E%20Genel&Id=222&DilId=1, 30.
07. 2007.
556
Hasan Ünal, “Ne Hallere Düştük”, http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=2
&yazi=526, 30.09.2005.
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başlayacağı 3 okty abrdan əvvəl keçirilməsinin faydalı ola biləcə
yini vurğulaması,” XİN rəhbərinin isə, “İşlərimi qaydasına sala
bilsəm, belə bir konfransda prinsip etibarı ilə iştirak edə bilərəm”
deməsi hökumətin qondarma “erməni soyqırımı” haqqında mə
suliyyətsiz hərəkət etdiyini göstərir. İctimaiyyətin təzyiqlərindən
sonra Boğaziçi universiteti konfransı keçirməkdən imtina etmiş
dir.557
Ermənistan və diaspor təşkilatları xüsusilə, 2000-ci illərin əv
vəllərindən etibarən Türkiyədə qondarma “erməni soyqırımını”
müdafiə və qəbul edən şəxsləri və təşkilatları müəyyən edərək,
onlara yönəlik ciddi təbliğat fəaliyyəti həyata keçirir. Bu baxım
dan qondarma “erməni soyqırımının” 90-cı ildönümü Ermənis
tanda, dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi, Türkiyədə də
qeyd edilmişdir. 2005-ci il 24 apreldə “İnsan Hüquqları Dərnə
yi”nin İstanbul şöbəsinin verdiyi bəyanatda “soyqırıma” məruz
qalmış erməni xalqının duyğularının paylaşıldığı dilə gətirilmiş,
dərnəyin İstanbul şöbə müdiri Erek Keskin düşüncələrini belə
ifadə etmişdir: – “Bu gün qüssəli bir gün yaşayırıq. İHD olaraq
erməni xalqının qüssəsini paylaşırıq. Bir daha heç bir zaman tək
rarlanmaması üçün yaşananları biz də heç bir zaman unutmaya
cağıq deyirik.” 558
“Demokratik Xalq Partiyası” və “Sosialist Dempokrat Parti
yası” nümayəndələrinin də iştirak etdiyi həmin iclasda Kəskin
bir az da cəsarətli davranaraq“XX əsrin əvvəllərində Anadoluda

557

Ayça Abakan, “Uzmanlar Ermeni Soykırımı İddialarını Tartışamadı”, http://www.
bbc.co.uk/turkish/europe/story/2005/05/050525_armenian_conference.shtml,
05.
05. 2005.
558
“Türkiye İnsan Haklar Derneğinin Ermeni Soykırımına İlişkin Taziye Açık
laması”, Azg, 26.04.2005.
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əhalinin 20 faizi qeyri-müsəlman ikən bu nisbət bu gün mində
ikiyə qədər azalmışdır.”559 deyərək Türkiyəni günahlandırmışdır.
Qondarma “erməni soyqırımını” qəbul edən alimlərə dövlət tə
rəfindən təzyiq edildiyini iddia edən Kəskin, bir qrup tarixçinin
də rəsmi tezislərini müdafiə etməsi üçün dövlət tərəfindən dəstək
verildiyini bildirmişdir.
“Avropa Türk Konfederasiyası”nın sədri Özgür Can, mətbuat
konfransında 1915-ci ildə ermənilərə qarşı törədilmiş “soyqırı
ma” görə, “yazıq və “əzabkeş” erməni xalqına başsaqlığı vermiş
və Türkiyənin erməni xalqından üzr istəməsini tələb etmişdir.
Mətbuat konfransında iştirak edən “Beynəlxalq Mədəniyyət Mü
badiləsi Federasiyası”nın sədri Yaşar Arif Canın fikirlərini bütöv
lükdə qəbul etdiyini bildirmiş və İstanbulda erməni “soyqırımı”
abidəsinin qoyulmasını təklif etmişdir.560 Bu təklif Almaniya Ya
şıllar Partiyasından Avropa Parlamentinin üzvü Cem Özdəmir
tərəfindən də dəstəklənmişdir.561 Türkiyədə siyasətçilər, alimlər,
sənətkarlar, yazıçılar və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayən
dələri qondarma “erməni soyqırımını” qəbul edərək Nobel müka
fatını və müxtəlif “demokratiya mükafatlarını” alarkən, Ermənis
tanda soyqırımın olmadığını iddia etmək və bu barədə beynəlxalq
konfranslar təşkil etmək əsla mümkün deyildir.562
559

“Türkiye İnsan Haklar Derneğinin Ermeni Soykırımına İlişkin...”
«Турки призывють построить в Стамбуле помятник мемороиал жертв геноцида Армян», ИА REGNUM, 25.04.2005.
561
«Член фракции зеленых европарламента: Армяне должты иметь помятник
Турции», ИА REGNUM, 04.05.2005.
562
Bu iddianın dəstəklənməsi məsələsi üçün baxın: Turhan Çömez, “Ermenistan
Ne Düşünüyor?”, Akşam, 15.06.2005; Hatem Cabbarlı, “Sakın Kimse Duymasın...
Türkler Ermenilere Soykırım Yapmadı”, http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?kat1=
3&yazi=392, 17.06.2005.
560
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Ermənistan, erməni diasporu və qondarma “erməni soyqırı
mını” tanıyan dövlətlər də Türkiyə arxivlərinin açıq olduqlarını
bildikləri halda, bağlı olduğunu iddia edərək qeyri-əxlaqi siyasət
həyata keçirirlər.
Ermənistan və diaspor təşkilatları qondarma “erməni soyqı
rımının” tanınması və sərhəd keçid məntəqələrinin açılması ilə
bağlı təbliğatlarına davam edərkən, Türkiyə erməni kilsələrini tə
mir etməklə ümidsiz bir şəkildə Ermənistanın və xristiyan dün
yasının könlünü almağa çalışır. Türkiyə dövləti bununla erməni
təbliğatının qarşısını ala biləcəyinə ümid etsə də, əksinə, Ermə
nistan Türkiyənin bu cür davranışını geriyə atılan addım kimi də
yərləndirmiş və təbliğatını daha da genişləndirmişdir. Bu məsələ
ilə bağlı Türkiyədəki bəzi media orqanları da Ermənistanı haqlı
göstərən mühiti hazırlayırlar.563
Ermənistanın təmir edilən Axtamar kilsəsinə xaç qoyulmadı id
diasını dəsətkləyən bəzi türk mediası, nədənsə Türkiyənin daxildə
və xaricdə ciddi problemlərlə qarşılaşmasına səbəb olan qondarma
“erməni soyqırımı” təbliğatı probleminə eyni duyarlılığı göstər
mirlər. Qondarma “erməni və kürd soyqırımı” iddialarını müda
fiə edərək Nobel mükafatı almaq istəyən türk ziyalıları Türkiyənin
əleyhinə qondarma “erməni soyqırımını” müzakirə edə bilirlərsə,
demokratiya və ifadə azadlığı çərçivəsində Türkiyənin görüşləri
nin dəstəkləndiyi konfrans və simpozyumların niyə Ermənistanda
təşkil edilmədiyi sualını vermirlər. Türkiyə qondarma “erməni soy
qırımı” haqqında təkcə beynəlxalq aləmə yönəlik yox, eyni zamda
daxili ictimai rəyə yönəlik də qeyri-ciddi siyasət həyata keçirir və
mövqeləri zəifləyir. Bu olduqca əhəmiyyətli bir məsələdir və höku
563

Hatem Cabbarlı, “Sözde Ermeni Soykırımı: Türkiye Psikolojik Bunalımda Mı?”
Dunya Gündemi, 22-29.04.2007, s. 7.
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mətin qeyri-ciddi fəaliyyəti Ermənistan və onu dəstəkləyən dövlət
lər tərəfindən təbliğat zamanı məqsədyönlü şəkildə istifadə edilər
sə, problemlə bağlı Türkiyə ictimai rəyi iki yerə bölünə bilər.564
Türk hökuməti sadəcə ABŞ və Avropadakı qondarma “ermə
ni soyqırımı” təbliğatına yox, eyni zamanda Türkiyədə erməni
iddialarını dəstəkləyən təbliğat fəaliyyətinə də qarşı dura bilmir.
Türk hökuməti qondarma “erməni soyqırımı” məsələsini birdəfə
lik rədd etməli olduğu halda, beynəlxalq aləmdə bu mövzu mü
zakirə edildiyi zaman Baş nazir, 2005-ci il 13 apreldə 1915-ci
il hadisələri ilə bağlı həqiqətlərin araşdırılması üçün iki ölkədən
tarixçilərin və digər mütəxəssislərin iştirakı ilə araşdırma komis
siyası qurulmasını istəmiş, Ermənistan isə əvvəlcə siyasi dialoq
qurulmasını tələb etmiş, bununla da komissiyanın qurulmasına
imkan verməmişdir.565
Türkiyə hökumətin hər hansı bir müstəvidə müzakirələrə baş
laması Ermənistanı haqlı çıxarır və qondarma “erməni soyqırımı”
iddialarını qəbul edilməsi mənasına gəlir.
4.1.3. Təzminat
Təxminən yüz ildir davam edən qondarma “erməni soyqırımı”
təbliğatı çərçivəsində ermənilər təzminat məsələsini 90-cı illərin
sonlarına kimi müzakirəyə çıxarmamışdır.566 Əslində bu məsələ

564

«Маноян: Международное признание геноцида Армян изменить внутрипо
литичесуюу ситуацию в Турции», ИА REGNUM, 22.10.2006.
565
“Türk-Ermeni İlişkilerinin Dünü Bugünü”, http://www.anadolu.be/ermeni/
ermeni.html
566
«Интервью Армена Ханбабяна с доктором юридических наук, Профессором
Юрием Барсеговым», http://armenianhouse.org/barsegov/also-ru/khanbabyan.html
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nin müzakirəyə çıxarılmaması ermənilərin təzminat tələb etməyə
cəkləri mənasına gəlmir. Bu, planlı və bir mərkəzdən idarə olunan
“4T Planı”nın üçüncü mərhələsidir, daha rəsmi olaraq bu mərhələ
yə başlanmamışdır. Ancaq bəzən Ermənistan, ABŞ və Avropa me
diasında təzminat tələbi ilə bağlı xəbərlər verməklə Türkiyədə və
beynəlxalq ictimai rəyə yönəlik psixoloji olaraq ön hazırlıq işləri
görülür. Ermənistan rəsmi şəkildə qondarma “soyqırımı” qurban
ları üçün təzminat tələb etməsə də, bu tələbini adətən Daşnaksut
yun Partiyası başda olmaqla digər milliyyətçi qruplar və diaspor
təşkilatları vasitəsilə müzakirəyə çıxarır.567 Hökumət, təzminat tə
ləbinin qondarma “soyqırımı” qurbanlarının hüquqi varislərinin
və diaspor ermənilərinin haqqı olduğunu bildirərək, bu məsələdə
onları dəstəkləyəcəyini bildirir.568 Ermənistan XİN rəhbəri Vardan
Oskanyan, təzminat tələbinin hələlik gündəlikdə olmadığını, ancaq
bu məsələnin ilk fürsətdə dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırı
lacağını ifadə etmişdir.569 “Hay dat” Mərkəz ofisinin rəhbəri Kiro
Manoyan təzminat tələbi məsələsi ilə bağlı fikirlərini belə ifadə et
mişdir: – “Osmanlı Türkiyəsi ermənilərə qarşı törətdiyi soyqırımı
na görə, cəzasız qalmamalıdır. Ankara Osmanlının hüquqi varisi
olduğuna görə ermənilərə təzminat ödəməlidir.”570
Ermənilər təzminat məsələsinin hüquqi bazasını təşkil etmək
üçün XX əsrin əvvəllərində Millətlər Cəmiyyətində problemin
müzakirə edilməsini tələb etmiş və aşağıda göstərilən qrupların

567

Təzminat tələbi üçün baxın: «О материальной ответсвенности за геноцида Ар
мян», http://www.armenianembassy.ru/barseg1.html
568
“Elekdağ: Koçaryan’ın Beyanları”, Milliyet, 05.02.2001.
569
«В преддверии 90 - ой годовшины геноцида Армян», Aравот, 14.04.2005.
570
«Армения будет требовать у Турции возврата ряда территорий-АРФ Дашнак
цутюн», http://newsarmenia.ru/arm1/20070423/41676211.html, 23.04.2007.
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təzminat tələb etməyə haqları olduğunu bildirmişdir:571
-terror, qətliam və erməniləri qətlə yetirənlərin cəzalandırılma
ması səbəbi ilə Osmanlı imperiyasını 1878 – 1915-ci illərdə Os
manlı pasportu ilə və yaxud pasportsuz tərk edənlər;
-1915 – 1920-ci illərdə qətliamlardan canlarını qurtara bilən
(deportasiya edilənlər də daxil) pasportsuz ermənilər;
-1915 – 1920-ci illərdə dövlətin verdiyi pasportla Osmanlıdan
gedən ermənilər;
-Osmanlı işğal edildiyində işğalçılar tərəfində verilən sənəd
lərlə ölkəni tərk edən ermənilər;
-Fransanın Kilikyanı (Adana bölgəsi) türklərə geri qaytarma
sından sonra ikinci dəfə bölgəni tərk edən ermənilər;
-Türk ordusunun qətliam törədəcəkləri təhdidləri nəticəsində
İzmiri tərk edən ermənilər;
-Osmanlı ordusunun 1918-ci ildə Qarsa girməsindən, türk or
dusunun 1920-ci ildə Ermənistan Respublikasına hücum etmə
sindən və Moskva müqaviləsinin imzalanmasından sonra bölgəni
tərk edən ermənilər;

571

Məsələ ilə bağlı Türk tezisləri üçün baxın: Ermeniler: Sürgün ve Göç, Atatürk
Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, XVI. Dizi, sayı
101, Türk Tarih Kurumu Basımevı, Ankara 2004; Necdet Sevinc, Arşiv Belgeleriyle
Tehcir. Errmeni İddiaları ve Gerçekler, Avrasya Bir Vakfı Yayınları, Ankara 2003;
Süleyman Beyoğlu, “1915 Tehciri ve Soykırım İddiaları”, Uluslararası Türk-Ermeni Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Rektorlüğü, 24-25 Mayıs 2001, İstanbul 2001,
ss. 171-190; Hasan Köni, “Günümüzde Ermeni Sorunu ve Gerçekler”, Uluslararası
Türk-Ermeni Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Rektorlüğü, 24-25 Mayıs 2001,
İstanbul 2001, ss. 441 - 452; Ferit Hakan Baykal, “Sözde Ermeni Soykırımına Hukuksal Bakış”, http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=7706 Yücel Acer,
“Ermeni Soykırım İddiaları Uluslararası Hakemliğe Götürülmeli mi?”, http://www.
usakgundem.com/yazarlar.php?type=7&id=505, 04.12.2006; Gündüz Aktan, “Divan
ve Soykırım Hukuku (1)”, Radikal, 03.03.2007.
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-Türk ordusunun Naxçıvan, Şahtaxtı və Sürməliyə daxil ola
raq Azərbaycan silahlı birlikləri ilə ermənilərə qarşı qətliamlar tö
rətməsindən və bu bölgələrin Moskva müqaviləsi şərtlərinə görə
Azərbaycana verilməsindən sonra bölgəni tərk edən ermənilər;
-1918 – 1920-ci illərdə Bakı və Gəncədə, eyni zamanda Azər
baycan SSRİ-də törədilən qətliamlardan sonra bölgəni tərk edən
ermənilər;
-daha sonra Gürcüstana birləşdirilən Axılkələk bölgəsində
türklər tərəfindən qətliamlara məruz qalan ermənilər.572
İspaniya, İtaliya və İsveçin bu məsələni gündəmə gətirməsin
dən sonra Millətlər Cəmiyyəti Birinci Dünya Müharibəsindən
əvvəl Osmanlı sərhədlərini tərk edən ermənilərin mallarını və
banklardakı hesablarını qeyri-qanuni müsadirə edilməsi məsə
ləsini araşdırmağa başladı. Ancaq Birinci Dünya Müharibəsinə
kimi Rusiya, daha sonra isə Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan
sərhədləri içərisində yaşayan ermənilər bu araşdırmadan kənar
da qalmışdı. Türkiyənin etirazlarından sonra bu məsələ müzaki
rə edilmədi. 1925-ci il oktyabın 20-də Türk hökuməti Millətlər
Cəmiyyəti Baş Katibinə məktub göndərərək Lozan müqaviləsi
imzalanmadan əvvəl ölkəni tərk etmiş ermənilərin vəziyyətinin
İsmət Paşanın Lozan Konfransının573 1923-cü il 17 iyulda keçi
rildiyi iclasda verdiyi bəyanatla tənzimləndiyini bildirmişdir.574
Türkiyənin Millətlər Cəmiyyətinin nəzdində erməni iddialarını
572

Барсегов, Геноцид Армян - преступление по…, с. 202.
Mustafa Çufalı, “Lozan Konferansı ve Antlaşması’nda Ermeni Sorunu”, Dünden
Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, Der: İdris Bal ve Mustafa Çufalı, Nobel Yayınları, 1.
bs., Ağustost 2003, ss. 539-550; Hasan Tatlı, “Bolşevik İhtilali’nden Lozan Barış Kon
feransı’na Türk-Ermeni İlişkileri”, Dünden Bugüne Türk-Ermeni İlişkileri, Der: İdris
Bal ve Mustafa Çufalı, Nobel yayınları, 1. bs., Ağustos 2003, ss. 514-538.
574
Барсегов, Геноцид Армян - преступление по…, с. 203.
573
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Lozan müqaviləsi çərçivəsində hüquqi baxımdan əsassız olduğu
nu sübut etməsindən sonra ermənilər təzminat tələblərinin hüquqi
bazası üçün başqa yollar axtarmağa başladılar.
Son zamanlara kimi Ermənistan və erməni diaspor təşkilatları
tərəfindən təzminatın məbləği haqqında dəqiq fikir bildirilməsə də,
artıq bu məsələ də müzakirə edilir. Ermənistan Elmlər Akademi
yası Tarix İnstitunun əməkdaşı Stepan Stepanyanın fikrincə, An
kara “soyqırım” varislərinə 60 milyard dollar təzminat ödəməlidir.
Stepanyan keçirdiyi mətbuat konfransında ABŞ administrasiyası
nı tənqid edərək, 15 ölkənin erməni “soyqırımını” tanıdığı halda
ABŞ-ın “soyqırımı” tanımadığını və Türkiyəni dəstəklədiyini iddia
etmişdir. Stepanyan, “soyqırımından” sadəcə Osmanlı imperiyası
nın yox, Türkiyə Respublikasının da məsuliyyət daşıdığını ifadə
etmiş, Türkiyənin “soyqırımı” qurbanlarının hüquqi varislərinə
maddi təzminat ödəməli olduğuna diqqət çəkmişdir.575
Ermənilər ABŞ və Fransa sığorta şirkətlərindən qondarma “er
məni soyqırımı” qurbanlarının həyat sığorta polislərinin hüquqi
varislərinə verilməsi tələblərinin müsbət nəticələnməsini Türki
yədən təzminat almaq yolunda ilk addım kimi qiymətləndirmiş,
bu məsələ ilə daha ciddi məşğul olmağa başlamışdır. 2004-cü il
30 iyulda Kaliforniya Məhkəməsində “soyqırıma” məruz qalan
ermənilərin hüquqi varislərinin “Nyu-York Life” Sığorta Şirkə
tinə qarşı qaldırdıqları iddianı udmaları və məhkəmə qərarında
“soyqırımı” ifadəsinin yer alması erməniləri ümidləndirmişdir.
Eyni zamanda, sığorta şirkətlərinin Türkiyəyə qarşı iddialarının
olma ehtimalı da ermənilərin xeyrinə ola bilər. Uzun zaman da
vam edən müzakirələrdən sonra sığorta şirkəti erməni “soyqırı
575

“60 milyar dolarlık soykırım tazminatı”, http://www.birgun.net/index.php?say
fa=63& devami=6499, 28.03.2005.
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mında” ölən şəxslərin hüquqi varislərinə sığorta polisi müqabi
lində 20 milyon dollar ödəməyi qəbul etmişdir. Sığorta polisi ilə
bağlı məhkəmə işinin yekunlaşması, ermənilər tərəfindən qondar
ma “erməni soyqırımının” tanınması yönündə irəliyə doğru atıl
mış addım kimi dəyərləndirilmişdir.576
Qondarma “erməni soyqırımına” məruz qalan ermənilərin hü
quqi varislərinə təzminat ödəyən digər şirkət Fransanın “AXA” Sı
ğorta Şirkətidir.577 AXA 2005-ci ildə ödəməyi qəbul etdiyi təzmi
nat üçün son müraciət tarixinin 2007-ci il 1 oktyabrda bitəcəyini, 7
min erməniyə 12,7 milyon Euro ödəyəcəklərini bildirmişdir. 578
Türkiyə hökumətinin qondarma “erməni soyqırımı” təbliğa
tına qarşı geniş və uzun müddətli planı olmasa, Ermənistan və
Erməni diaspor təşkilatlarının təbliğat fəaliyyətinin uğurlu nəticə
vermə ehtimalı yüksəkdir.
4.1.4. Torpaq
“4T Planı”nın son mərhələsi Ermənistanın Türkiyədən torpaq tə
ləbidir. Təzminat məsələsində olduğu kimi, Ermənistan bu məsələ
ni dövlət səviyyəsində müzakirəyə çıxarmasa da, siyasi partiyalar,
qeyri-hökumət təşkilatları və alimlər tərəfindən müzakirə edilmə
sini dəstəkləyir. Ermənistan 1992-ci ildə ATƏM-ə üzv olarkən579
576

“Sözde Soykırım Tazminatı”, Akşam, 30.01.2004.
Mариетти Хачатрян, «Новые сведения для нвследников застрахованных
АХА жертв геноцида», Азг, 28.07.2007.
578
“AXA Ermenilere Soykırım Tazminatı Ödüyor”, http://www.gazeten.com/axaermenilere-soykirim-tazminati-oduyor/, 13.07.2007; «Потомки жертв геноцида
Армян могут получить от французского банка компенсацию $17,5 миллион»,
ИА ARKA, 10. 07.2007.
579
Bal, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri”, s. 623.
577
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sərhədlərin dəyişməzliyi prinsipini qəbul etsə də, Türkiyənin ərazi
bütövlüyünü tanımamış, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal
etmiş, demokratik dəyərlərə əhəmiyyət verdiyini iddia edən Qərb
isə bu ölkəyə qarşı təzyiq etməmişdir. Bu məsələnin son illərdə
müzakirə edilməsində Avropa dövlətlərinin “erməni soyqırımını”
tanımaları əsas rol oynamışdır.580
Ermənistan Prezidenti yanında İnsan Hüquqları Komissiyası
nın sədri Paryur Hayrikyan Ermənistanın olduğunu iddia edilən
əraziləri Türkiyə və Azərbaycana verdiyi üçün Qars müqaviləsi
nin ləğv edilməsini tələb etmişdir.581 “Armenpress”in verdiyi xə
bərə görə, Hayrikyan müqavilənin ləğv edilməsi ilə bağlı təbliğa
ta başladığını bildirmiş və ölkədəki bütün siyasi partiyaları da bu
fəaliyyətə qoşulmağa dəvət etmişdir. Hayrikyan Qars, Ərdahan
və Naxçıvanın Qars müqaviləsinin şərtlərinə görə Ermənistan
dan alındığını iddia etmişdir. Ermənistanın müttəfiqi Rusiyaya da
Qars müqaviləsinin ləğv edilməsi üçün müraciət edilməsinin va
cib olduğunu söyləyən Hayrikyan, Prezident Ter-Petrosyanı ha
kimiyyəti dövründə antierməni xarici siyasət həyata keçirməklə
günahlandırmışdır.582
Hayrikyan qondarma “erməni soyqırımı” haqqında Ermənis
tanın siyasətinin sadəcə tanınma olmamasını, eyni zamanda Tür
580

Nerdun Hacıoglu, “Ermenistan Türkiye ve Azerbaycan’dan Toprak İstiyor”, Hür
riyet, 13 mart 2001
581
Geniş məlumat üçün baxın: Mелик Арсен-Барсам, «Почему мы боимся быт
предателем?», PanARMENIAN, 13.03.2006; «Молодежы Армении требует
признат недействительными Московский и Гарсской договоры», http://www.
yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&id=22205, 14.03.2006; «Московский
и Гарсской Советско - Турецские договора», http://www.genocide.ru/sovietic.
html#mosQars
582
“Ermenistan Türkiye’den Toprak Talep Ediyor”, Zaman, 15.03.2001.
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kiyənin məsuliyyətini qəbul etməsini, təzminat tələb edilməsi
fikirlərini də müdafiə etmişdir. Daşnaksutyun Partiyası Hayrik
yanın bu fikrini dəstəkləmiş, Türkiyənin ermənilərə və Ermənis
tana vurduğu maddi və mənəvi zərərlə bağlı qəti hesablama apa
rılmadığını, əgər Türkiyə təzminat ödəməyi qəbul edərsə, bunun
problem olacağını bildirmişdir.583
Ermənistan Elmlər Akademiyası 2006-cı il 16 martda Moskva
müqaviləsinin 85-ci ildönümü münasibəti ilə “dəyirmi masa”
təşkil etmişdir. İclasada iştirak edən siyasi partiya liderləri, qeyrihökumət təşkilatlarının nümayəndələri və ziyalılar tarixi səhvi
düzəltmək üçün Ermənistan Milli Məclisinə və Rusiya Dövlət
Dumasına müraciət edərək Moskva müqaviləsinin ləğv edilməsini
tələb etmişdir.584
Ermənilər Qars və Moskva müqavilələrinin ləğv edilməsini mü
qavilənin hüquqi olaraq 25 illik imzalandığını “təsdiq edən” arxiv
sənədlərinə istinadən tələb etdiklərini bildirirlər. Ermənilərin iddia
larına görə, Rusiyanın Türkiyə səfiri Vinoqradov 1925-ci ildə Tür
kiyə XİN-nə rəsmi məktub göndərərək, Qars və Moskva müqavi
lələrinin ləğv edilməsini tələb etmişdir. Vinoqradov məktubda
“Biz 25 il gözləyə bilmərik. Müqaviləni zəif olduğumuz zaman
imzalamışdıq. Ancaq indi güclüyük və Ermənistan sərhədlərini
yenidən bərpa etmək istəyirik.” yazmış, İsmət İnönü isə “Yeni
583

«Паруйр Айрикян: Жесткая политика Армении по вопросу Геноцида армян приведет к сговорчивости Турции», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/
news/744116.html, 23.11.2006.
584
Mихаил Агаджанян, «Александреттский санджак потерянная родина Армян», http://www.noravank.am/?l=2&d=19&f=853, 17.05.2007; «Россия сегодня
нам не друг: к 85 - летию со дня подписание Русско-Турецкого договора», ИА
REGNUM, 16.03.2006; «Договор на все времена? Испольнилас 85 лет, как Арменя лишилась части своих исконных земель», http://www.nv.am/lica.htm
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dövlət beynəlxalq öhdəliyi yerinə yetirməlidir. 25 il sonra əlbətdə
Türkiyə bu bölgəni geri verəcəkdir” 585 – deyə cavab yazmışdır.
Ermənilər bu tarixin 1946-cı il 16 martda bitdiyini və tərəflərin
müqavilələri uzatmaq üçün siyasi iradə göstərmədikləri üçün mü
qavilələrin hüquqi qüvvədən düşdüyünü bildirirlər.
Ermənistanda 2011-ci ilin iyul ayında təşkil edilən Erməni di
li və ədəbiyyatı müsabiqəsi qaliblərinin Prezident Sərkisyan ilə
görüşündə tələbələrdən birinin “Qərb torpaqlarımızı Ağrı dağı ilə
birlikdə geri ala biləcəyikmi?” sualına cavab verən Sərkisyan be
lə demişdir: – “Bu sizin nəsillə bağlıdır. Məsələn, mənim nəslim
üzərinə düşən vəzifəni müvəffəqiyyətlə yerinə yetirdi. 90-cı il
lərdə vətənimizin bir parçası Arsaxı düşməndən xilas etdik. Hər
nəslin bir vəzifəsi vardır. Sizin də irəlidə bizim kimi vəzifənizi
yerinə yetirməyiniz həmrəyliyinizə və birliyinizə bağlıdır. Biz,
erməni milləti hər zaman Simruq quşu kimi küllərdən dirilə bil
dik.”586
Ermənilərin qondarma “erməni soyqırımı” təbliğatı, təzminat
və torpaq tələbləri haqqında haqlı olduqlarını iddia etdikləri ha
disə Türkiyədə nəşr edilən erməni “Aqos” qəzetinin baş redak
toru Hrant Dinkin öldürülməsi olmuşdur. Adi bir cinayət olan bu
hadisə Ermənistan və diaspor təşkilatları tərəfindən “soyqırımın

585

«В 1946 году Турция была обязана вернуть Армянские провинции», Pan
ARMENIAN, http://www.panarmenian.net/rus/politics/details/42511/, 17.03.2007;
Системная история международных отношении, 1918-1991 гг, Под ред.
Богатурова А.Д, Том I., Изд. Московский Рабочий, Москва 2000; «Aлександр
Иголькин, Московский договор с Турцией. Взгляд из России через 77 лет»,
Aрмянский Вестник, No: 3-4, 1998, http://www.hayastan.ru/Armvest/Jurnal03/
j03_stat27.html
586
Hatem Cabbarlı, “Sarkisyan’ın Küstahlığı”, http://www.1news.com.tr/yazarlar/2011
1209044656908.html; http://president.am/events/visits/rus/?visits=2 &id=290
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davamı” kimi dəyərləndirilmiş587 və dünya ictimaiyyətinin diq
qətinə bu şəkildə təqdim edilmişdir. Ermənistan mətbuatı Dinki
milli qəhrəman kimi təqdim etmiş,588 XİN rəhbəri Vardan Oskan
yan isə Dinkin ölümünə ikitərəfli münasibətlərin yenidən nəzər
dən keçirilməsi üçün fürsət kimi baxdığını bildirmişdir.589
4.2. Türkiyə-Ermənistan sərhəd
keçid məntəqəsi problemi
Türkiyə 1993-cü ilin aprel ayında Azərbaycan torpaqlarını iş
ğal edən Ermənistana xəbərdarlıq edərək, işğalı dayandırmaya
cağı təqdirdə bu ölkə ilə olan münasibətlərində yaranacaq prob
lemlərdən Ermənistanın məsul olacağını bildirmişdi.590Ancaq Er
mənistanın hərbi əməliyyatlara davan edərək 1993-cü il 3 apreldə
Kəlbəcəri işğal etməsindən sonra Türkiyə Ermənistan ilə sərhəd
keçid məntəqəsini bağladı.591
1993-cü il 5 apreldə Türkiyə Prezidenti Turqut Özal ilə birlik
də Tacikstanda səfərdə olan XİN rəhbəri Hikmət Çətin Ermənis
tanın Kəlbəcəri işğal etməsi məsələsinə toxunaraq dövlətin rəsmi

587

«Исполнительный директор комисси Ай Дата Америки Арам Абрамян:
«После убийства Динка мы убедились, что трудно изменить Турции изнутри»,
Aзг, 14. 04.2007.
588
Aлександр Товмосян, «Как скажете, как взять мре и уйти?», Голос Армении,
26. 04.2007.
589
«Вардан Осканян: Анкара упустила исключительнй шанс», ИА REGNUM,
07. 02.2007.
590
BBYGM resmi sayfası: http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/AyinTarihi/
1993/nisan1993.htm
591
Hatem Cabbarlı və Araz Aslanlı, “Türkiye-Ermenistan Sınır kapısı: Amaç mı,
Araç mı?” Stratejik Analiz, Ekim 2003, Cilt. 4 sayı: 42, s.
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goruşünü “Ermənistanın Azərbaycana son hücumlarından sonra
Türkiyə üzərindən keçən humanitar yardımı daşıyan uçuşlar da
daxil olmaqla bütün uçuşların dayandırıldığını, heç bir uçuşa ica
zə verilməyəcəyini, bu qadağaya rəğmən uçmaq iştəyən təyyarə
lərin lazım olarsa vurulacağını”592 şəklində açıqlamışdır.
Türkiyənin Ermənistan ilə sərhəd keçid məntəqəsini bağla
masından dərhal sonra Ermənistanın Müdafiə naziri vəzifəsini
icra edən Vazqen Manukyan 1993-cü il 6 apreldə TASS Xəbər
Agentliyinə verdiyi bəyantda, Ermənistanın sərhədlərin dəyiş
məzliyi prinsipini qəbul etmədiyini, bu prinsipin İkinci Dünya
Müharibəsindən sonra qurulmuş olan Qərb dünyası və xüsusilə
də Avropa sərhədlərinə aid olduğunu, keçmiş sovet respublika
larında təsadüfən çəkilmiş sərhədlərin isə eyni prinsiplər çərçi
vəsində qəbul edilməyəcəyini iddia etməsi Ermənistan hökumə
tinin “Böyük Ermənistan” xülyasının həyata keçirilməsi kimi
qəbul edilə bilər.593
Sərhəd keçid məntəqəsinin yenidən açılması məsələsi bu
günə kimi Türkiyə-Ermənistan, Türkiyə-Azərbaycan münasi
bətlərində və bölgə mətbuatında ciddi şəkildə müzakirə edilir.
Məsələ ilə bağlı düşüncələrini bildirən Türkiyə rəsmiləri bunun
mümkün olmayacağını ifadə etsələr də, ABŞ və Avropa İttifaqı
ilə keçirilən görüşlərdə, Türkiyə və Ermənistan arasında 2009cu il 10 oktyabrda Sürixdə imzalanan “Ermənistan Respubli
kası və Türkiyə Respublikası arasında iki tərəfli münasibətləri
inkişaf etdirlməsi haqqında” və “Ermənistan Respublikası və
592

BBYGM resmi sayfası: http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/yinTarihi/
1993/nisan1993.htm.
593
BBYGM resmi sayfası: http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/yinTarihi
/1993/nisan1993.htm
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Türkiyə Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qu
rulması haqqında”594 protokollarda Türkiyənin Ermənistan ilə
sərhəd keçid məntəqəsini açacağı haqqında öhdəlik götürdüyü
barədə xəbərlər dərc edilmişdir. Bundan başqa, Aİ tam üzvlük
üçün Türkiyədən Ermənistan ilə sərhəd keçid məntəqəsini aç
mağı tələb edir.595
Türkiyəyə sərhəd keçid məntəqəsini açması üçün təzyiq edən
ABŞ və Aİ, Ermənistandan qondarma “erməni soyqırımı” təbli
ğatını dayandırmasını, torpaq və təzminat tələbindən əl çəkməsini
də tələb etməli olduqları halda, Ermənistanı dəstəkləyərək erməni
soyqırımının tanıyan qərarlar qəbul edirlər. Ancaq Türkiyə ABŞ
və Aİ ilə görüşlərdə bu məsələlərlə bağlı qəti bir fikir bildirmə
miş, bu qərarların alınmasına mane ola bilməmiş və alınan qərar
lara lazımi reaksiya verməmişdir.
Beynəlxalq ictimaiyyətə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri
və iki ölkə arasında sərhəd keçid məntəqəsi məsələsi, özlüyündə
bir problem kimi təqdim edilir. Əslində bu Ermənistanın qondar
ma “erməni soyqırımı” təbliğatı və Azərbaycan torpaqlarını iş
ğal etməsinin nəticəsidir. Türkiyənin Ermənistan ilə sərhəd keçid
məntəqəsini açması da bu problemin həllinə bağlıdır. Bu baxım
dan ABŞ və Avropa tərəfindən sərhədlərin açılması Ermənista
nın qondarma “soyqırımı” təbliğatı və Azərbaycan torpaqlarının
işğal edilməsi faktına bağlı olması bir kənara qoyulur, sadəcə
594

«Протоколь о развитий двусторонных отношении между Республикой Армения
и Турецской Республикой», http://analyticon.org/analyt-10/Protocol-rus.pdf
595
Hasan Kanbolat, “Türkiye-Ermenistan Sınır Kapıları”, http://www.ahiska.org.
tr/yazi.php?goster=138, 30.08.2010; AB, “Türkiye’den Ermenistan sınırını açması
nı istiyor”, http://www.euractiv.com.tr/ab-ve-turkiye/article/ab-turkiyeden-ermenis
tan-sinirini-acmasini-istiyor-005422, 15.04.2009; “Ermenistan kapısını açın”, http://
www.tumgazeteler.com/?a=848061, 20.06.2005.
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“qonşuluq, ticari münasibətlər” ön plana çıxarılır və Türkiyədən
Ermənistan ilə yaxın münasibətlər qurması tələb edilir.596
Türkiyədə sərhəd keçid məntəqələrinin açılmasının təbliğatını
“Türk-Erməni İş İnkişaf Şurası” aparır. Şuranın Qafqaz repartyo
ru Per Karotn və Aİ-Türkiyə münasibətlərinin inkişaf heyətinin
sədri Çast Laqentiyn 2003-cü il 3 apreldə təşkil edilən “Türk-er
məni sərhəddinin bağlanmasının 10-cu ildönümü” adlı konfrans
da Ermənistan və Türkiyə arasında iqtisadi və mədəni əlaqələrin
genişləndirilməsinin, siyasi fikir ayrılıqlarının həll edilməsinin
başlanğıcı üçün sərhəd keçid məntəqəsinin açılmasının zəruri ol
duğu bildirilib. Əlbəttə ki, tək tərəfli belə fikirlərin bildirilməsi iki
ölkə arasındakı problemlərdən sadəcə Türkiyənin məsul tutulma
sı deməkdir.
Ermənistan və erməni diaspor təşkilatlarının nümayəndələri
ABŞ və Avropa ölkələrinin rəsmiləri ilə görüşərkən, Ermənistan
iqtisadiyyatının qarşılaşdığı problemlərin əsasını, Türkiyənin sər
həd keçid məntəqələrini bağlaması ilə əlaqələndirir və bu dövlət
lərdən sərhəd keçid məntəqəsini açması üçün Türkiyəyə təzyiq
göstərməsini tələb edirlər. Əslində vəziyyət heç də iddia etdiyi
kimi deyildir. Ermənistanın sabiq Baş naziri Xosrov Arutyunyan
verdiyi bəyanatda ölkə iqtisadiyyatının qarşılaşdığı problemlərin
yalnızca 1/4-nin Türkiyə və Azərbaycanla sərhədlərinin bağlı ol
ması ilə əlaqədar olduğunu, digər problemlərin isə hökumətin ba
carıqsızlığı səbəbi ilə yaşandığını etiraf etmişdir.597
Arutyunyanın ifadə etdiyi kimi, Ermənistan iqtisadiyyatında
yaşanan problemlərin iqtisadi mühasirədən daha çox, hökumə
596

Sedat Laçiner, “Ermenistan Sınır Kapısını Açmanın Maliyeti”, http://www.
turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=80, 09.05.2005.
597
Toросян, За витриной власти, с. 35.
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tin bacarıqsızlığından irəli gəldiyini nəzərə alınarsa, Türkiyə və
Azərbaycanın Ermənistanı iqtisadi mühasirəyə aldığı haqqında
xəbərlər tamamilə yalandır və hökumətin məsuliyyətini azalt
mağa xidmət edir. Çünkü, hökumət bacarıqsızlığını yalnız türk
düşmənçiliyi altında xalqdan gizlədə bilir. Müstəqil tədqiqatçıla
rın hesablamalarına görə, Ter-Petrosyanın hakimiyyəti illərində
(1991 – 1998) təxminən iki milyard dollar qanunsuz olaraq ölkə
dən çıxarılmışdır.598 Hökumət, 1998 – 1999-cu illərdə beynəlxalq
təşkilatlardan alınan 384 milyon dollar kreditin haraya xərcləndi
yini izah edə bilmir.599
Ermənistanın Nəqliyyat və Rabitə naziri Andranik Markaryan
sərhədlərin açılması ilə əlaqədar verdiyi bəyanatda Türkiyə ilə
tarixi problemlərinin olduğunu, heç bir Ermənistan vətəndaşının
“Hay dat” doktrinindən əl çəkməyəcəyini, ancaq bu günkü şərt
lərə görə Türkiyə ilə iqtisadi münasibətlər qurulmasının vacibli
yini ifadə etmişdir. Markaryanın fikrincə, Ermənistan iqtisadiy
yati bu gün zəifdir, buna görə də sərhədlər açılmalı, iqtisadiyyat
canlanmalı və daha sonra “Hay dat” doktrini yenidən həyata ke
çirilməlidir.600 Göründüyü kimi, Markaryan, Türkiyə ilə ticarət
dən əldə edəcəkləri gəliri Türkiyəyə qarşı istifadə edəcəklərini
açıqca bəyan edir.
Ermənistan XİN rəhbəri Vardan Oskanyan sərhəd keçid mən
təqəsinin açılması haqqında fikrini bildirərkən, ilk addımın Tür
kiyə tərəfindən atılmalı olduğunu vurğulamışdır. Sərhəd keçid
məntəqəsinin açlıması məsələsi Ermənistanda siyasi partiyalar
598

Toросян, За витриной власти, с. 35.
Toросян, За витриной власти, с. 73.
600
Aнна Исраелян, «Что сулит Армении открытие границы с Турцией?»,
Aравот, 28.08.2003.
599
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arasında həm siyasi, həm də iqtisadi müstəvidə müzakirə edi
lir. Başda Daşnaksutyun Partiyası olmaqla bəzi radikal görüşlü
siyasi partiyalar sərhəd keçid məntəqəsinin açılmasına qarşıdır.
Problemi siyasi müstəvidə müzakirə edən partiyaların fikrincə,
Türkiyənin “soyqırımı” tanımadan sərhəd keçid məntəqələrinin
açılması doğru deyil. Problemi iqtisadi müstəvidə müzakirə edən
siyasi partiyaların fikirləri isə adətən iki yerə haçalanır. Bəziləri
qeyd-şərtsiz sərhəd keçid məntəqəsinin açılmasını tələb etsələr
də, digərləri, sərhəd keçid məntəqəsi açılacağı təqdirdə türk mal
larının Ermənistan bazarını “işğal” edəcəyini, Ermənistandakı ki
çik və orta sahibkarlığın çətin vəziyyətə düşəcəyi fikrini müdafiə
edirlər.
Ermənistan Kommunist Partiyası isə Türkiyə-Ermənistan sər
həd keçid məntəqəsinin açılmasından daha çox, Abxaziya dəmir
yolunun açılması üçün çalışmağın vacibliyini vurğulayır. Kom
munistlərin fikrincə, dəmir yolunun açılması həm Gürcüstan ilə
siyasi və iqtisadi münasibətlərin inkişafına səbəb olacaq, həm də
Ermənistanın Rusiya ilə ticari münasibətlərinə canlanma gəti
rəcəkdir. Partiyanın Baş katibi Ruben Tovmosyan, sərhəd keçid
məntəqəsinin açılması haqqında diaspor ermənilərinin də fikirlə
rinin nəzərə alınmasının vacib olduğunu, Türkiyənin “soyqırımı”
qəbul etmədiyi halda bunun mümkün olmadığını açıqlamışdır.
Tovmasyan hesab edir ki, hal-hazırda sərhəd keçid məntəqəsi açı
larsa, iki ölkə arasındakı ticarət həcminin ixracatda 40 – 70 faiz
Ermənistanın xeyrinə ola bilər.601
Ermənistanda Türkiyə ilə ticarətdən əldə edilən gəlirlər haq
qında müxtəlif məlumatlar verilir. Bu barədə ən doğru məlumatı
Ermənistan Dövlət Statistika Komitəsinin verməli olduğu halda,
601

Нелли Григорян, «Алтернатива по коммунистически», Aравот, 01.10.2003.
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başqa təşkilatlar müxtəlif rəqəmlər açıqlayır. Ermənistan Sənaye
və İş Adamları Dərnəyinin sədri Arsen Qazaryan, iki ölkə arasın
dakı ticarət həcminin 1990-cı illərin sonlarına qədər ildə 50-150
min dollar arasında dəyişdiyini, sərhəd keçid məntəqəsinin açıl
ması və diplomatik münasibətlərin qurulmasından sonra ticarət
həcminin 600 min dollara qədər artacağını bildirmişdir.602
1990-cı illərin sonları, 2000-ci illərin əvvəllərində verilən mə
lumatlar arasında ciddi fərqlər vardır. Belə ki, sərhəd keçid mən
təqəsinin açlıması üçün lobbi fəaliyyəti göstərən “Türk-Erməni İş
İnkişaf Şurası” iki ölkə arasındakı ticarətdən Türkiyənin 600 mil
yon dollar qazanc əldə edəcəyini bildirir. Ermənistanın Ticarət və
İqtisadi İnkişaf Naziri Tiqran Tavadyanın verdiyi məlumata görə
sərhəd keçid məntəqəsi açılarsa, Ermənistanın Türkiyədən idxal
etdiyi malların dəyəri 30 faiz ucuzlayacaq və Ermənistan ildə təx
minən 1 milyard dollar gəlir əldə edəcəkdir.603
İki ölkə arasındakə ticarət həcmi barədə statistik məlumatlarda
müxtəlif rəqəmlər verilir. Belə ki, Türkiyə və Gürcüstan arasında
sərhəd keçid məntəqəsinin açılmasından sonra ən böyük illik ti
carət həcmi 2000-ci ildə 287 milyon dollar olmuşdur.604 Bu rəqəm
sadəcə Gürcüstan-Türkiyə ticarət həcmini göstərmir. eyni zaman
da Ermənistanın Gürcüstan üzərindən Türkiyə ilə ticarət həcmi
də buraya daxildir. Bütün bunlara nəzərə alındığı zaman, iddia
602

«По неофициальным оценкам товарооборот между Арменией и Турцией
составляет 50-150 тыс.долларов в год», http://old.express.am/20_03/korotko.html,
14.05. 2003.
603
«Открытие границы с турцией принесет Армении до миллиарда долларов в
год», ИА ROSBALT, http://www.rosbalt.ru/main/2003/07/01/105698.html, 01. 07.
2003.
604
Hasan Kanbolat, “Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Zirvesi ve Gölgedeki Ortak Ermenistan”, Stratejik Analiz, III. cilt, sayı 26, 2002, s. 57.
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edildiyi kimi 600 milyon və 1 milyard dollarlıq statistika məlu
matları doğru deyil. 605
ABŞ Ermənistanı Rusiyanın təsir dairəsindən uzaqlaşdırmaq
məqsədi ilə 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən sərhəd keçid
məntəqəsinin açılması üçün Türkiyəyə təzyiqlərini artırmışdır.
ABŞ-ın fikrinə görə, sərhəd keçid məntəqəsinin bağlı qalması
Ermənistanı Rusiya ilə əməkdaşlıq etməyə məcbur edir. Sərhəd
keçid məntəqəsinin açılacağı təqdirdə isə Ermənistanın Türkiyə
üzərindən Avropaya çıxış əldə etməsi, həm Rusiyanın bölgədəki
fəaliyyətini məhdudlaşdıracaq, həm də Türkiyə-Ermənistan ara
sındakı problemlərin həll edilməsinə imkan verəcəkdir.
Sərhəd keçid məntəqəsinin bağlanmasından sonra bu məsələ
yenidən ortaya atılanda Türkiyə Ermənistanın işğal etdiyi Azər
baycan torpaqlarını tərk etmədiyi təqdirdə sərhəd keçid məntəqə
sinin açılmayacağını bildirmişdir.606
Sərhəd keçid məntəqəsinin açılması məsələsi bu gün də iki
ölkə arasındakı münasibətlərdə müzakirə mövzusudur. Bu prob
lemin Ermənistanın Türkiyəyə yönəlik həyata keçirdiyi siyasətə
görə həll edilmə ehtimalı zəifdir. Təkcə sərhəd keçid məntəqəsi
nin açılması probleminin həll edilməsi üçün ikili münasibətləri
inkişaf etdirməyə kifayət etmir. Bu problem tərəflər arasındakı
münasibətlərdə yaşanan problemlərin bir parçasıdır və sadəcə
Türkiyənin xoş niyyəti ilə həll edilmə ehtimalı isə olduqca az
dır.

605

Hatem Cabbarlı, “Türkiye-Ermenistan Sınır kapısı: Amaç mı...” Hatem Cabbarlı, “Türkiye ve Azerbaycan Arasında Sınır Kapıları Sorunu”, http://tr.caspianweekly.
org/ana-kategoriler/kafkaslar/3383-turkiye-ve-azerbaycan-arasinda-sinir-kapilarisorunu-.html, 10.02.2011.
606
Orhan Karakaş ve Ayhan Ulusoy, “Ermenistan’a Tavır”, Zaman, 30.06.2000.
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4.3. Türkiyə-Ermənistan arasında imzalanan protokollar
Türkiyə və Ermənistan arasında 2009-cu il 10 oktyabrda
“Ermənistan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında iki
tərəfli münasibətləri inkişaf etdirlməsi haqqında” və “Ermənistan
Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında diplomatik
münasibətlərin qurulması haqqında” imzalanan protokolların607
müzakirəsi hələ də davam edir. Bu müzakirələrin çalarları xüsusilə
Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsinin protokollarla bağlı
şərh verməsindən sonra daha da dəyişmişdir. Əvvəlcə mətbuatda
Ermənistan KM-nin protokolların konstitusiyaya uyğunluğu
haqqında608 görüş bildirdiyi qeyd olunsa da, daha sonra proto
kollara şərt qoyduğu məlum oldu. Ermənistan heç bir zaman hər
hansı bir ölkə ilə imzaladığı müqavilə və yaxud protokolun kons
titusiyaya uyğunluğu haqqında KM-dən rəy almamışdır. Bu bir
ilkdir. Sərkisyan rejimi bununla ölkədaxili və diaspordan gələn
607

Cavid Vəlivey, Türkiyə-Ermənistan protokolları: udan kim, uduzan kim?
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin
nəşri, Bakı 2010; «Протокол o развитии двусторонних отношений между
Республикой Армения и Турецкой Республикой», http://analyticon.org/analyt-10/
Protocol-rus.pdf; “Türkiye-Ermenistan Protokolü”, http://ulusalkanal.com.tr/index.
php?option=com_content&task=view&id=11383&Itemid=5; 01.09.2009.
608
«КС Армении обсуждает армяно-турецкие протоколы за закрытыми дверьми», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/1241614.html, 12.01.2010; «КС
Армении: Армяно-турецкие протоколы соответствуют Конституции», ИА
REGNUM, www.regnum.ru/news/1241742.html, 12.01.2010; «Решение Конституционного суда Армении-конъюнктурное», http://www.armtoday.info/default.
asp?Lan-g=_Ru&NewsID=20143&SectionID=0&RegionID=0&Date=01/12/201
0&-PagePosition=1, 12.01.2010; «Конституционный суд Армении признал соответствующими Конституции армяно-турецкие протоколы», http://newsarmenia.
ru/-arm1/20100112/42185855.html, 12. 01. 2010.
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təzyiqin qarşısını almaq və siyasi məsuliyyətini paylaşmaq istə
mişdir.609
KM-nin protokollarla bağlı qərarında qərarında:
1. protokolların Ermənistanın Müstəqillik Bəyannaməsinin
11-ci maddəsinin əksinə tövsif edilməyəcəyi;
2. bu protokollar Ermənistan konstitusiyasının girişi (müqəd
diməsi) ilə təzad təşkil etmir (Ermənistan konstitusiyasının
hüquqi bazasını Müstəqillik Bəyannaməsi təşkil edir);
3. protokollar ayrı-ayrılıqda deyil, ikisi də eyni zamanda rati
fikasia edilməli və hüquqi qüvvəyə minməlidir.
müddəaları yer almaqdadır. Bununla da Ermənistan KM pro
tokollara şərt irəli sürmüşdür ki, bu da beynəlxalq hüquq prin
siplərinə ziddir. Bu zaman protokolların prinsipləri ciddi şəkildə
təhrif olur ki, bu da qəbuledilməzdir. Ermənistan bu üç şərti irəli
sürməsəydi, Türkiyə qarşısında üstün mövqedə ola bilərdi. Ancaq
bununla özünün fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırmışdır.
Protokollar imzalanmadan əvvəl və sonra sadəcə iki ölkə ara
sında deyil, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə də geniş müzaki
rə edilmişdir. Ermənistan və Türkiyə müxalifəti protokollara qəti
şəkildə etiraz edərək ölkələrinin milli maraqlarının nəzərə alın
madığını bildirdilər. Hər iki ölkənin hökumətləri isə protokolları
müdafiə etmişdir.
Ermənistan Prezidenti Sərkisyan ictimai rəyin dəstəyini almaq
və protokolların parlamentdə ratifikasiya edilməsi üçün siyasi
partiya və KİV rəhbərlərini ayrı-ayrılıqda qəbul edərək onlardan
dəstək almağa çalışsa da, istədiyinə nail olmamışdır. Başda Daş
naksutyun Partiyası olmaq üzrə digər müxalif partiyalar bu pro
609

«АРФД будет вести борьбу против ратификации армяно-турецких протоко
лов», http://yerkir.am/news/?id=2436,08.09.2009.

263

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

tokola qarşı ciddi mübarizə aparır və Ermənistanın milli maraq
larının qorunmadığını iddia edirlər.610 Daşnaksutyun Partiyası 35
min imza toplayaraq XİN rəhbəri Edvard Nalbandyanın və Serj
Sərksyanın istefa etməsini tələb etmişdir. Sərkisyan protokolları
parlamentdə ratifika
 siya etməyə çalışarkan səs çoxluğuna sahib
olsa da, ciddi problemlərlə qarşılaşa bilər.
Türkiyə göstərilən üç şərtlə bağlı öz iradlarını bildirmişdir.
Türkiyə hökuməti mövzu ilə bağlı ciddi fəaliyyət planı hazırla
yarsa, Ermənistan diplomatiyasının bu zəif nöqtəsindən tutaraq
hadisələrin inkişafını istədiyi kimi istiqamətləndirə bilər. Bundan
sonra Türkiyə protokolların ratifik asiya edilməsini istədiyi qədər
uzatsa da, Ermənistanın iradlarının heç bir hüquqi əsası olmaya
caqdır. Türkiyə məsələ ilə bağlı görüşlərini və Ermənistanın qey
ri-ciddi hərəkətini Avropa və ABŞ-ın rəsmilərinə bildirməlidir. Bu
zaman Türkiyə Qərb dünyasının təzyiqlərini azaltmaq imkanına
sahib ola bilər. Türkiyə XİN rəhbəri Davudoğlu məsələyə müna
sibət bildirərkən Ermənistan KM-nin protokollarla bağlı şərt irəli
sürməsinin qəbul edilməz olduğunu və Ermənistanın Türkiyə ki
mi protokolların mətninə sadiq qalmalarını gözlədiklərini,611 Baş
nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə məsələyə münasibət bildirərkən
“Ermənistan, protokolları əməliyyat etməyə çalışdı. KM-nin qə

610

«Айк Демоян: В Протоколах нет предусловия по Карабаху», PanARMENIAN,http://www.panarmenian.net/news/rus/?nid=37331,05.10.2009;
Эмиль Абраамян, «Всенародное «Нет» Протоколу», http://www.lragir.am/russrc/
comments10907.html, 06.10. 2009; «В Ереване прошла акция против признания
конституционными армяно-турецких протоколов», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/1241471.html, 11.01. 2010.
611
“Ermeni açılımı: Davutoğlu Nalbandyan’a rahatsızlığı iletti”, http://www.gazeteci.tv/
ermeni-acilimi-davutoglu-nalbandyana-rahatsizligi-iletti-60498h.htm, 20.01.2010.
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rarı dəyişməzsə prosesin önü tıxana bilər”612 – demişdir.
Protokolların hər iki dövlətin məclislərində ratifik asiya prose
sinin uzanmasından sonra Ermənistan Prezidenti Sərkisyan 2010cu il 22 apreldə protokolların ratifik asiya prosesini dayandırılma
sı haqqında sərəncam imzalamışdır.613
Qərb Ermənistanın prosesi rəsmən dayandırması ilə bağlı bu
ölkəyə heç bir təzyiq göstərməmiş, əksinə təqdir etmişdir.614 Bu
da onu göstərir ki, Qərb iki ölkə arasındakı münasibətlərin qayda
ya salınmasında maraqlı deyil.
Beləliklə, protokollar problemində Ermənistan hələlik, daha
çox rejimin özünə lazım olan kiçik bir adım atdı. Ratifik asiya
ərəfəsində Ermənistan hökuməti müxalifətin və diasporanın daha
ciddi təzyiqləri ilə qarşılaşa bilər. Bu eyni zamanda Ermənistanda
daxili ictimai siyasi vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb ola bilər.
İmzalanan hər iki sənəddə “Dağlıq Qarabağ” ifadəsinə yer ve
rilməmişdir. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr
Komitəsinin Sədri Həsən Murat Mərcan da protokollarda Dağlıq
Qarabağ ifadəsinin yer almadığını bildirmişdir.615
Protokollar imzalandıqdan sonra Türkiyə, protokolların ratifi
kasiya edilməsi üçün Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan tor
612

“Erdoğan: Ermenistan metin üzerinde operasyon yaptı”, http://www.radikal.com.
tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=975708&Date=21.01.2010&Cate
goryID=81, 20.01.2010.
613
«Ереван должен отозвать подпись под армяно-турецкими протоколами: Даш
накцутюн», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/1277354.html, 24.04.2010.
614
Наира Мамиконян, «Приостановление ратификации протоколов было выгодно
Турции»,http://www.aravot.am/ru/articles/politics/78030/view, 2010-04-28
615
Hatem Cabbarlı, “Türkiye-Ermenistan Protokolleri: Ermenistan’ın Gerçekleşmeyen Rüyası”, http://politikaakademisi.org/turkiye-ermenistan-protokolleri-erme
nistanin-gerceklesmeyen-ruyasi/ 11.11.2013
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paqlarından geri çəkilməsini şərt olaraq qoysa da, Ermənistan,
ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri olan ölkələrdən ABŞ və Fransa
protokolların ratifikasiya edilməsinə Türkiyənin bu tələbinin haq
sız olduğunu bildirdilər.
Azərbaycan baxımından məsələ dəyərləndirildiyində Ermənis
tan KM-nin bu cür qərar alması Azərbaycanın Türkiyə qarşısında
mövqeyini gücləndirir.
Türkiyə və Azərbaycan KİV-lərində Türkiyə-Ermənistan mü
nasibətləri, xüsusilə də protokolların yenidən gündəmə gətirilə
cəyi barədəki informasiyaların yaratdığı mənzərə əslində daha
qarışıqdır və problemə münasibətdə “at baxışı”616 bizi doğru nəti
cələrə gətirib çıxarmaz.
Ermənistan rəhbərliyi iki ölkə arasındakı münasibətlərin qurul
ması prossesində Dağlıq Qarabağ probleminin yer almadığını bil
dirsə də, Türkiyə rəsmiləri bu məsələ həll edilməyəcəyi təqdirdə
münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin və sərhəd qapısının açılma
sının mümkün olmadığını vurğulayırlar. Türkiyənin Ermənistan
ilə yaxınlaşması Azərbaycanı narahat etmiş, ən yüksək səviyyədə
etirazını və iradını bildirmiş, nəticədə Türkiyənin Baş naziri və
Prezidenti Azərbaycanın maraqlarının nəzərə alındığını qeyd et
dikdən sonra iki ölkə arasındakı gərginlik səngimişdir.

616

Arabaya qoşulan atın gözlərinə gön və yaxud dəridən örtük bağlanır və at sağısolu deyil, sadəcə getdiyi yolu görür.
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5. ERMƏNİSTANIN RUSİYA SİYASƏTİ
5.1. Ermənistanın geosiyasətində
Rusiyanın yeri və əhəmiyyəti
Rusiyanın ermənilərin tarixində böyük əhəmiyyəti vardır.
XVIII əsrdə “isti dənizlərə” çıxma siyasəti həyata keçirən Ru
siya Cənubi Qafqaza nəzarət etmək üçün erməniləri İran və
Osmanlı dövlətindən Cənubi Qafqaza köçürmüş,617 və dövlət
qurmalarına kömək etmişdir.618 Qafqazda erməni dövlətinin qu
rulması Rusiyanı cənub sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin et
mək üçün vacibdir və Ermənistan bu xüsusiyyətini bu gün də
qoruyur.619
Ermənistanın Sovet İttifaqı zamanında Rusiya ilə münasibət
lərini geosiyasi baxımdan qiymətləndirmək mümkün olmasa da,
müstəqilliyini elan etdikdən sonra bu ölkənin geosiyasətində Ru
siya böyük əhəmiyyət daşıyır. Cənubi Qafqazada dar bir coğrafi
yaya sıxışan Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının işğal edilmə
sində, Türkiyəyə qarşı qondarma “erməni soyqırımı” iddialarında
və Gürcüstanın Cavaxetiya bölgəsindkə ermənilərin separat tə
617

Парсамян, История армянского народа, сс. 19-71.
Айвазян, История России…, сс. 264-452.
619
Aтаджанян И.А, Из истории Русско-Армянских взаимоотношений с Х
по XVIII века, Ереван, Изд. Лингва, 2006; Л.М. Меликсет-Бек, Деревня Руси
и Армяне, Сборник трудов института им. Марра Н, Ереван 1946; Григорян
K.Н, «Русские печатные источники конца XVIII-начало XIX вв; об Армении»,
Известия AН СССР, No: 6, 1955.
618
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ləblərinin dəstəkləməsində Rusiyanın ciddi siyasi dəstəyini al
mışdır.620
Müstəqilliyinin ilk illərində Rusiyaya qarşı siyasi görüşlər or
taya çıxsa da, geosiyasi mövqeyindən irəli gələn problemlerini
həll etmək istəyən Ermənistan, daha sonra Rusiya ilə münasibət
lərini yüksək səviyyədə qurmağa çalışmışdır. Ermənistanın siyasi
və iqtisadi baxımdan mövcud olması əhəmiyyətli dərəcədə Ru
siyaya bağlıdır. Rusiya Ermənistan iqtisadiyyatı, təhlükəsizliyi,
daxili və xarici siyasətində xüsusi əhəmiyyətə sahibdir.
Bir çox rus təhlilçilər Ermənistanın yerləşdiyi coğrafiyanın, ta
rixi əlaqlərin və digər geosiyasi amillərin doğru dəyərləndirildiy
və planlandığı təqdirdə bu ölknənin sadəcə müttəfiq kimi yox,
Cənubi Qafqazda Rusiyanın mövqelərinin gücləndirilməsi baxı
mından da əhəmiyyətli olduğu haqqında həmfikirdirlər.621
Rusiya ilə tarixi münasibətlərini diqqətə alan Ermənistan üçün
təhlükəsizliyinin və müstəqilliyinin tək təminatı Rusiya və Ermənis
tanda yerləşən Rus hərbi bazasıdır.622 Baltikyanı ölkələr, Azərbaycan
və Gürcüstan Rusiyanın liderliyində qurulam MDB-yə üzv olmaq
istəmədikləri halda, Ermənistan qeyd-şərtsiz 1991-ci il 21 dekabr
da MDB-yə üzv olmuşdur. 1999-cu il 18-19 mayda İrəvanda təşkil
edilən “Rusiya-Ermənistan-İran: Sivilizasiya Dialoqu” adlı konf
ransda məruzə edən Daşnaksutyun Partiyasının Mərkəzi İdarə Şu
620

Малышева, «Конфликты у южных рубежей России»; “Rusya Federasyonu Sa
vunma Bakanlığı Gürcistan’daki Askeri Donanımı Ermenistan’a Nakletmeye Baş
ladı”, Azg, 21.05.2003.
621
Товмасян В.В., «Сотрудничество России и Армении: Геополитические
аспекты», Вестник № 2, c. 2002, http://vestnik-mgou.ru/llibrary/files/incoming/2/20
09/2/st30.pdf
622
Арсен Гаспарян, «Национальная безопасность как приоритет в Армяно-Рос
сийских отношениях», http://www.armenianembassy.ru/arsen.html
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rası Sədri və Prezident Rober Köçəryanın müşaviri vəzifəsində olan
Vahan Hovannesyan ermənilərin son 300 illik tarixində Rusiyanın
böyük rol aynadığını və Ermənistanın müstəqillyinin təminatı oldu
ğunu ifadə etmişdir.623 Hovannesyanın bu fikri 2002-ci il 8 oktyabr
da Moskvada təşkil edilən “Yüz ilin qovşağında dünya erməniləri
və beynəlxalq münasibətlərin müasir problemləri” adlı konfransda
məruzə edən Rusiya Xin rəhbəri İqor İvanovun fikirləri ilə üst-üstə
düşür. İvanov fikirlərini, “... Rusiya Qafqaz dövlətidir və bu bölgə
də təbii mənafeləri vardır. Rusiyanın Qafqaz siyasəti tarixi, iqtisa
di, siyasi, dini və mədəni münasibətlərin ardıcıllığına istinad edir.
Bizim əsas məqsədimiz bu bölgədə təhlükəsizliyi və sabitliyi təmin
etməkdir. Ermənistan Qafqaz dövlətləri arasında Rusiya üçün xüsu
si əhəmiyyətə sahibdir. İki ölkə arasındakı münasibətlər dostluq və
əməkdaşlıq prinsipinə, qarşılıqlı anlaşmaya, milli mənafelərin üstüstə düşməsinə və tarixi ənənələrə sahibdir.”624 deyə bildirmişdir.
2013-cü ildə Ermənistan-Rusiya arasında yaşanan enerji prob
lemlərinə və Ermənistanın Gömrük Birliyinə üzv olmasından
sonra ermənilərin niyə Ukraynadakı kimi etiraz edərək meydana
çıxmamasının səbəbini izah edən Ermənistanın birinci Preziden
ti Ter-Petrosyan belə demişdir -“İstisna etmək olmaz ki, erməni
xalqının fiziki mövcudluğu, yalnız Rusiyanın hökmranlığı altına
düşmüş “Böyük Ermənistan” məkanında təmin olunub və erməni
dövlətçiliyi bərpa olunub. Odur ki, bu gerçəkliyi erməni xalqının
tarixi yaddaşından silmək mümkün deyil. Bu hal xüsusilə soyqı

623

Петросян, «Россия-Армения-Иран Диалог…»,
«Вступление Министра иностранных дел России И.С. Иванова заключитель
ном пленарном заседании международный конферанции «Армяне ра рубеже
веков и актуальные проблемы международных отношении», Информационный
бюллетень МИД России, Moсква, 09.10.2002.

624
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rımına məruz qalmış xalqlara xasdır.” 625 Ter-Petrosyanın sözləri
nə görə, bu, erməni xalqının çar Rusiyasında və Sovet İttifaqında
əzab çəkmədiyi demək deyil, ancaq Osmanlı Türkiyəsindən fərq
li olaraq, bu əzablar xalqın fiziki varlığını təhdid etməyib və heç
də rusların ermənilərə qərəzli münasibətindən irəli gəlməyib.
Rusiyanın köməkyi ilə Ermənistan silahlanır və bölgə təhlükəsiz
liyini ciddi şəkildə təhdid edir.626 Ermənistanın “Hay dat” doktrina
sını həyata keçirməsi bir baxıma Rusiyanın Qafqaz siyasəti ilə eyni
dir. Rusiya tarixən ermənilərin Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın
torpaqlarında qurulması planlanan “Böyük Ermənistan” layihəsinə
maraq göstərmiş və Ermənistanın siyasətini dəstəkləmişdir.627
Ermənistanın geosiyasətində Rusiya təhlükəsizlik və siyasi ba
xımdan bəzi üstünlüklər təmin etsə də, iqtisadi baxımdan bölgə
əməkdaşlığı imkanlarından mərhum etmişdir. Ancaq Ermənis
tan rəsmiləri ölkələrini bölgədəki iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq
dan kənarda qoyan faktlardan daha çox, Rusiya ilə əməkdaşlığın
müsbət tərəflərini nəzərə almış və ictimai rəydə bunun təbliğatını
aparmışlar. Bununla Ermənistan:
- Azərbaycana yönəlik tarixi iddialarını XX əsrin əvvəllərində
və sonlarında müəyyən qədər həyata keçirmiş;
- Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətini və xüsusilə Türkiyədən
hiss etdiyi təhdidə qarşı Rusiyanı tarazlıq vasitəsi kimi görmüş;
625

“Levon Ter-Petrosyan: Ermənistanda niyə “avromaydan” olmadı?”, http://www.bbc.
co.uk/azeri/region/2013/12/131222_armenia_maydan_ter-petrosyan.shtml, 22.12.2013.
626
Вартан Тоноян, «Роберт Кочарян: Россия и Армения близки как никогда ранше», Известия, http://izvestia.ru/news/276836, 22.05.2003.
627
К.Затулин: «Россия не может позволить себе роскошь потери своего дейст
вительно последовательного союзника на Кавказе-Армении», http://eurasia.
org.ru/7131-k-zatulin-rossiya-ne-mozhet-pozvolit-sebe-roskosh-poteri-svoegodejstvitelno-posledovatelnogo-soyuznika-na-kavkaze-armenii.html, 01.02. 2007.
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- Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü təhdid edən Cavaxetiya ermə
nilərinin bölücülük təşəbbüslərini dəstəkləmiş;
- Türkiyə siyasətində qondrma “erməni soyqırımının” tanın
ması, fəaliyyətinə davam etmiş;
- bölgə təhlükəsizliyini təhdid edən xarici siyasət həyata keçirmişdir.
Eyni zamanda Rusiya da Ermənistan ilə strateji əməkdaşlığı
nəticəsində:
- Ermənistanda yerləşən 102-ci hərbi bazası sayəsində Azər
baycan və Gürcüstanı nəzarətdə saxlamış;
- Cənubi Qafqazı xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bölgə olaraq də
yərləndirilmiş və bu istiqamətdə siyasət həyata keçirimiş;
- Xəzər enerji hövzəsi resurslarının beynəlxalq bazara çıxarıl
masında Cənubi Qafqazın mövcud Rus boru xəttlərinə qarşı alter
nativ olma imkanlarını zəiflətməyə çalışmış;
- Azərbaycan və Gürcüstanın Rusiyanı kənarda qoyaraq yeni
təhlükəsizlik mexanizmaları qurmalarına mane olmuş;628
- Cənubi Qafqazdakı hərbi və siyasi varlığını qoruya bilmiş;629
- Ermənistan vasitəsiylə bölgədə daha təsirli siyasi, iqtisadi və
hərbi siyasət həyata keçirmiş, bölgədə yaşanan etnik problemləri
və silahlı münaqişələrə nəzarət edə bilmişdir.630

628

Daвид Дарчиашвили, «Российское военное присутсвие в Грузии-позиции
сторон и перспективы», Kaвказские региональные исследования,, Том II, серия 1, 1997, http://poli.vub.ac.be/publi/crs/rus/R02-004.html; Ваагн Аглян, «Российская Федерация и Южный Кавказ: структурная взаимосвязонность и перспективы развития отношетии», 21 Вeк, Eреван, No: 1, (3), 2006. сс. 146-173.
629
Виталий Наумкин, «Россия и Закавказье», Kaвказские региональные иссле
дования, Том III, No: 1, 1997, http://poli.vub.ac.be/publi/crs/rus/03_0 2R.htm
630
Майкл Эмерсон, «Подходы к стабилизации на Кавказе», Kaвказские регио
нальные исследования, Том V. No: 1-2, 2000, http://poli.vub.ac.be/publi/crs/rus/
Vol5/ EmersonNEWRUS.htm
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Ermənistan geosiyasətində Rusiyanın rolu və təsiri daha çox
Rusiyanın mənafelərinin qorunması çərçivəsində davam edir. Bu
şərtlərdə, xüsusilə Ermənistanın Gömrük Birliyinə üzv olması
haqqında müqavilə imzalamasından sonra Rusiyanın Ermənistan
üzərindəki təsirinin azalacağını iddia etmək mümkün deyildir.
Müstəqillik ərəfəsində erməni ictimai rəyində Rusiyaya qarşı
görüşlər ortaya çıxsa da, siyasətçilər və ziyalılar keçirilən miting
lərdə daha çox Birinci Ermənistan Respublikasının işğal edilməsi
ilə bağlı Bolşevik Rusiyanı ittiham etmişdir. Ermənistanın müs
təqillik mübarizəsini başladan “Erməni Ümummilli Hərəkatı” əv
vəlcə Rusiyanı Ermənistanın müstəqilliyi qarşısında maneə olaraq
görmüş, bu mərhələdə Ermənistanda yaşayan ruslara qarşı təzyiq
edilmiş və 1990-cı ildə Ermənistanda qurulan ‘David Sasunçi’,
‘Vrejxdrutyun’ (İntikam), ‘Hay Dat’, ‘Ankax Qumartak’ (Müstə
qil batalyon), ‘Nart’ və ‘Muş’ adlı silahlı birləşmələr631 Rus hərbi
bazalarına silahlı hücumlar təşkil etmişdir.
Ancaq 1988-ci ildə baş verən zəlzələ, Dağlıq Qarabağ prob
leminin ortaya çıxması və yaşanan iqtisadi problemlər nəticə
sində Ermənistan Rusiyanın siyasi, hərbi və iqtisadi dəsətyi ol
madan bu problemləri həll edə bilməyəcəyini anlamış, bu ölkə
ilə münasibətlərinə əhəmiyyət vermişdir. Bu tarixdən Rusiya 70
illik istibdadın mərkəzi olaraq deyil, müstəqillik sonrası bütün
sahələr üzrə əməkdaşlıq ediləcək dövlət və müttəfiq olaraq gö
rülmüşdür.632

631

Помпеев, Кровавый омут Карабаха, сс. 176-181.
Müstəqillik sonrası Ermənistan-Rusiya münasibətləri üçün baxın: Сергей Шакар
янц, «Политика постсоветского России на Кавказе и ее перспективы»,
Eреван 2001.
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5. 2. Siyasi münasibətlər
Ermənistanın Rusiya siyasəti Dağlıq Qarabağ problemi və ya
şadığı sosial-iqtisadi və siyasi problemlər çərçivəsində forma
laşmışdır. Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra Rusiya
Dağlıq Qarabağ məsələsində tərəfsiz mövqe nümayiş etdirmək
istəmiş, ancaq bölgədə yaşanan iqtisadi, siyasi hadisələrdən sonra
Ermənistan ilə siyasi və hərbi əməkdaşlığını yenidən dəyərləndir
miş və Ermənistanı dəstəkləmişdir.
Bu tarixdən etibarən Ermənistan Rusiyanın bölgədəki təsirini
diqqətə alaraq, ikili münasibətləri inkişaf etdirməyə çalışm
 ışdır.
Xüsusilə, iqtisadi problemlərinin həll edilməsi və Dağlıq Qarabağ
problemi ilə bağlı Rusiyanın dəstəyinə ehtiyac duyan Ermənistan,
bu dövlətin irəli sürdüyü şərtləri qeyd-şərtsiz qəbul etmişdir.
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra Rusiya ilə 1992-ci
il 3 apreldə imzaladığı protokolla tərəflər arasında diplomatik mü
nasibətlər qurulmuşdur. MDB-nin qurulmasından sonra 1991-ci il
29 dekabrda Ermənistan və Rusiya arasında “Dostluq, əməkdaşlıq
və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında” müqavilə imzalanmışdır. Ey
ni zamanda 1992 – 1994 cü illərdə iki ölkə arasında əməkdaşlığın
müxtəlif sahələrini tənzimləyən bir çox müqavilə imzalanmışdır. 633
1990-illərin əvvəllərində Rusiyanın hərbi, siyasi və iqtisadi ba
xımdan Ermənistanda qalmasınının əhəmiyyətli olduğunu düşünən
Ter-Petrosyan bu ölkə ilə münasibətlərini inkişaf etdirmişdir. Ancaq
1990-cı illərin sonlarına doğru Ter-Petrosyan Ermənistanın Rusiya
nın təsir dairəsində qaldığı müddətdə nə Dağlıq Qarabağ problemi
633

Мурадян М. Ф., «Российско-Армянские отношения в последнем десятилетии XX века», http://lraber.asj-oa.am/523/1/2009-1_84_pdf
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nin həll edilməsinin, nə də iqtisadi inkişafının mümkün olmayaca
ğını anlamış, Rusiya ilə münasibətlərin yenidən gözdən keçirilməsi
gerçəkliyinə inanmış, istefa etmədən əvvəl “Müharibə yoxsa Sülh”
adlı məktub yazaraq Ermənistanın gələcəyi ilə bağlı fikirlərini er
məni ictimai rəyi ilə bölüşmüşdür. Ter-Petrosyan məktubunda Er
mənistanda yaşanan iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik problemlərini
dəyərləndirmiş, Ermənistanın bölgədəki iqtisadi və siyasi layihə
lərdən kənarda qalmasının ciddi bir xəta olduğunu, bölgə təhlükə
sizliyinin təmin edilməsi və qorunması üçün bölgə dövlətlərinin öz
aralarında razılaşması gərəkdiyini, xüsusilə Dağlıq Qarabağ mü
haribəsində yekun sülh müqaviləsinin imzalanmasının şərt oldu
ğunu vurğulamışdır. Məktubda Ter-Petrosyan xüsusilə Rusiyanın
bölgədəki varlığını tənqid etmiş, Dağlıq Qarabağ müharibəsində
Rusiyanın Ermənistana verdiyi dəstəyin sonsuza qədər davam et
məyəcəyini, Rusiyanın Qarabağın müstəqilliyini tanımayacağını,
gələcəkdə Ermənistanın daha ciddi iqtisadi və siyasi problemlərlə
qarşı-qarşıya qalmaması üçün sülh müqaviləsi imzalanmasının şərt
olduğunu qeyd etmişdir.634
Ter-Petrosyan məktubunda sadəcə Ermənistanın daxili və xari
ci siyasətində qarşılaşdığı problemlərə deyil, bölgə və beynəlxalq
aləmdə yaşanan problemlərə də toxunmuş, başda ABŞ olmaq üz
rə neft şirkətlərinin Azərbaycan ilə müqavilə imzaladıqdan sonra
Ermənistana edilən təzyiqlərin artdığını və ciddi çətinliklər içində
olduğu bir zamanda bu təzyiqlərə qarşı dura bilməyəcəyini ifadə
edərək, bu məsələdə erməni xalqının dəstəyinin zəruri olduğu fik
rini müdafiə etmişdir.
Ter-Petrosyanın məktubunun ermənilər üzərində ciddi təsiri
olmadı. Müxalifətin, xüsusilə də öz komandasında olanların Ter634

Tер-Петросян, «Война или…»,
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Petrosyanın həyata keçirdiyi iqtisadi, siyasi və Qarabağ siyasə
tinə qarşı çıxmaları və Rusiyanın təzyiqindən sonra 1998-ci ilin
fevral ayında istefa etməyə məcbur olmuşdur.
Robert Köçəryan 1998-ci ildə prezident seçildikdən sonra Er
mənistanın daxili və xarici siyasətində müəyyən dəyişikliklər
olmuşdur. Köçəryan hərbi, siyasi və iqtisadi sahələrdə Ter-Pet
rosyan hakmiyyətinin son illərində zəifləyən Ermənistan-Rusiya
münasibətləri daha da inkişaf etdirmişdir. Köçəryan iqtidarının
ilk illərində Rusiya ilə iqtisadi problemlərdən daha çox siyasi
problemlərin həll edilməsinə üstünlük vermişdir.
Köçəryan xarici siyasətdə başda Rusiya olmaq üzrə ABŞ və
Avropa dövlətləri ilə də münasibətlərini inkişaf etdirməyə çalış
mışdır. Ancaq bu mərhələdə Ermənistan və Rusiya arasında yaşa
nan problemlərdən biri də, Rusiyaya olan borcunun ödənməsində
yaşadığı çətinliklər olmuşdur. Müstəqilliyinin ilk illərində Rusi
yadan aldığı borclarla yaşayan Ermənistan 2000-ci illərin əvvəl
lərində borcunu ödəyə bilməyəcək qədər zəifləmişdir. Rusiya hər
fürsətdə Ermənistandan borcunu ödəməyi xatırlatmış və fasilə
lərlə təbii qaz verməsindən sonra Ermənistan hökuməti borcunu
ödəmək üçün yollar axtarmışdır. Tərəflər arasında keçirilən mü
zakirələrdən sonra Robert Köçəryanın təklifi ilə Rusiya cəmi 101
milyon dollar borc qarşılığında Ermənistanın böyük hərbi sənaye
müəssisəsi olan Nairit, Mars və ölkənin elektrik ehtiyacının 40
faizini ödəyən Razdan hidroelektrik stansiyası olmaqla beş bö
yük sənaye müəssisəsini almağa qərar vermiş və 2002-ci ildə 17
iyulda bu barədə müqavilə imzalanmışdır.635 Müqavilədə Rusi
635

Devlet Duması “Borca Karşı Mülk” Şartnamesini Onayladı”, Azg, 15.05.2003,
«Россия получила от Армении научные институты в счет уплаты дольга», http://
lenta.ru/economy/2002/11/05armenia
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yanın nəzarətinə verilmiş sənaye müəssisələrinin inventarı tam
olaraq hesablanmadığı üçün Dumada ratifikasiya edilməmişdir.
Daha sonra bu problem həll edilmiş, Rusiya Dövlət Duması mü
qaviləni 2003-cü il 15 mayda ratifikasiya etmişdir.
Ermənistan Rusiyanın Azərbaycan və Gürcüstan ilə siyasi və
iqtisadi əməkdaşlığından hər zaman narahat olmuş, bu dövlətlə
rin Rusiya ilə münasibətlərini daha da inkişaf etdirəcəyi təqdir
də Ermənistanın Rusiya üçün əhəmiyyətinin azalacağını düşün
müşdür. Vladimir Putinin Prezident seçilməsindən sonra Cənubi
Qafqaz dövlətlərindən ilk dəfə Azərbaycana səfər etməsi, erməni
siyasətçiləri və mətbuatı tərəfindən “Ermənistan-Rusiya münasi
bətlərində böhranın başlanğıcı” olaraq dəyərləndirilmişdir. Ru
siyadakı erməni diasporu isə bu səfərə görə narahat olduqlarını
ifadə etmişdir.636
Cənubi Qafqazda siyasi və iqtisadi mənafelərini qorumağa çalı
şan Rusiya bölgənin ən güclü dövləti ilə deyil, ən zəif dövləti olan
Ermənistan ilə münasibətlərini strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə qal
dırmışdır. Rusiya Ermənistan ilə 1991-ci ildə imzaladığı “Dostluq,
əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım” müqaviləsini müddətini 1997-ci
ildə yenidən uzatmışdır. Müqavilə şərtlərinə görə üçüncü bir dövlət
Ermənistan yaxud Rusiyaya qarşı hərbi müdaxilə edəcəyi təqdirdə
hər iki dövlət bir-birilərinə kömək edəcəkdi.637
636

«Россия и Армения двухсторонные отношения в свете изменяюшихся внеш
нополоитических приоритетов Армянской политической элиты», http://www.ejurnal.ru/p_bzarub-st-12.html, 01.03.2005; Рубен Шугарян, «Стабильность на
Кавказе: восемь принципов регионального сотрудничества», Центральная
Азия и Кавказ, http://www.ca-c.org/online/2001/journal_rus/cac-01/01.shugr.
shtml, 14.12. 2001; Пашаева, «Система региональной безопасности на Южном
Кавказе-мифы и реалии»
637
Малышева, «Конфликты у южных рубежей России».
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5. 3. İqtisadi münasibətlər
Ermənistan və Rusiya arasındakı iqtisadi münasibətlərdə Ru
siya hər zaman daha üstün mövqedə olmuşdur.638 İki ölkə arasın
dakı iqtisadi münasibətlərin siyasi və hərbi münasibətlər qədər
inkişaf etməməsinə rəğmən, Ermənistan üçün böyük əhəmiyyəti
var. Xüsusilə enerji sahəsində ciddi problemər yaşayan Ermənis
tanın bu problemlərin həll edilməsində Rusiyanın verdiyi dəstə
yin xüsusi yeri var. İki dövlət arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq Ru
siya qədər böyük iqtisadiyyata sahib olmayan Ermənistan üçün
təktərəfli inkişaf etmiş, başda enerji olmaq üzrə bir çox sahədə
Rusiyaya asılılığı artmışdır. Tərəflər arasında siyasi və təhlükə
sizlik sahələrdəki əməkdaşlığın kölgəsində qalan iqtisadi əmək
daşlıq problemlərinin əsas səbəbi Ermənistan iqtisadiyyatının po
tenasiyalının zəifliyi, beynəlxalq nəqliyyatda yaşadığı problemlər
və iki ölkə arasında birbaşa sərhədlərin olmamasıdır.
Ermənistan və Rusiya arasında iqtisadi münasibətlər aşağıdakı
müqavilələr çərçivəsində həyata keçirilir:
- “Rusiya Federasiyası hökuməti və Ermənistan Respublika
sı hökuməti arasında Ermənistan Respublikası hökumətinə veri
lən texniki kredit borclarının 1992-ci il nəticələri və yanvar-ap
rel 1993-cü il tarixlərində geri ödəmənin yenidən tənzimlənməsi
haqqında” müqavilə (No: 5652. 20.08. 1993);
- “Rusiya Federasiyası və Ermənistan Respublikası arasında
1993-cü ildə Ermənistan hökumətinə dövlət kreditinin verilməsi
haqqında” müqavilə (No: 5650-1. 20. 08. 1993);
638

Иванов Е.М, «Экономическое сотрудничество Армении с Россией», Aр
мения: проблемы независимого развития, Ред. Koжокин, E.M, Moсква 1998,
с. 291.
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- “Rusiya Federasiyası hökuməti və Ermənistan Respublikası
hökuməti arasında 1993-cü ildə Ermənistan Respublikası höku
mətinə verilən texniki kredit borcların geri ödənilməsinin yenidən
tənzimlənməsi haqqında” müqavilə (5651-1. 20.08. 1993);639
- “Rusiya Federasiyası hökuməti və Ermənistan Respublika
sı hökuməti arasında 1995-ci ildə ticarət, iqtisadi münasibətlərin
ümumi prinsipləri haqqında” müqavilə (No: 99. 01. 02. 1995);
- “Əhəmiyyətli malların göndərilməsi haqqında Rusiya Fede
rasiyası hökuməti və Ermənistan Respublikası hökuməti arasın
da” imzalanmış protokol” (No: 317. 21.03. 1996);
- “Rusiya Federasiyası hökuməti və Ermənistan Respublikası
hökuməti arasında 1996 – 1997-ci illərdə ticarət və iqtisadi mü
nasibətlər haqqında” müqavilə (No: 318. 21. 03. 1996);
- “Ermənistan Respublikasına dövlət krediti verilməsi haqqın
da Rusiya Federasiyası hökuməti və Ermənistan Respublikası hö
kuməti arasında imzalanmış protokol” (No:1068. 29. 08. 1997);
-“Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında Rusiya
Federasiyası hökuməti və Ermənistan Respublikası hökuməti
arasında imzalanmış protokol” (No: 339-rp. 28.08. 1997);
- “Rusiya Federasiyası hökuməti və Ermənistan Respublika
sı hökuməti arasında imzalanmış iqtisadi və ticarət müqavilələri
(1992, 1993, 1994, 1995 ve 1996 – 1997-ci illər arasında);
- “Müdafiə sənayesi müəssisələri arasında istehsal və texniki elmi araşdırmaların inkişaf etdirilməsi haqqında” müqavilə;
- “Dövlətlərarası iqtisadi struktur haqqında” müqavilə;
- “İstehsal və infrastrukturun inkişaf etdirilməsi haqqında”
müqavilə;
639

Maрaт Keнжетаев, ««Oборонная промышленность Республики Aрменя»,
http://cast.ru/russian/publish/1997/oct-dec/1.html, 19.08.2003.
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- “Sənaye mülkiyyətinin qorunması sahəsində əməkdaşlıq haq
qında” müqavilə;
- “Ətraf mühitin qorunması haqqında” müqavilə;
- “Meteoroloji və sertifikatların standartlaşdırılması haqqında”
müqavilə;
- “Rusiya Elmlər Akademiyası və Ermənistan Elmlər Akade
miyası arasında elmi əməkdaşlığı və əlaqələrin genişləndirilməsi
haqqında” müqaqvilə;
- “Keçmiş Sovet İttifaqının xarici borclarının paylaşılması
haqqında” müqavilə;
-“Vergiləndirmə sahəsində əməkdaşlıq və yardım haqqında”
müqavilə;
- “Hüququ məlumatların paylaşılması haqqındaı” müqavilə.640
Nəqliyyat sahəsində yaşanan problemlər, idxal və ixracda yaşa
nan problemlər Rusiya ilə ticarət münasibətlərində tarazlığı qoruya
bilməməsi Ermənistan iqtisadiyyatının əsas problemlərindən biridir.
2000-ci illərin ortalarına qədər Cənubi Osetiyada gərginliyin zəiflə
məsi nəticəsində Ermənistan-Rusiya arasında nəqliyyat Şimali Qaf
qaz, Cənubi Osetya və Gürcüstan üzərindən ilə həyata keçirilmişdir.
Bu problemi həll etməyə çalışan Ermənistan və Rusiya Abxa
ziya dəmir yolunun açılması haqqında 2000-ci illərin əvvəllərin
dən etibarən Gürcüstana təzyiq göstərmişdir. 641
Rusiyanın 2008-cil ildə Gürcüstana silahlı müdaxiləsindən
sonra Abxaziya üzərindən keçən dəmir yolunun açılması hələlik
mümkün deyildir və Ermənistan uzun zaman nəqliyyat problemləri
ilə qarşı-qarşıya qalacaqdır.
640

Иванов, «Экономическое сотрудничество Армении…», с. 297.
Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’da Türkiye-Rusya Rekabeti mi?”, http://www.av
sam.org /gunlukbulten/, 24.04.2004.
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Rusiya-Ermənistan arasında bir başqa nəqliyyat xətti də Qara
dənizdən həyata keçirilir. Rus malları Batum və Poti limanlarına,
buradan da dəmir yolu ilə Ermənistana daşınır. Ancaq bu xətt ba
halı və etibarlı olmadığından çox istifadə edilmir.
Ermənistan və Rusiya arasındakı ticarətin bir qismi qiymət
li daşlar və metalların idxal və ixracı ilə həyata keçirilir. Rusi
ya 1996-cı ildə xam almaz istehsalının 77 faizini sənaye üsulu
ilə işlənməsi üçün Ermənistana göndərmişdir. Bu illərdə Ermə
nistan sənaye üsulu ilə işlənmiş almazın 45, hazır qızıl məmu
latlarının 75, konyak istehsalının idə 75 faizini Rusiyaya ixrac
etmişdir. 1990-cı illərin ortalarına qədər müdafiə sənayesində
yaşanan problemlərə rəğmən Ermənistan Rusiya müdafiə səna
yesinə elektronik mallar və digər məhsulları göndərməyə davam
etmişdir.642
Ermənistan-Rusiya arasında dəmir yolu xətti işləmədiyi üçün
Ermənistanın sənaye müəssisələri istehsal gücünün 1/3-ri həc
mində çalışır. Ermənistanın kimya sənayesi Rusiyaya ildə təxmi
nən 50-60 ton ammonyak, kalsiyum və digər kimyəvi maddələr
ixrac edir. 1990-cı illərdə Ermənistan Rusiya bazarındakı mövqe
yini itirdikdən sonra başda “Nairit”, “Rubin”, və “Polivinilaçe
lat” olmaq üzrə cəmi 17 sənaye müəssisəsində istehsal tamamilə
dayanmışdır.643
1990-cı illərin ortalarına qədər iki ölkə arasında nəqliyyat, te
lekommunikasiya, neft və təbii qaz sənayesinin inkişaf etdiril
məsi və Metsamor atom elektrik stansiyasının yenidən fəaliyyətə
başlaması haqqında hökumətlərarası müqavilə imzalanmışdır. Er
mənistan və Rusiya arasındakı iqtisadi müqavilələr əsasən Ermə
642
643

Иванов, «Экономическое сотрудничество Армении…», с. 295.
Республика Армения, 29.02.1996, s. 2.
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nistan Təbii sərvətlər nazirliyi və Rusiyanın Ruskontrakt şirkəti
arasında imzalanmışdır. Hər iki ölkənin iqtisadiyyatında yaşanan
problemlər tərəflər arasındakı iqtisadi və ticarət münasibətlərinə
də təsir etmişdir. Ermənistan Rusiyaya olan borcunu ödəyə bil
mədiyi üçün Rusiya 1995-ci ildə “Ticarət və iqtisadi əməkdaşlı
ğın yeni prinsipləri haqqında” müqavilənin şərtlərini bir müddət
həyata keçirməmişdir. 1996-cı ildə Ermənistan borcunun bir his
səsini ödədikdən sonra qeyd edilən müqavilənin şərtləri tərəflər
arasında yenidən tətbiq edilmiş, iki ölkə arasında ixrac və idxal
müəyyən qədər artmışdır.644
1994-cü ilin aprel ayında MDB dövlətləri öz aralarında Sər
bəst Ticarət Bölgəsinin qurulması üçün müqavilə imzalamışdır.
Bu müqavilədə gömrük və digər vergilərin ləğvi, ticarət həcminin
artması üçün hüquqi dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulurdu.
Ancaq bu müqavilə MDB dövlətləri tərəfindən həyata keçirilmə
mişdir.645
1995-ci ilin yanvar ayında Rusiya, Qazaxstan, Qırğızstan və
Belorus arasında Gömrük Birliyi müqaviləsi imzalandı. Rusiya
Ermənistanı da bu müqaviləyə qoşulmağa dəvət etmiş, amma Er
mənistan iqtisadi problemlərinin həll etmədən bu müqavilədə iş
tirak etməyəcəyini bildirmişdir.
Ermənistan və Rusiya arasında 2000-ci illərin əvvəllərinə qə
dər iqtisadi və ticarət münasibətləri yüksək səviyyədə deyildi.
Ancaq bu tarxdən sonra tərəflər iqtisadi potensiyallarını dəyər
ləndirərək münasibətlərini inkişaf etdirməyə fürsət tapmışdır. Bu
mərhələdə bölgə dövlətlərindən Azərbaycan və Gürcüstan ABŞ
644

Поляков Н, «Россия-Армения: состояние и перспективы развития торговоэкономических отношении», Веншная торговля, Moсква, 1996, No: 10-11, с. 23.
645
Иванов, «Экономическое сотрудничество Армении…», с. 305.
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və Avropa dövlətləri ilə iqtisadi, siysi və ticarət münasibətlərini
inkişaf etdirməyə cəhd etmişdir. Cənubi Qafqazdakı təsirini sa
dəcə Ermənistandakı hərbi gücü ilə davam etdirə bilməyəcəyini
başa düşən Rusiya, bu səbəblə, xüsusilə Vladimir Putinin iqti
dara gəlməsindən sonra (2000-ci il 26 mart) iqtisadi baxımdan
Ermənistana köməyini artırmışdır. Məsələn, 2001-ci ildə Ermə
nistan-Rusiya arasında xarici ticarət 2000-ci ilə görə 30 faiz ar
taraq 230.9 milyon dollar olmuşdur. 180 milyonluq sərmayə ilə
Rusiya Ermənistan iqtisadiyyatına ən çox sərmayə qoyan döv
lətdir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 2001-ci ilin sentyabr
atyında Ermənistan səfəri zamanı tərəflər arasında “2010-cu ilə
qədər uzun müddətli iqtisadi əməkdaşlıq müqaviləsi” imzalan
mışdır.646 Tərəflər arasında 2005-ci ildə ticarət həcmi 300 milyon
dollar olmuşdur.
2009-cu ildə Ermənistanın Rusiyaya ixracın həcmi 107,4 mil
yon, 2010-cu ildə 160,5 milyon, 2012-ci ildə 279,1 milyon dollar
olmuşdur. 2013-cü ilin 10 aylıq hesabat dövründə ticarət həcmi
267,2 milyon dollar olmuşdur ki, bu ötən ilin eyni dövrü ilə mü
qayisədə 22 faiz çoxdur.
2009-cu ildə Rusiyadan Ermənistana ixracın həcmi 528,3 mil
yon, 20010-cu ildə 603,1 milyon, 2011-ci ildə 686,1 milyon,
2012-ci ildə 799,9 milyon dollar olmuşdur. 2013- cü ilin yanvaroktyabr aylarında isə bu rəqəm 646,1 milyon dollar olmuşdur.
Bu rəqəm ötən ilin eyni tarixləri ilə müqayisədə 5,2 faiz artıqdır.
Rusiya adətən Ermənistandan spirtli içki, kənd təsərrüfatı malları
(meyvə və tərəvəz) idxal edir, ixracatında isə enerji daşıyıcıları və
646

«Российско-Армянские отношении», http://www.ln.mid.ru/ns-rsng.nsf/ 6brsng.
nsf/6bc38aceada6e44b432569e700419ef5/432569d80022146643256ac7004d095e?
OpenDocument
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digər ərzaq məhsulları yer alır. 1988 – 2012-ci illərdə Rusiya Er
mənistan iqtisadiyyatına 2,9 milyard dollar sərmayə qoymuşdur.
Ermənistana qoyulan sərmayə proqramına uyğun olaraq “OAO
İNTER RAO EES” “İrəvan SES”, “Arqel SES”, “Razdan İES”-si
modernizasiya etmiş, “Sevan SES”, “Kənəkir SES” isə yenidən
fəaliyyətə başlamışdır.
ZAO sərmayə proqramına uyğun olaraq 2009 – 2011-ci illərdə
“Ermənistan elektrik şəbəkəsi” kampaniyasına (Səhmlərinin 100
faizi Rusiyanın “OAO İNTER RAO EES” kompaniyasına məx
susdur)180,3 milyon dollar xərclənmişdir.
“Beeline” telekommunikasiya kampaniyası “ArmenTel” şirkə
tinə 2007 – 2009-cu illərdə 180 milyon dollar sərmayə qoymuş
dur.647
2011-ci il 1 yanvar tarixinə qədər 1277 xüsusi müəssisə və fab
rik Rusiya sərmayəsi ilə qurulmuşdur. Bu müəssisə və fabriklər
Ermənistandakı xarici sərmayənin 27.6 faizini təşkil edir.648
Ermənistan və Rusiya arasında 2020-ci ilə qədər iqtisadi əmək
daşlığı tənzimləyən müqavilə 2013-cü il 1 okyabrda imzalanmış
dır.649 Bu önümüzdəki illərdə də iqtisadi baxımdan Ermənistanın
Rusiyaya asılılığının davam edəcəyini göstərir.

«Российско-Армянское торгово-экономическое сотрудничество», http://
www.armenia.mid.ru/relat_econ.html
648
«Российско-Армянское торгово-экономическое сотрудничество».
649
«Подписана программа экономического сотрудничества РФ и Армении до 2020 года», http://rus.ruvr.ru/news/2013_10_01/Podpisana-programmajekonomicheskogo-sotrudnichestva-RF-i-Armenii-do-2020-goda-1526/, 01.10.2013.
647
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2010 – 2012-ci illərdə Ermənistan Respublikasının
Rusiya Federasiyası ilə ticarət həcmi.
Milyon ABŞ dolları
Əmtəə
dövriyyəsi

İnkişaf
tempi, %

Ermənistan ilə tica-rətdə
Rusiyanın ümu-mi ağırlığı, %

2012

2011

2010

2012/2011

2012

2011

2010

1339,2

1114,5

995,8

120,3

23,5

20,3

20,8

İxrac

280,0

222,7

160,5

126,0

18,3

16,8

15,4

İdxal

1059,2

891,8

835,3

118,9

24,8

21,5

22,3

Saldo

-779,1

-669,1

-674,8

100,8

27,4

23,7

24,9

Mənbə: Обзор торговых отношений Армении с Россией, http://www.ved.
gov.ru/exportcoun-tries/am/am_ru_relations/am_ru_trade/; Национальная
статистическая служба Республики Армения.

Ermənistan 1990-cı illərdən bu günə qədər benzin və təbii
qaz ehtiyacının əsas hissəsini Rusiyadan qarşılamış, Metsamor
atom elektrik stansiyasında istifadə edilməsi üçün zənginləşdiril
miş uranı bu ölkədən almışdır. Ermənistan yaşadığı enerji prob
lemlərini həll etmək üçün elektrik şəbəkəsi sistemini Rusiyanın
elektrik şəbəkəsi sistemi ilə uyğunlaqşdırmaq istəmişdir. Rusiya
Sovet İttifaqı zamanı olduğu kimi Cənubi Qafqaz dövlətlərinin
enerji paylaşım mexanizmasını vahid sistemdə birləşdirmək istə
mişdir. Rusiya eyni zamanda Metsamor atom alektrik stansiyası
və Sevan-Razdan hidroelektrik stansiyasının da (Buraya beş hid
roelektrik stansiyası da daxildir) idarəsini hüquqən almışdır.650
Rusiya, Gürcüstan və Ermənistan 1997-ci ildə təbii qaz boru
xətti inşaatı haqqında müqavilə imzalamaışdır. Bu müqavilə ilə
Ermənistanın təbii qaz ehtiyacının qarşılanması və xəttin Türki
yəyə qədər uzadılması nəzərdə tutulmuşdu.
650

İ. Klebanov: “Yes Rosii” Ermenistan’da Faaliyet Göstermeye Hazır, Azg, 02. 10. 2003.
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Rusiya İran-Ermənistan təbii qaz boru xətti inşaatını da müəy
yən şərtlər daxilində dəstəkləmişdir. Xüsusilə Ermənistandakı bə
zi dairələr bu boru xəttinə əhəmiyyət verərərək, Cənubi Qafqazda
Ermənistan, İran və Rusiya əməkdaşlığına ciddi töhfə verəcəyini
düşünürdülər.651 Bu boru xəttinin inşa edilməsi məsələsi müzaki
rə edilərkən bəzi təhlilçilər bu xətti üzərindən Rusiyanın Bəsrə
körfəzinə və Yaxın Şərq bazarına çıxma ehtimalı haqqında fikir
bildirmişdi.
Ermənistanın enerji sahəsində qarşılaşdığı əsas problemlərdən
biri də Rusiyadan aldığı təbii qazın qiymətləri ilə bağlıdır. Rusiya
keçmiş sovet respublikalarının bəzilərinə təbii qazı dünya bazarı
qiymətinə deyil, daha ucuz satmışdır. Amma yenə də bu dövlət
lərə satdığı təbii qazın qiymətlərini yenidən nəzərdən keçirmək
ehtiyacı hiss etmişdir. Belə ki, Rusiya ən ucuz təbii qazı Ermənis
tan, Ukrayna və Belarusa satmışdır. Ancaq Ukrayna və bəzən də
Belorus ilə xarici və təhlükəsizlik məsələlərində ortaq məxrəcə
gəlmədiklərində satdığı təbii qazın qiymətini artıraraq bu ölkələ
rə təzyiq göstərmişdir. Bu təzyiqlər xüsusilə son illərdə aha çox
hiss edilir.
Ermənistanın Enerji və təbii sərvətlər naziri Armen Movsis
yanın verdiyi məlumata görə, 2012-ci ildə Ermənistan və Rusi
ya arasında təbii qazın qiyməti barəsində növbəti görüş keçiril
mişdir. Ermənistan KİV-ləri Rusiyanın “Qazprom” şirkətindən
olan mənbəyə istinadən bildirirmişlər ki, Rusiya 2012-ci ilin okt
yabrın 1-dən etibarən Ermənistana 1000 kub metr qazı 180 ABŞ
dolları əvəzinə 280, 2013-cü il yanvarın 1-dən isə 320 dollara sat
651

Cabbarlı, “Bağımsızlık Sonrası…”, ss. 250-252; Aнна Агабабаян, «Армения:
межквартальный аналитический обзор (июнь-сентябр 2003)», http://www.mpa.
ru:8081/ a nalytics/issue.php?id=223, 03.07.2005.
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mağı planlaşdırır.652 Əlbəttə ki, təbii qazın qiymətinin belə kəskin
artımı Ermənistan vətəndaşlarının sosial-iqtisadi həyatına mənfi
təsir göstərəcəkdir. Rusiya Ermənistana satdığı təbii qazın qiymə
tini sonuncu dəfə 2010-cu ilin aprelin 1-də artırmışdı. Bu artım
dan sonra Ermənistan vətəndaşları istifadə etdikləri hər kub metr
qaza 96 dram deyil, 132 dram ödəməli olmuşdur. Ayda 10 min
kub metrdən çox təbii qaz istehlak edən böyük müəssisələr isə hər
1000 kub metrə 215 dollar deyil, 243,13 dollar ödəmişdir.653
Ermənistanla Rusiya arasında təbii qazın qiymətlərinin müza
kirə olunması xəbərləri yayılmadan əvvəl, təbii qazın qiyməti
nin artmayacağı barədə informasiyalar verilsə də bu, Ermənistan
vətəndaşlarını sakitləşdirməyə və həyəcan yaratmamağa yönəlik
bəyanatlar olmuşdur. Rusiya hər fürsətdə strateji müttəfiqi kimi
dəyərləndirdiyi Ermənistana xüsusilə Ermənistanın Gömrük Bir
liyinə üzv olması üçün satdığı təbii qazın qiymətini müzakirəyə
çıxararaq bu ölkəyə təzyiqlərini daha da artırmışdır.
Ermənistan hökuməti Rusiya ilə təbii qaz müzakirələrini icti
mai rəydən gizlətməyə çalışsa da, KİV-lərdə bu barədə müzakirə
lər davam edir. 2013-cü ildə Ermənistanda prezident seçkilərinin
keçirildiyi diqqətə alınarsa, daha əvvəllər də olduğu kimi, Rusi
yanın adətən prezident seçkilərindən əvvəl təbii qaz bazarlığını
gündəmə gətirməsi olduqca maraqlıdır.
Rusiyanın “Qazprom” şirkəti Ermənistanın “ArmRosqazp
rom” şirkətinin səhmlərinin 80 faizinə sahibdir. Geri qalan 20

652

Hatəm Cabbarlı, “Ermənistanın enerji problemi”, http://newtimes.az/az/experts/
206#.Ugx1O5I2Je8, 12.07. 2012
653
«Вопрос субсидирования цены на российский газ решится в контексте
вступления Армении к ТС – министр», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/
fd-abroad/armenia/1706372.html, 11.09.2013
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faizi isə Ermənistan hökumətinə aiddir. Ermənistan Rusiyaya
olan borcunu ödəyə bilmədiyi üçün 2014-cü il 16 ynvarda sahib
olduğu 20 faizlik hissəni də “ArmRosqazprom” şirkətinə satmış
dır. Müqavilənin şərtlərinə görə “ArmRosqazprom” şirkəti ləğv
edilərək “Qazprom Armeniya” şirkəti qurulmuşdur. Ermənistanın
20 faizlik hissəni də Rusiyaya satması onun enerji siysətinin iflas
etdiyini göstərir.654
2011-ci ildə Ermənistanın Rusiyadan satın aldığı təbii qazın
miqdarında 11,73 faiz artış olsa da, “ArmRosqazprom” 43 faiz
ziyanla işləmişdir.
5.4. Hərbi əməkdaşlıq
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra başda Rusiya
olmaq üzrə, MDB çərçivəsində hərbi əməkdaşlığı inkişaf etdir
miş, 1992-ci il 15 mayda MDB-yə üzv olan dövlətlərin Daşkənd
də imzaladığı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv
olmuş və 2002-ci il 7 oktyabrda Təşkilatın qəbul edilən nizamna
məsini Ermənistan parlamenti ratifikasiya etmişdir.655 Üzv dövlət
lər arasında hərbi-siyasi əməkdaşlığı dəstəkləyən “MDB Dövlət
Başçıları Komitəsi”nin qəbul etdiyi “MDB inteqrasiya çalıçşma

654

«В случае отказа Армении от ТС с Россией, газ мог стоить $500 - министр
энергетики», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1741122.
html, 04. 12.2013.
655
«Парламент Армении ратифицировал два договора в рамках ОДКБ», http://
news.day.az/armenia/295396.html, 25.10.2011; Филипп Казин, «Россия и Ар
мения: что дальше?», http://www.mpa.ru:8081/analytics/issue.php?id=102, 14.
09. 2006; «Министр обороны Армении: Присутствие на территории Армении
российской военной базы является неотъемлимой частью нашей безопасности», http://news.day.az/armenia/2077.html, 21. 11.2003.
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larının əsas istiqamətləri” adlı memorandum Ermənistan tərəfin
dən dəstəklənmişdir. Ermənistan 1995-ci il 10 fevralda “Kollek
tiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olan dövlətlər ara
sında kollektiv təhlükəsizlik konsepti” müqaviləsini imzalamış
və 1995-ci ilin noyabr ayında parlamentdə ratifikasiya etmişdir.
Ermənistan MDB çərçivəsində “Havadan Müdafiə Sistemi
Koordinasiya Komitəsi” və “Hərbi Texniki Komitə” olmaqla iki
hərbi qurumda təmsil edilir.656
İki ölkə arasında hərbi əməkdaşlıın əsası Ter-Petrosyanın iqtidarı
zamanında qoyulmuş, sonrakı illərdə isə daha da inkişaf etdirilmiş
və müxtəlif müqavilələr imzalanmışdır. 1992-ci ilə qədər keçmiş
Sovet İttifaqının 7-ci ordusu Ermənistanda yerləşmiş bu ordunun
tərkibində olan 16 və 17-ci korpus Ermənistana verilmişdir.
Ermənistan və Rusiya arasında 1994-cü il 21 oktyabrda im
zalanan müqavilə şərtlərinə görə, Rusiyaya Gümrü və İrəvanda
olmaq üzrə iki hərbi baza yaratmağa icazə verilmişdir.657 Əslində
bu bazalar Sovet İttifaqı zamanı mövcud olmuşdur. Ancaq Ermə
nistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra bzaların hüquqi statusu
qeyri-müəyyən olaraq qalmışdır. Ermənistan bu bazaları müstə
qilliyinin və milli təhlükəsizliyinin təminatı olaraq görmüş, onla
rın qalıması məsələsində Rusiya üçün problem çıxarmamışdır.
Ermənistanın Müdafiə naziri məsələ ilə bağlı fikirlərini bil
dirərkən “Ermənistanda olan Rusiya hərbi bazaları bizim milli
təhlükəsizliyimizin ayrılmaz bir parçasıdır” 658 demişdir.
656

Tишшенко Г. «Вооруженные силы и военно политический курс Армении»,
Aрмения проблемы независимого развития, Ред. Koжокина, сс. 558-559.
657
Keнжетаев, ««Oборонная промышленность Республики …»
658
«Национальная безопасность как приоритеть Армяно-Российских отноше
ниях», http://www.armenianembassy.ru./arsen.html, 24.06.2003.
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Ermənistan və Rusiya arasında hərbi əməkdaşlığı tənzimləyən
müqavilə 1995-ci il 16 martda imzalanmışdır. Müqavilə şərtlə
rinə görə, Gümrüdə yerləşən 102-ci Rusiya hərbi bazasına təx
minən 3000 hərbiçidən ibarət hərbi hissə, SU-27 hərbi aviasiya
alayı, havadan müdafiə birliyi və S-300 raket kompleksi yerləş
dirilmişdir. 659
Bundan başqa “Rusiya Federasiyası və Ermənistan Respubli
kası arasında havadan müdafiə qüvvələri arasında ortaq hərəkət”
müqaviləsi imzalanmış, havadan müdafiə sistemləri qurulmuş və
birgə müdafiə qüvvələri yaradılmışdır.660
Ermənistanın 1997-ci ilin avqust ayında imzaladığı “Rusiya ilə
qarşlılıqlı yardım haqqında” müqavilənin 2-ci maddəsində “...Ra
zılığa gələn tərəflər, hər hansı silahlı hücum təhlükəsi ilə qarşılaşır
sa, ən qısa zamanda müqaviləni imzalayan digər tərəflə görüşməyə
başlayaraq müdafiəni təmin edəcək, sülhün və təhlükəsizliyin qo
runması üçün birlikdə hərəkət edəcəklər.” 3-cü maddədə isə “Ra
zılığa gələn tərəflər, hər hansı bir dövlət və yaxud dövlətləri qru
pu tərəfindən sülh və təhlükəsizliyi təhdid edildiyi təqdirdə, sülh
və təhlükəsizliyinin qorunması üçün BMT nizamnaməsinin 51-ci
maddəsinə uyğun olaraq, hərbi kömək etmək də daxil olmaqla birbirilərinə hər cür köməklik edəcəkdir.” 661 ifadələri diqqətə alındı
ğında Ermənistana hər hansı dövlətin hücum edəcəyi təqdirdə Ru
siya hərbi bazasının hadisələrə müdaxilə edəcəyini aydın olur.
Rusiya və Gürcüstan arasında Rusiyanın hərbi bazasının çıxa
rılması haqqında imzalanmış müqavilənin şərtlərinə görə, Rusiya
659

Юрий Голотюк, «Закавказская «гонка вооружений», Известия, 23.01.1999.
«У России и Армении-Единая Система ПВО», http://www.aviaport.ru/news/
Aviation/4028.html, 29.08.2004.
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Российского газета, 13.09.1997.
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Gürcüstanın Vaziani hərbi bazasında olan hərbiçilərin və silahla
rın bir qismini Ermənistana göndərmişdir. 2002-ci il 22 dekabrda
Vaziani hərbi bazasından çıxan rus ordusunun bir qismi də Ermə
nistan sərhədlərində yerləşdirilmişdir. Bu hərbi hissələr Rusiyanın
Cənubi Qafqaz Komandanlığının tabeçiliyinə verilmişdir. Azər
baycan Xarici işlər nazirliyi bu məsələ ilə bağlı etirazını bildirmiş,
bunun Dağlıq Qarabağ probleminin həll edilməsi prosesinə mane
olacağını qeyd etmişdir. Bu hərbi hissəinin və silahların Ermənis
tana daşınması Avropada Adi Silahların Məhdudlaşdırılması Mü
qaviləsi (AASMM) şərtlərinin kobudcasına pozulması deməkdir.
Müqavilə imzlandıqdan sonra Azərbaycan Rusiyaya etiraz
edərək, Ermənistan ilə müharibə vəziyyətində olduğunu və bu
müqavilənin Azərbaycana qarşı imzalandığını bildirsə də, Rusi
ya və Ermənistan bu müqavilənin hər hansı bir dövlətə və yaxud
dövlətlər qrupuna qarşı imzalanmadığını qeyd etmişdir.
Ermənistanın işğalçı siyasəti davam edərkən Türkiyənin Nax
çıvana hərbi güc göndərməsi gündəmə gəldiyində Rusiya buna
ciddi etiraz etmiş, MDB Müdafiə Naziri Şapoşnikov məsələ ilə
bağlı verdiyi bəyanatda “Türkiyənin sadəcə Naxçıvana hərbi güc
göndərməsi deyil, Qafqazdakı hadisələrə müdaxilə etməsi belə
üçüncü dünya müharibəsinin başlamasına səbəb ola bilər” demiş,
Rusiya Prezident Adminstrasiyasından isə Türkiyənin Naxçıvana
ordu göndərəcəyi təqdirdə Qars və Moskva müqavilələrinin yeni
dən baxılmasının mümkün olduğunu qeyd etmişdir.662
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Шакарянц, «Вопросы коллективной безопасности СНГ и Армении», с.
47; “Ermenistan’ı Bölen Anlaşmaların Geçersiz İlan Edilmesi Gerekir.” Azg, 09.
06.2001; «Проблема Нахичевана в свете международных договоров и Карабахского конфликта», http://www.artsakh-karabakh.am/new/ru/Conflict-INfactkeythemas-nachijevan
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Hal-hazırda Rusiyanın Ermənistanda Gümrü şəhərində 12,
Axuryanda 4, Araqaçda 2, Eştərəkdə 1, İrəvanda 7, Qafanda 1
və Nubaraşemdə 2 hərbi hissəsi olmaq üzə cəmi 29 hərbi hissə
si vardır. Rusiyanın hərbi hissələrinin yerləşdiyi bölgələrə diqqət
edildiyində 14-nün Türkiyə ilə sərhəd bölgəsində yerləşdirildiyi
məlum olur.663
Ermənistan və Rusiya arasında 1992-ci ilin fevral ayında imza
lanmış müqaviləyə görə, Ermənistan-İran və Ermənistan-Türkiyə
sərhədləri Rusiya sərhəd qoşunları tərəfindən qorunur və burada
təxminən 1300 rus zabiti xidmət edir.664 Müqavilə imzalandıqdan
sonra Rusiya mətbuatında məsələ ilə bağlı informasiyalar dəyər
ləndirildiyində diqqəti çəkən bir məqam da Ermənistanın Rusi
ya ilə sərhəddi olmamasına baxmayaraq bu ölkənin sərhədlərinin
MDB və Rusiya sərhəddi kimi göstərilməsidir.
Ermənistan və Rusiya arasında 2000-ci ildə imzalanan hərbi
müqavilə ilə Gümrüdə yerləşən 102-ci baza daşınmaz əmlakı ilə
birlikdə qarşılıqsız olaraq 25 illiyinə Rusiyanın istifadəsinə veril
mişdir. Bundan başqa Ermənistan ərazisindəki Rusiyanın sərhəd
qoşunlarının büdcəsinin 30 faizini qarşılayır.665
Ermənistanda Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) Kollektiv Təh
lükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına (KTMT) üzv dövlətlərin prezi
dentlərinin 2010-cu il 20 avqustda İrəvanda qeyri-rəsmi iclası keçi
rilmişdir. İclasda KTMT-nin gələcəyi, üzv dövlətlərin təhlükəsizlik
problemləri, bölgə və beynəlxalq məsələlər müzakirə edilmişdir.
İclasda ən əhəmiyyətli mövzulardan biri də Rusiya və Ermə
nistan arasında 1995-ci ildə imzalanan hərbi müqaviləyə əlavə
663

Keнжетаев, «Oборонная промышленность Республики…»
Tишшенко, «Вооруженные силы и военно политический…», с. 560.
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Малышева, «Конфликты у южных рубежей России»
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edilən 5 No-lu prokol ilə 102-ci bazanın müddətinin 1995-ci ildən
hesablanmaq şərti ilə 2049-cu ilə qədər uzadılması olmuşdur.666
Müqavilə 2011-ci il 17 iyunda Rusiya Dövlət Duması tərəfindən
ratifikasiya edilmişdir.667
Müqavilədə əhəmiyyətli olan bir məsələ də, 1995-ci il müqavi
ləsində olmayan maddədir. Yeni müqavilədə Ermənistanda yerlə
şən 102-ci hərbi bazası sadəcə Rusiyanın milli mənafelərini qoru
mayacaq, eyni zamanda Ermənistanın qarşılaşdığı təhlükəsizlik
problemlərinin də həllində iştirak edəcək.668
Son zamanlarda Rusiya ciddi şəkildə Cənubi Qafqazda siyasi
və hərbi gücünü artırmağa çalışır. 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüs
tanı işğal etməsi rus siyasi və hərbi elitasında imperiya xülyasının
canlandığını göstərir.
Ermənistandakı Rusiyanın hərbi bazası bu ölkəyə sadəcə Er
mənistanda deyil, eyni zamanda Cənubi Qafqazda yaşanan siyasi
və təhlükəsizlik problemlərinə müdaxilə etməyə imkan verir. Ru
siyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi zamanı 102-ci hərbi bazanın
döyüş təyyarələrindən istifadə edildiyi iddiası bölgə mətbuatında
müzakirə edilmişdi.
102-ci hərbi baza və Ermənistan ordusu mütəmadi olaraq hərbi
təlimlər təşkil edir. 1996-cı ildə təşkil edilən hərbi təlim zamanı
666

«Проект документа о российской военной базе в Армении», http://www.
azatutyun.am/content/article/2130051.html, 17.08.2010; Арташес Гегамян, «Протокол №5: безопасность Армении против предательства национальных интересов», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/1320721.html, 01.09.2010.
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«Госдума ратифицировала Протокол №5 к договору между РФ и Арменией
о российской военной базе», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1416612.html, 17.06.2011.
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Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’ın Halk Ayaklanması Paranoyası ve ErivanMoskova Askeri Anlaşması”, 21. YÜZYIL, Ekim 2010, Sayı: 22.
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təxminən 4 min əsgər, 1000 tank və zirehli maşın, 50 artilleriya
qurğusu və 4 SU-27 döyüş təyyarəsi iştirak etmişdi.669
2013-cü ildə Ermənistan bəzi strateji ərazilərinin nəzarətini
102-ci bazaya vermişdir.670
2001-ci ilin sentyabr ayında Rusiya Prezidenti Vladimir Puti
nin Ermənistana səfər etməsindən əvvəl hər iki dövlətin Müdafiə
nazirlərinin keçirdikləri mətbuat konfransında iki ölkə arasında
40-dan çox hərbi müqavilə imzalandığını bildirmişdir. Rusiya
nın Müdafiə naziri Serqey İvanov Rusiyanın yaxın gələcəkdə Er
mənistandakı hərbi bazalarının ləğv edilməyəcəyini ifadə edərək
bazaların mövcudluğunun Rusiya baxımından geosiyasi zərurət
olduğunu qeyd etmişdir.
Ermənistan və Rusiya arasında hərbi müqavilələrdən başqa
Rusiya 1993 – 1996-cı illərdə Ermənistana qarşılıqsız olaraq 1
milyard dollarlıq silah vermişdir.671 Bununla bağlı Azərbaycan
Milli Məclisi Rusiya Dövlət Dumasına məktub yazaraq bu məsə
lənin araşdırılmasını tələb etmiş və Rusiyanın Ermənistana qarşı
lıqsız olaraq 1 milyard dollarlıq silah verməsinin Dağlıq Qarabağ
probleminin həll edilməsində Rusiyanın vasitəçilik missiyasına
kölgə saldığını ifadə etmişdir.
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Шакарянц, «Вопросы коллективной безопасности СНГ и Армении», с. 173.
«Армения передаст новые территории российской базе для их модернизации
и пополнения - Минобороны», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1736188.html, 22.11.2013
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Грунин В.Ф, «Азербайджан: этот нелегкий суверенитет», Журнал Теории и практики Евразийства, No 3, http://www.e-journal.ru/bzarub-st2-3.
html; «Азербайджан обювиняет России в незаконных поставках оружия
в
Армении»,
http://www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=1377063&s=11,
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Rusiya hökuməti məsələ ilə bağlı verdiyi bəyanatda Ermənis
tana verilən silahların qanunsuz yollarla deyil, iki ölkə arasında
imzalanmış müqavilələr çərçivəsində verildiyini bildirsə də, Er
mənistan XİN-dən verilən məlumatda Rusiyanın Ermənistana si
lah vermədiyi qeyd edilmişdir.672 Bu məlumat Rusiya hökuməti
nin verdiyi bəyanatla ziddiyyət təşkil edir. Belə ki, Rusiya silah
verildiyini etiraf etsə də, Ermənistan bunu təkzib etmişdir.
Ermənistan və Rusiya hərbi əməkdaşlıqlarının stratejik əhə
miyyət daşıdığını, bölgədə hər iki dövlətin siyasi və hərbi məna
felərinə xidmət etdiyini müxtəlif vəsilələrlə vurğulamışdır. Ermə
nistan ərazisindəki Rusiyanın hərbi bazalarını trazlıq vasitəsi ki
mi görərkən, Rusiya həm Qafqaz sərhədlərinin təhlükəsizliyinin,
həm də, bölgəyə nəzarət etmək baxımından Ermənistan ilə hərbi
əməkdaşlığının zəruri olduğunu bildirmişdir.
5.5. Ermənistanın Gömrük Birliyinə üzv olması
Son illərə qədər Ermənistan və Aİ arasındakə münasibətlər in
kişaf etsə də, Ermənistanın münasibətlərin inkişaf dinamikasını
sabit saxlamağa siyasi və iqtisadi imkanları hər keçən gün bir az
daha azalır. Bunun ən böyük səbəblərindən biri də, Rusiyanın Er
mənistanı Gömrük Birliyi və Avrasiya Birliyinə üz olması üçün
təzyiqlərini artırmasıdır.
Ermənistan Prezidenti Serj Sərkisyan 2013-cü il 3 sentyabrda
Rusiyaya rəsmi səfərdə olmuşdur. Sərkisyan səfər zaman ölkəsinin
son bir neçə ildir tərəddüd içində qaldığı məsələlərə aydınlıq gətirdi
və Rusiyanın tələbi ilə 2013-cü il 24 oktyabrda Gömrük Birliyinə
672

«О напряженности в Армяно-Азербайджанских отношениях», http://www.
nns.ru/analytdoc/ims/obzory/0104_18.html, 08.03.2006.
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üzv olacağı haqqında bəyanat verdi. Ermənistan Rusiyanın lider
liyində qurulan Avrasiya Birliyi və Gömrük Birliyinə üzv olmağa
məcbur edilirkən, 2013-cü il 24 iyulda Ermənistan Avropa Birliyi ilə
“Dərin və Geniş Əhatəli Ticarət Zonası Haqqında” müqavilə mətni
üzərində razılığa gəlmişdi. Ancaq Ermənistanın Gömrük Birliyinə
üzv olması Vilnüs prosesindən kənarda qalması ilə nəticələnmişdir.
2013-cü ilin noyabr ayında Vilnüsdə keçirilən Şərq Tərəfdaşlığı Zir
və görüşündə Ermənistan bu müqaviləni imzalamalı idi.673
Ermənistan Xarici işlər nazirinin müavini Şavarş Köçəryan
Sərkisyanın Rusiya səfərindən əvvəl məsələyə münasibət bildi
rərkən, “Avropa İttifaqı ilə sərbəst ticarət zonasına qoşularkən su
verenliyimizi itirmirik, sadəcə tariflər haqqında qərarlar alınacaq.
Amma vahid gömrük birliyi sisteminə qoşularkən biz bəzi hal
larda suverenliyimizi itiririk. Rusiya, Qazaxıstan və Belorusun
üzv olduğu Gömrük Birliyinə gəldikdə isə, burda bəzi problemlər
vardır və bu problemler açıq şəkildə ifadə edilib. Əsas məsələ
odur ki, bizim bu dövlətlərlə ortaq sərhəddimiz yoxdur. Dövlətlə
rin ortaq sərhədləri olmadan vahid gömrük sisteminə qoşulması
presedenti hələ ki, yoxdur.”674 demişdir. Dövlət rəsmisinin bu cür
bəyanatından sonra Sərkisyanın Minskdə Gömrük Birliyinə üzv
olmaq və Avrasiya itisadi məkanının formalaşdırılması prosesin
də iştirak etmək üçün müqavilə imzalaması Ermənistanın xarici
siyasətində ciddi qırılma nöqtəsinin yaşandığını göstərir.
Ermənistanın Gömrük Birliyinə və Avrasiya Birliyinə üzv ol
673

«Серж Саргсян: Решение Армении вступить в ТС-не отказ от диалога с
европейскими структурами», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1702369.html, 03.09.2013.
674
«Решением вступить в ТС Армения заблокировала шансы на подписание
DCFTA - МИД Литвы», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1702414.html, 04.09.2013.
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ması, bu ölkənin xarici ticarətində Rusiyanın ağırlığını daha da
artıracaq və mövqeyini gücləndirəcək, Ermənistanın iqtisadi və
siyasi baxımdan Rusiyadan asılılığı daha artacaqdır.
Hesablamalara görə, 2015-ci ilə qədər Rusiya Gömrük Birli
yindən 400 milyard, Belorus və Qazaxıstan isə 16 milyard dollar
gəlir əldə edə bilər.675 Bu zaman Rusiyanın gəlirinin Birliyə üzv
olan dövlətlərin gəlirlərindən müqayisə edilməyəcək qədər çox
olduğu müşahidə edilir. Zəif və böhran içərisində olan Ermənis
tan iqtisadiyyatının isə Birliyə üzv olmasından sonra nə qədər gə
lir əldə edəcəyi məsələsinə aydınlıq gətirilməyib.
Sərkisyanın Gömrük Birliyinə üzv olması üçün müqavilə im
zalamasından sonra Ermənistan mətbuatından ciddi reaksiyalar
gəlmişdir. Erməni mətbuatı bunu Ermənistanın Rusiyaya “təslim
olması” kimi yox “işğal edilməsi” kimi dəyərləndirmişdir.
Erməni mətbuatı belə bir müqavilənin imzalanmasından sonra
Ermənistanın Avropa Birliyi ilə münasibətlərində ciddi gərginli
yin yaşanacağını, iqtisadi, siyasi sahələrdə Avropa Birliyinin si
yasi və maliyə köməyini ala bilməyəcəyini bildirmişdir.
Belə bir vəziyyətdə ABŞ da Ermənistana olan münasibətlərində
bəzi məsələləri arxa plana çəkə bilər. Xüsusilə, Ermənistanın NATO
ilə münasibətləri, bu ölkəyə edilən qarşılıqsız maliyə yardımları, iq
tisadi və siyasi reformlara verilən maddi dəstək dayandırıla bilər.
Ermənistan üçün siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik baxımından
yeni bir mərhələ başlayır. Amma bu yeni mərhələnin perspektivi
nin necə olacağı hökumətin özünə belə aydın deyil. Bu Ermənis
tan rəhbərliyinin son 20 ildə həyata keçirdiyi yalnış xarici siyasət
və təhlükəsizlik strategiyanın labüd nəticəsidir.
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«Армения-РФ: Все упирается в ОДКБ», http://www.panarmenian.net/rus/
details/¬169530/, 04.09.2013.
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6. ERMƏNİSTANIN İRAN SİYASƏTİ
6.1. Siyasi münasibətlər
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra geosiyasi möv
qeyindən irəli gələn problemləri həll etmək məqsədi ilə İran ilə
münasibətlərini yüksək səviyyədə qurmağa çalışmış bu ölkə ilə
Türkiyə və Gürcüstandan daha yaxın təmasda olmuş və əlaqələri
ni mütəmadi olaraq inkişaf etdirmişdir.676 Şimal və qərb nəqliyyat
xəttindən istifadə edə bilmədiyinə görə Ermənistan İran üzərin
dən dünyaya açılmağa çalışmışdır.677 Ermənistan yalnız nəqliyyat
sahəsində yox, xarici siyasətdə də İranın dəstəyindən istifadə et
mişdir. Ermənistan-İran əlaqələri təkcə iki ölkənin qonşu olması
geosiyasi reallığı ilə deyil,678 eyni zamanda Ermənistanın işğalçı
siyasət həyata keçirməsi, bir-birlərini istər siyasi, istərsə də iq
tisadi baxımdan xarici dünyaya açılan qapı kimi görmələri, iki
ölkə arasında strateji əhəmiyyətli layihələrin reallaşdırılması, Er
mənistan və Azərbaycan arasında yaşanan Dağlıq Qarabağ prob
lemində İranın mövqeyi, Türkiyənin bölgəyə marağı,679 xüsusilə
676

Maud Mandel, “Old Neighbors, New Perspectives: Armenia and Iran in Modern
Times” The Journal of the International Institute, Vol. 4, No. 2: Winter 1997.
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Eдуард Казарян, «K вопросы об Армяно-Иранских отношениях», Oриентиры
внешней политики Армении, Сборник аналитических статей. Под ред. Гаяне.
Новиковой, Ереван, Изд. Антарес, 2002, с. 62.
678
Peimani Hooman, Regional Security and the Future of Central Asia: The
Competition of Iran, Turkey and Russia, London: Praeger, 1998. pp. 24-25.
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Fuller E. Graham, Turkey Faces East: New Orientations Toward the Middle
East and the Old Soviet Union. Santa Monica, CA: Rand, 1992. p. 45.
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Azərbaycan ilə qurmağa çalışdığı strateji əlaqələr və Azərbayca
nın müstəqilliyini elan etməsindən sonra İranda yaşayan və sa
yıları 30-35 milyon olduğu iddia edilən azərbaycanlıların milli
mədəni muxatariyyat tələbləri çərçivəsində formalaşmışdır. İkili
münasibətlərdə yuxarıda ifadə edilən amillərin hələ uzun müddət
qüvvədə olacağı ehtimal edilir.680
İran, SSRİ-nin dağılmasından sonra Cənubi Qafqaz ölkələrinin
müstəqilliyini Rusiyanın razılığını aldıqdan sonra tanımış və böl
gədə yaşanan silahlı münaqişələrdən narahat olduğunu bildirmiş
dir. Bəzi tədqiqatçılar isə İran Prezidenti Əli Əkbər Rəfsəncani
nin dediyi: – “Sovet İttifaqının dağılması bizi məmnun etmədi”681
ifadəsinə istinaq edərək, sovet respublikalarının müstəqilliklərini
elan etməsindən sonra xüsusilə xarici siyasət və təhlükəsizliklə
bağlı ciddi problemlərlə qarşılaşacağından Sovet İttifaqının sü
qutundan İranın məmnun olmadığını qeyd edirlər. Bu baxımdan
Ermənistan ilk başlarda İrandan gözlədiyi münasibəti və marağı
görməmişdir.
İki ölkə arasında siyasi əlaqələr Xarici işlər nazirlərinin 1992ci il 2 fevralda Tehranda imzaladığı müqavilədən sonra başlamış
dır. Müqavilə şərtlərinə görə, hər iki ölkədə səfirliklər açılmalı və
İran Ermənistana təbii qaz verməli idi. Bu görüşdə İran Ermənis
tana neft emalı zavodu tikməyi təklif etmiş və Ermənistanın İran
üzərindən tranzit keçid şərtləri müəyyənləşdirilmişdir.682
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Ислам Назаров, «Азербайджано-Иранские взаимоотношения сегодня и перс
пективы на ближайшие годы», Центральная Азия и Кавказ, No: 5, 2000, http://
www.ca-c.org/online/2002/ journal_rus/cac-05/10.nazrus.shtml, 21.11.2002.
681
Независимая газета, 11.11.1992
682
Aждар Куртов, «Aрмяно-Иранские отношения», Aрменя проблемы Неза
висимого развития, Ред. E. M. Koжокин, Moсква 1998, с. 401.
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İranın, 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün
vasitəçi olmaq istəyi Ermənistan Prezident Levon Ter-Petrosyan
tərəfindən məmnunluqla qarşılanmışdır.683 Azərbaycan və Ermə
nistanın dəvəti üzərinə bölgəyə gələn İran Xarici işlər naziri Əli
Əkbər Vilayəti hər iki dövlətin səlahiyyətli şəxsləri ilə görüşmüş
dür. Səfər əsnasında Vilayəti problemin müzakirələrlə həll edil
məsi gərəkdiyini və vasitəçilik missiyasına davam edəcəklərini
bildirmişdir.684 1992-ci ilin mart ayında İran xarici işlər nazirinin
müavini Mahmud Vaezi İrəvana səfərində Dağlıq Qarabağ prob
leminin həlli üçün təkliflər paketini Levon Ter-Petrosyana təqdim
etmişdir. İranın vasitəçilik cəhdləri Azərbaycan və Ermənistan tə
rəfindən məmnunluqla qarşılansa da, Qarabağ erməni icmasının
görüşmələrdə tərəf kimi iştirak etməsi şərtini Azərbaycana qəbul
etdirməyə çalışmasından sonra nəticəsiz qalmışdır. İranın aktiv bir
şəkildə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində iştirak etməyə cəhd
göstərməsi Ermənistan tərəfindən müsbət qarşılanmışdır.685 Be
lə ki, Ter-Petrosyan Erməni Milli Hərəkatının 4-cü qurultayında
qonşu dövlətlərlə əlaqələrini “Ermənistanın qonşularıyla, xüsusi
lə də İran və Türkiyə ilə əlaqələri ölkənin xarici siyasətinin kilid
nöqtələridir” 686 şəklində dəyərləndirmişdir. Levon Ter-Petrosyan,
xüsusilə İran ilə əlaqələri dəyərləndirərkən, iki ölkənin ortaq siya
683

Ali Akpar Velayeti, “The Constructive Role of the IR Iran in Maintaining Regional Security”, Amu Darya: The Iranian Journal of Central Asian Studies, 1996,
Vol. 1, No. 2. pp. 183-191; «Роухани: Иран готов содействовать урегулированию
карабахского конфликта», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/403991.
html, 09.02. 2005.
684
INFO-TASS (Moсква), 28.02.1992.
685
«Иран и его позиция по Нагорному Карабаху: новые реалии», ИА REGNUM,
http://www.regnum.ru/news/400162.html, 02.02.2005.
686
Куртов, «Aрмяно-Иранские отношения», c. 406.
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si mənfelərinin olduğunu, tərəflər arasındakı əməkdaşlığın daha
da genişlədiyini və qısa zamanda nəticələrinin ortaya çıxacağını
ifadə etmişdir.687 Bu dövrdə Azərbaycan da İranın Dağlıq Qara
bağ mövzusunda vasitəçilik təşəbbüsünü dəstəkləmişdir.688
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Tehranda görüşü
nü təşkil edən İran, problemi həll etmək istəmiş, ancaq Tehran
görüşündən sonra Ermənistan silahlı qüvvələri hərbi əməliyyatla
ra başlayaraq Şuşanı işğal edərək, Ağdam boyunca hücuma keç
mişdir.689 Ermənistanın hücuma keçməsindən sonra prezident sə
lahiyyətlərini icra edən Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Yaqub
Məmmədov İran İslam Respublikasının Prezidenti Haşimi Rəf
sancaniyə zəng vuraraq Ermənistanın hərbi əməliyyatları dayan
dırmasını tələb etmişdir. Rəfsəncani Ter-Petrosyan ilə telefon əla
qəsi yaratmağa çalışsa da, Ter-Petrosyan texniki səbəbləri bəhanə
gətirərək onunla görüşməmişdir.690 12 mayda Bakıdan İrəvana
gedən Mahmud Vaezi, Ter-Petrosyan ilə görüşmüş və vasitəçilik
cəhdlərinə davam edəcəklərini bildirmişdir. Ermənistan ordusu
nun Şuşanı işğal etməsindən sonra İranın vasitəçilik cəhdlərinə
xüsusilə Azərbaycanın etibarı sarsılsa da, may ayının sonuna ki
mi İran vasitəçilik missiyasına davam etmişdir. İranın vasitəçilik
missiyası Ermənistanın Şuşa və Kəlbəcəri işğal etməsindən sonra
nəticəsiz qalmış və dayandırılmışdır.
İran 1991-ci il 25 dekabrda Ermənistanın müstəqilliyini tanı
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INFO-TASS, 06.05.1992.
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mış və 1992-ci il 9 fevralda Tehranda iki ölkə arasında diplomatik
münasibətlərin qurulması haqqında müqavilə imzalanmışdır.691
İran Xarici işlər nazirliyinin təşəbbüsü nəticəsində 1992-ci il 10
apreldə İrəvanda səfirlik açılmışdır. Açılış mərasimində iştirak
edən Prezident Ter-Petrosyan, iki ölkənin bölgə siyasətində üstüstə düşən məsələlər olduğunu və prinsip etibarı ilə ciddi fikir ay
rılıqlarının olmadığını vurğulamışdır. Bu dövrdə iki ölkə arasında
dövlət rəsmilərinin qarşılıqlı səfərləri reallaşmışdır.
Ter-Petrosyan 1992-ci il 6 mayda gerçəkləşən İran səfərində
Araz çayı üzərində körpünün açılış mərasimində iştirak etmişdir.
1992-ci ilin dekabrında iki ölkə arasında imzalanan poçt müqavi
ləsinin şərtlərinə əsasən, poçt ximətləri artıq Rusiya və ya digər
ölkələr vasitəsi ilə yox, birbaşa həyata keçirilmişdir.
Tərəflər əməkdaşlıq çərçivəsində telefon diplomatiyasına əhə
miyyət vermişdir. Rəfsəncani 1993-cü il 8 sentyabrda Ter-Petros
yan ilə telefon danışığında bölgənin hərbi, siyasi, iqtisadi vəziy
yətini dəyərləndirmiş və Qarabağ probleminin həlli üçün vasitə
çilik missiyasına davam edəcəklərini ifadə etmişdir.692 İran Xarici
işlər nazirinin xüsusi nümayəndəsi Bəhram Haşimi 9 sentyabr
da İrəvana rəsmi səfərə getmiş və Ermənistan Xarici işlər naziri
Vahan Papazyana məktub təqdim etmişdir.693 Məktubda regional
vəziyyət dəyərləndirilmiş694 və Qarabağ probleminin daha ciddi
691

Владимир Месамед, Специфика армяно-иранских отношений, http://bskavkaz.org/2013/09/specifika-armyano-iranskih-otnosheniy
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nəticələri olmadan müzakirələr yolu ilə həll edilməsinin əhəmiy
yətli olduğu vurğulanmışdır.695
Ermənistanın Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonları da işğal
etməsi, İranda yaşayan Azərbaycanlıların etirazı və daxili təhlükə
sizliyin təmin edilməsi baxımından İran üçün təhlükə təşkil etmişdir.
İki ölkə arasındakı əlaqələrin yüksək səviyyədə olmasına baxmaya
raq, 1994-cü il 11 fevralda İranın iki döyüş təyyarəsi Ermənistanın
hava sərhədini pozaraq Mehri rayon mərkəzində olan dəmir yolu
stansiyasını bombalamışdır. Bu hadisə Ermənistan tərəfindən rəsmi
formada müzakirə olunmadı, amma Moskvadan Tehrana uçan İran
ordusuna aid C-130 hərbi təyyarəsinin 17 mart 1994-cü ildə Ermə
nistanın işğalı altında olan ərazidən raketlə vurulması dəmir yolu
stansiyasının bombalanmasına cavab kimi dəyərləndirilmişdir. Er
mənilər təyyarənin Azərbaycan tərəfindən vurulduğunu iddia etsə
də, İran Xarici işlər nazirliyi hadisənin araşdırılması üçün Qarabağ
və Ermənistana göndərilən mütəxəssislərin apardıqları araşdırma
lar və hazırladıqları hesabata əsasən təyyarənin ermənilər tərəfin
dən vurulduğu açıqlamışdır. İran mətbuatı məsələni müzakirəyə çı
xararaq təyyarənin ermənilər tərəfindən vurulmasının iki ölkə ara
sındakı əlaqələri ciddi şəkildə zədələdiyini bildirsə də, Ermənistan
bu hadisəni müzakirə etməməyə üstünlük vermişdir.
Əlaqələrdə yeni bir mərhələyə başlanması baxımından hadisə
dən dərhal sonra Ermənistan Baş nazirinin müavini Qaqik Arut
yunyan Tehrana rəsmi səfər etmişdir. Arutyunyan İranın yüksək
vəzifəli dövlət rəsmiləri ilə görüşərək, iqtisadi və siyasi məsələləri
08.09.2004.
695
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müzakirə etmiş, tərəflər arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi
ilə bağlı fikir mübadiləsi aparmışdır. Arutyunyan eyni zamanda
prioritet məsələlərdən olan Araz çayının üstündə körpünün inşas
na ən qısa zamanda başlanması üçün Ermənistanın tələbini qar
şı tərəfə çatdırmışdır. Bu ziyarət əsnasında sərhəddən keçidlərin
asanlaşdırılması və sərhəd ticarətinin şərtləri müzakirə edilmişdir.
Arutyunyan, təyyarənin vurulması ilə bağlı onlarda olan bütün
sənədləri qarşı tərəfə çatdırıldığını bildirmişdir. Ziyarət zamanı
ayrıca hər iki ölkənin hökuməti nəzdində qurulan iqtisadi əlaqə
lərin koordinasiyası ilə məşğul olan komissiyanın ən qısa zaman
da görüşməsi haqqında razılıq əldə edilmişdir.696 Bombalama və
təyyarənin vurulması kimi problemli məsələlərə baxmayaraq, Er
mənistan və İran bir-birilərinə ehtiyacları olduğunu bilirdi. Hər
iki ölkənin də Azərbaycan və Türkiyə ilə problemləri vardı və
əməkdaşlıq sayəsində ortaq düşmən hesab etdikləri bu ölkələrə
qarşı mübarizə apara bilərdilər. Bu zaman İran bəzən Ermənista
nın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından geri çəkilməli olduğu
nu xatırladaraq Azərbaycanın könlünü almağa çalışmışdır.
Ermənistan 1990-cı illərin ortalarına kimi şimala çıxmaq üçün
mübarizə apardığı bir zamanda, İran ilə əlaqələrinə də xüsusi
əhəmiyyət vermişdir.697 1995-ci ilin avqust ayında İran Parlament
heyətinin Ermənistana səfər etməsi əlaqələri daha da inkişaf et
dirsə də, həmin ildə üç İran vətəndaşının Ermənistanda öldürül
məsi əlaqələrə mənfi təsir etmişdir. İranın Ermənistandakı səfiri
Nekkar İsfahani Ermənistan təhlükəsizlik qüvvələrinin İran və
təndaşlarının can və mal təhlükəsizliyini təmin etməkdə çətinlik
696
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çəkdiklərini erməni rəsmilərinin diqqətinə çatdırmışdır.
Ter-Petrosyan 1996-cı ilin sentyabr ayında verdiyi bəyanat
da İran ilə əlaqələrinin sıfırdan başlamasına baxmayaraq, qısa
müddətdə əməkdaşlığın arzu edilən səviyyəyə çatdığını bil
dirmişdir. Ermənistanı 1996-cı ilin dekabr ayında ziyarət edən
İran İslam Respublikası Prezidentinin müşaviri Həsən Həbibi
Ter-Petrosyan ilə goruşərkən, İranın bütün region dövlətləriy
lə və eyni zamanda Ermənistan ilə yaxın qonşuluq əlaqələrinə
əhəmiyyət verdiyini bildirmişdir. Həbibi, Ermənistanın Baş na
ziri Armen Sərkisyan ilə görüşərkən, iki ölkə arasında sənaye,
enerji, ticarət, elm, mədəniyyət, bank sektoru və gömrük nəza
rəti məsələlərinə əhəmiyyət verdiklərini ifadə etmişdir. Həbibi
ziyarət əsnasında İranın maddi yardımları ilə qurulan “Qafqaz
İranşünaslıq Mərkəzi” adlı araşdırma mərkəzinin açılışında iş
tirak etmişdir. Mərkəzin rəhbəri Qarnik Astaryan iki ölkə əla
qələrindən bəhs edərkən, 1992-ci ildən etibarən Ermənistanda
“İrannamə” adlı jurnalın nəşr olunduğunu bildirmiş və mərkə
zin araşdırmalarının iki ölkə arasındakı əlaqələrə elmi mənada
töhfə verdiyini ifadə etmişdir. Səfər zmanı iki ölkə arasında iq
tisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin inkişaf etdirilməsi haqqında
memorandum imzalanmışdır.698
Ermənistan Xarici işlər naziri Aleksandr Arzumanyanın 1997ci lin iyun ayında Tehrana səfər etməsi iki ölkə arasındakı müna
sibətlərdə yeni bir səhifə açmışdır.699 Ziyarət əsnasında iki ölkə
arasındakı əlaqələr və bölgə problemləri müzakirə edilmiş, İra
nın bölgə ilə bağlı siyasəti dəyərləndirilmişdir. Ziyarətdən əvvəl
Rusiyanın Ermənistana verdiyi təxminən bir milyard dollarlıq
698
699

Куртов, «Aрмяно-Иранские отношения», c. 424.
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silahların İran üzərindən Ermənistana daşındığı xəbərləri bölgə
mətbuatında müzakirə edilmiş, İran isə bu cür xəbərlərin doğru
olmadığını bildirmişdir.
1997-ci ilin sonlarında Ermənistan hökumətini təmsil edən
Şagen Karamanukyanın İrana səfər etməsi, xüsusilə, hökümətə
rarası əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə təkan vermiş, tərəflər
arasında enerji və ticarət sahəsində yeni əməkdaşlıq imkanları
müzakirə edilmişdir.700
Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin Sədrinin dəvəti ilə
İran İnqilab Keşikçilərinin Komandiri Ayətullah Cənnəti bu öl
kəni ziyarət etmişdir.701 Ziyarət əsnasında iki ölkə arasında hüquq
və məhkəmə məsələlərində əməkdaşlıq perspektivi dəyərləndiril
mişdir.
Cənətinin səfərindən sonra İran iş adamalarının Kooperativ
Məclisindən bir qrup Ermənistanı ziyarət etmiş, iki ölkə arasın
dakı ticarət əlaqələri və potensiyalı müzakirə edilmiş, “Ermənis
tan-İran Ticarət Məclisi”nin qurulması haqqında memarandum
imzalanmışdır.702
İki ölkə arasında qurulan “Hökümətlərarası Komissiya”nın iş
lərin nəticəsi ilə bağlı iqtisadi və ticari əlaqələr, nəqliyyat, təbii
qazın alınması, enerji istehsalı məsələlərində memarandumlar
imzalanmışdır.
Tərəflər arasındakı əlaqələr prezidentlərin qarşılıqlı səfər
ləri çərçivəsində bağlanan müqavilələrdə öz əksini tapmışdır.
İran Prezidenti Məhəmməd Hatəminin 2004-cü ildə 8-10 sent
yabrda Ermənistanı ziyarət etməsi də bu baxımdan əhəmiyyət
700

Республика Армения, 05.11.1997.
Голос Армении, 22.10.1997.
702
Республика Армения, 22.11.1997.
701
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lidir.703 İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr qurulduqdan sonra
Hatəmi, Ermənistanı ziyarət edən ilk İran Prezidenti olmuşdur.
Tərəflər arasında “Ermənistan və İran arasında əməkdaşlığın
prinsipləri və əsasları haqqında” müqavilə imzalanmışdır.704
Səfər zamanı Hatəmi qondarma “erməni soyqırımı” abidəsini
ziyarət etmiş,705 Köçəryan ilə görüşmüş və Ermənistan parlamen
tindəki çıxışında iki ölkə arasındakı siyasi, iqtisadi və mədəni
əlaqələri dəyərləndirmişdir. Hatəmi İrəvan dövlət universitetini
də ziyarət etmiş və regional problemləri müzakirə edən konfrans
vermişdir.
Ermənistan kimi İran da ikili münasibətlərin inkişaf etdirilmə
sinin tərəfdarı olmuşdur. Xüsusilə 2000-ci illərin əvvəllərindən
etibarən ABŞ-ın bölgəyə hərbi baxımdan yerləşmək istəməsindən
sonra, İran Cənubi Qafqaz siyasətini yenidən nəzərdən keçirmiş,
Azərbaycan ilə əlaqələrini inkişaf etdirməyə çalışmışdır. Hatəmi
nin 2004-cü ilin avqust ayında Azərbaycana səfər etməsi bölgə
mətbuatında bu təşəbbüsün nəticəsi kimi dəyərləndirilmişdir. Ha
təmi Azərbaycan səfərində İranın ənənəvi xarici siyasətinin əksi
nə bir açıqlama verərək, Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən
işğal edildiyini bildirmiş və Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan
torpaqlarından geri çəkilməli olduğunu ifadə etmişdir. Bu məsələ
703

Hatem Cabbarlı, “Hatemi’nin Azerbaycan Ziyareti Azerbaycan-İran İlişkilerinde
Yeni Bir Dönemin Başlangıcı mı?”, http://www.turksam.org/tr/yazilar.asp?yazi=84&
kat=5+, 25.05.2005; Hakop Çakıryan, “İran Devlet Başkanı Hatemi’nin Ziyareti
Ermenistan İçin Özel Öneme Sahip”, Аzg, 04.09.2004.
704
Иран и Армения подписали договор о принципах и основах сотрудничества,
ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/321352.html, 08.09.2004.
705
«Президент Ирана почтил память жертв Геноцида армян в Турции», ИА
REGNUM, 09.09.2004; «Иран рассматривает безопасность стран Южного Кавказа как собственную безопасность», PanARMENİAN,14.06.2004.
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ilə bağlı Ermənistan Xarici işlər nazirliyi münasibət bildirməsə
də, erməni mətbuatı bu bəyanatı ciddi şəkildə tənqid etmişdir.
Ermənistan Prezidenti Köçəryanın rəhbərliyi altında heyət
2004-cü ilin iyul ayında İrana səfər etmişdir. Səfər zamanı İran
Prezidenti Əhmədinejat ilə görüşən Köçəryan, ikili münasibət
ləri, bölgə və beynəlxalq təhlükəsizlik problemlərini müzakirə
etmiş, iqtisadi, ticari, enerji və başqa məsələlərlə bağlı müqavi
lələr imzalamışdır.706 Xüsusilə “Ermənistan və İran hökumətləri
arasında qarşılıqlı anlayış və Ermənistanın inkişafı üçün İranın
dəstəyi haqqında memorandum”, “Ermənistan və İran arasında
hüquqi yardım haqqında müqavilə” və digər müqavilələr iki ölkə
arasındakı əməkdaşlığı daha da genişləndirmişdir.707
2006-cı ilin sentyabr ayında Ermənistanı ziyarət edən İran
Parlamentinin Sədri Qulam Əli Həddad-Adil səfərin nəticələri
haqqında keçirilən mətbuat konfransında Ermənistan ilə əlaqə
lərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün səy göstərdiklərini və hər
iki ölkənin beynəlxalq təşkilatlarda bir-birini dəstəkləyəcəkləri
haqqında razılığa gəldiklərini bildirmişdir. Bu razılaşmaya görə
Ermənistan Yaxın Şərqdə, İran isə Avropada fəaliyyət göstərən
təşkilatlar nəzdində mənafelərinin qorunmasına nail olmuşlar.708
Həddad-Adilin səfəri erməni mətbuatında müxtəlif prizmalar
dan incələnmiş, iqtisadi, siyasi, hərbi və təhlükəsizlik sahələrində
əməkdaşlığa paralel olaraq parlamentlərarası münasibətlərin də
706

«В Тегеране состоялась встреча тет-а-тет президентов Армении и Ирана»,
ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/668375.html, 5 iyul 2006.
707
«Иран и Армения подписали ряд договоров в области экономического
сотрудничества», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/polit/669023.html
06.07. 2006.
708
«Армения и Иран будут поддерживать друг друга в международных струк
турах», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/703544.html, 12.09.2006.
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genişləndirilməsinin əhəmiyyəti və vacibliliyi vurğulanmışdır.709
Ermənistanın Enerji və təbii ehtiyatlar naziri Armen Movsis
yan iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının 10-cu
iclasında iştirak etmək üçün 2011-ci il 31 mayda rəsmi olaraq
İranda səfərdə olmuşdur. İRNA İA-dan verilən xəbərlərə görə,
İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecat Movsisyan ilə görüşdə
region dövlətləri arasında problemlərin qarşılıqlı razılaşma ilə
həll edilməsini vurğulamış və iki ölkə arasında enerji sahəsində
əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə etmişdir. Əhmədinecat
“region dövlətləri arasında problemlər” deyərkən Dağlıq Qara
bağ problemini nəzərdə tutmuş və “qarşılıqlı razılaşma” ifadəsi
ilə əslində Ermənistanın təzavüzkar siyasətinə dolayısı ilə dəstək
vermişdir.
Movsisyanın səfəri zamanı iki ölkə arasında neft, qaz, su, ener
ji, ticarət və sənaye sahələrində müxtəlif müqavilələr imzalan
mışdır. İran XİN rəhbəri Əli Əkbər Salehi bu müqavilələrin im
zalanmasından sonra tərəflər arasında münasibətlərin daha da in
kişaf edəcəyini, 2010-cu ildə iki ölkə arasında 270 milyon dollar
olan ticarət həcminin əvvəlki ilə görə 38 faiz artdığını və gələcək
illərdə daha da artacağını bildirmişdir. Salehi, “Bir tərəfdən Qara
dəniz, digər tərəfdən İran üzərindən Bəsrə Körfəzinə çıxa biləcək
Ermənistanın unikal vəziyyətinin diqqətə alındığını, bu əməkdaş
lığın sadəcə iki ölkəyə deyil, regiona da ciddi iqtisadi xeyir verə
cəyini” vurğulamışdır. 710

709

«Армяно-Иранские связи обрели парламентский акцент», http://www.nv.am/
tema.htm
710
Глава МИД Ирана: Уникальное положение Армении позволяет связать Пер
сидский залив с Черным морем, ИА REGNUM,http://www.regnum.ru/news/
1410552.html, 31.05.2011.
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İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad 2011-ci il 23 dekabrda
Ermənistana səfər etmişdir.711 Səfər zamanı Əhmədinejat Ermə
nistan Prezidenti Serj Sərkisyan, Baş nazir Tiqran Sərkisyan və
Parlament Sədri Samvel Nikoyan ilə görüşmüşdür. Keçirilən gö
rüşlərdə iki ölkə arasında iqtisadi, siyasi, təhlükəsizlik və ticari
məsələlər, Araz çayı üzərində su elektrik stansiyasının, dəmir yo
lu xəttinin inşa edilməsi, üçüncü elektrik xəttinin çəkilməsi kimi
məsələlər müzakirə edilmişdir.712
Əhmədinejad iki ölkə arasındakı əməkdaşlığa münasibətini
bildirərkən “Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra bizim
əməkdaşlığımız hər keçən gün bər az daha genişləyib. Biz eyni mə
dəniyyətin daşıyıcılarıyıq; xalqlarımız arasında ədalət, humanizm
və dostluq yüksək dəyərləndirilir. Bu gün münasibətlərimizə əngəl
ola biləcək heç bir şey yoxdur” 713 deyərək İran İslam Respublikası
nın xarici siyasət anlayışını açıq bir şəkildə nümayiş etdirmişdir.
Əhmədinejad daha sonra olduqca ciddi bir fikir bildirərək “Mən
dünyada heç kimin Ermənistan və İran arasında xəritəni dəyişdirə
bilməyəcəyini söylədim. Biz qonşu və qohumuq: mənafelərimizi
irəliyə aparmaq üçün birlikdə hərəkət etməliyik. Əməkdaşlığımı
zı məhdudlaşdıracaq heç bir şey yoxdur.”714 demişdir.
Əhmədinejadın istifadə etdiyi “qonşu” ifadəsini anlamaq
711

Iran’s Ahmadinejad Visits Armenia, http://asbarez.com/99987/irans-ahmadinejadvisits-armenia, 23.12.2011.
712
Ахмадинежад не видит каких-либо препятствий для развития отношений
между Ираном и Арменией www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1483262.
html. 23.12.2011.
713
«Никто в мире не может изменить карту между Арменией и Ираном» - Махмуд
Ахмадинежад, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1483111.html, 23.12.2011.
714
«Никто в мире не может изменить карту между Арменией и Ираном» - Мах
муд Ахмадинежад.
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mümkün ola bilər. Ancaq “qohum” ifadəsinin məğzini anlamaq
üçün farsların və ermənilərin ari irqə mənsub olduqları iddialarını
xatırlamaq yerində olardı.
6.2. İqtisadi münasibətlər
Ermənistan üçün İran ilə ticari və iqtisadi əlaqələr yaratmaq
əhəmiyyət kəsb etmiş, iqtisadi böhrandan xilas olmağa çalışan
Ermənistan bu ölkə ilə əlaqələrini inkişaf etdirməyə çalışmışdır.
1992-ci ilin noyabrında Ermənistan Prezidenti Ter-Petrosyanın
imzaladığı fərmanla İrəvanda “Ermənistan-İran əlaqələrinin in
kişaf komissiyası” yaradılmışdır. Həmin ildə iki ölkə arasındakı
iqtisadi və ticari əlaqələri inkişaf etdirmək məqsədiylə Tehran
da, “İran-Ermənistan Biznes Təşkilatı” adlı və daha sonra İran və
Erməni iş adamlarından ibarət olan Şura qurulmuşdur. Bir-biriy
lə koordinasiyalı olaraq çalışan bu iki qurumun İran-Ermənistan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli rolu olmuş və bir
çox layihələr həyata keçirmişdir.
Ermənistanın İranla siyasi əməkdaşlığa yönəldən səbəblər iq
tisadi əlaqələrin qurulmasında və inkişafında da təsirli olmuşdur.
Müstəqilliyini elan etdikdən sonra işğalçı xarici siyasət həyata
keçirən Ermənistan Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin xoş
niyyətlərinə baxmayaraq, yaxın qonşuluq əlaqələrinin qurulması
imkanlarından istifadə etməmişdir. Ermənistan qarşılaşdığı siyasi
və iqtisadi problemlərini daha çox Rusiya və İran ilə əməkdaşlıq
edərək həll etməyə çalışmışdır.
İran ilə siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin qurulması Ermənis
tan baxımından həyati əhəmiyyət daşımışdır. Ancaq Ermənistan bu
sahələrdəki əməkdaşlıqda İran ilə bərabər statusa malik olmamışdır
və bu uyğunsuzluq bu gün də davam edir. Ermənistanın müstəqil
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liyini elan etməsindən sonra yaşadığı iqtisadi problemlər və Azər
baycan torpaqlarını işğal etməsi nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı 60cı və 70-ci illərin səviyyəsinə idi. Xüsusilə enerji və nəqliyyat
sahəsində yaşanan problemlər Ermənistanı İran ilə əməkdaşlığa
sövq edən başlıca səbəblər olmuşdur. Azərbaycandan keçən tə
bii qaz boru xətti işləmədiyinə, Gürcüstan üzərindən keçən təbii
qaz boru xətti isə ehtiyacı ödəmədiyinə görə Ermənistan 1992ci ildə razılaşdırılmış715 İran-Ermənistan təbii qaz boru xəttinin
bir an əvvəl inşaatına başlamaq istəmişdir.716 Təbii qaz boru xət
tinin reallaşmasına İrandan daha çox ehtiyac duyan Ermənistan
görüşmələrə Baş nazirin müavini və nazirlər səviyyəsində təmsil
olunsa da, İran aidiyyəti nazirliklərin komitə sədrləri səviyyəsin
də iştirak etmişdir.717 Ermənistan ayrıca təbii qaz boru xətti məsə
ləsində aprılan müzakirələrdə ortaya çıxan problemlərin ən qısa
zamanda həll edilməsi üçün hökumət nəzdində daimi komissiya
qurmuşdur.718
Ermənistan İran ilə iqtisadi əlaqələrində Rusiya, Azərbaycan
və Qazaxıstandan sonra 4-cü yerdədir. Ermənistan sovet dövrün
də də təkcə sənaye istehlakında yox, eyni zamanda qida ehtiyacı
nı da özü qarşılaya bilməmiş, mərkəzi planlama çərçivəsində ay
rılan subsidiyalar hesabına bu problemləri həll etməyə çalışmış
dır.719 Ermənistanın İranla ticarət həcmi 1995-ci ildə ən yüksək
həddə çataraq 35 milyon dollar olmuşdur. İki ölkə arasında tica
715

INFO-TASS, 25.12.1993.
Куртов, «Aрмяно-Иранские отношения», c. 428.
717
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Mихаил Вермишев, «Состояние Экономики Армении», Диалог, 1996, No: 2, s. 7
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Геворкян M. A, «К анализу Экономики переходного периода (На примере
Армении)», Проблемы прогнозирования, 1995, No: 3, s. 50.
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rət həcminin artmasının səbəbi 1994-ci ildə Araz çayının üstündə
tikilmış körpünün istifadəyə verilməsidir. Ermənistan İran ilə ti
carət əlaqələrində tarazlığı təmin edə bilməmiş və ticarət balansı
hər zaman Ermənistanın əleyhinə olmuşdur. 1996-cı ildə iki ölkə
arasında ticarətin həcmi artaraq təxminən 200 milyon dollara çat
mışdır.720 Ermənistan Dövlət gömrük komitəsinin verdiyi məlu
matda isə iki ölkə arasında ticarət həcmi 1996-cı ildə 178,1 mil
yon dollar olaraq qeyd edilmişdir. İki ölkə arasında ticarət həcmi
1997-ci ildə 107,7 milyon dollara kimi geriləmişdir. Bu dövrdə
İranın Ermənistandan idxalı 40 milyon dollar, Ermənistana ixra
cı isə 63 milyon dollar olmuşdur.721 2008-ci ildə Ermənistan İra
na 25 milyon, 2009-cu ildə 33 milyon, 2010-cu ildə 85 milyon,
2011-ci ildə 108 milyon dollar dəyərində mal ixrac etmiş, həmin
illərdə, isə İrandan müvafiq olaraq 223, 162, 200, 217 milyon dol
larlıq mal idxal etmişdir. 2012-ci ildə isə tərəflər arasındakı tica
rət həcmi 380 milyon dollar olmuşdur.722
Tərəflər arasındakı iqtisadi əlaqələrin inkişafını təmin etmək və
hüquqi bazasını yaratmaq ehtiyacı ortaya çıxanda, Ermənistanın
Baş naziri Hrant Markaryan rəhbərliyində bir heyət Tehrana get
mişdir. Səfər zamanı sərmayələrin qorunması və təşviq edilməsi,
ikili vergi ödəmələrinin ləğv edilməsi, ticarət və enerji sahəsində
əməkdaşlıq, gömrük işində qarşılıqlı yardımlaşma, sənaye, kənd
təsərrüfatı, elm, təhsil, mərkəzi banklar arasında və səhiyyə sahə
sində əlaqələr haqqında müqavilələr imzalanmışdır. Markaryan
720

Babookhanian H, “An Armenian view of İran’s transformation”, Executive
İntelligence Review, 1997, Vol. 24, N 28, 4 July, p. 69.
721
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la birlikdə ziyarətə gedən erməni iş adamları və İran iş adamları
arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi haqqında razı
laşma əldə edilmişdir.723 Səfər zamanı Araz çayı üzərində Ermə
nistanın işğalı altında olan bölgədə iki hidroelektrik stansiyasının
tikilməsi və Ermənistana təbii qaz verilməsi ilə bağlı müqavilə
imzalanmışdır.724 Bu müqavilə imzalandığında Azərbaycan İrana
xəbərdarlıq edərək, işğal altında olan bölgədə hidroelektrik stan
siyasının tikilməsinə etiraz etmişdir.
Enerji sahəsində aparılan müzakirələr nəticəsində 1997-ci il
1 mayda iki ölkə arasında elektrik enerji sistemlərini birləşdirən
stansiyanın açılışı olmuşdur. Ermənistan 1997-ci ilin sonuna kimi
İrandan 330 milyon KW/saat enerji almışdır.
İran Ermənistana enerji və qida məhsulları ixrac, Ermənistan
dan isə dağ-mədən filizləri və metal tullantıları idxal etmişdir. İran
Ermənistan maşınqayırma sənayesi üçün yüksək keyfiyyətli kö
mür göndərmiş, qarşılığını isə hazır məhsullarla almışdır.725 İran
eyni zamanda Ermənistanın mis mədənləri ilə də maraqlanmış,
Ermənistanın mis istehsalının tək müştərisi olan İran, bu sahədə
qiymətləri özü müəyyənləşdirmişdir. Mədənlərin işlədilməsi üçün
dinamiti İrandan alan Ermənistan çox zaman problemlərlə qarşı
laşmışdır. İran şirkətləri mis istehsalı üçün ortaq şirkət qurulmasını
təklif etsə də, Ermənistan bu təklifə maraq göstərməmişdir.726
Bəzi təhlilçilər iki ölkə arasında xüsusilə sənaye sahəsində

723

INFO-TASS, 03.05.1997, 05.05.1997.
Сергей Вереземский, «Добро Пожаловать в Кавказский Газовой Коридор»,
Нефть и капитал, 1997, No: 10. s. 54.
725
INFO-TASS, 23.10.1993.
726
Вардан Алоян, «Ночная жизнь в Каджаране», Mеталлы Евразия, 1997, No:
5, сс. 44-45.
724
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geniş imkanların olduğunu vurğulayır.727 Belə ki, İran İctimai
Təhlükəsizlik İdarəsinin Direktoru Meyedi Karbasianının 1996cı ilin aprel ayında Ermənistana səfəri çərçivəsində Sənaye naziri
Aşot Safaryan ilə görüşməsində də bu məsələlər müzakirə edilmiş,
sənaye istehsalında əməkdaşlıq imkanları araşdırılmışdır.728
İran Ermənistan iqtisadiyyatına sərmayə qoyan ölkələr arasın
da 1996-cı ildə ikinci yerdə olmasına baxmayaraq, böyük layihə
lərdə yox, kiçik şirkətlərlə və turizm sahəsində əməkdaşlıq etmiş
dir. Eyni zamanda iki ölkə arasında ortaq sərmayəli şirkətlər də
fəaliyyət göstərir. 1997-ci ildə Ermənistanda xarici sərmayənin
miqdarı 33,8 milyon dollar olsa da, İranın payı az olmuşdur.729
Tərəflər arasında imzalanmış müqavilə şərtlərinə görə əsasən,
informasiya, telekommunikasiya, təbii qaz satışı, təbii ehtiyatlar,
neft, enerji, nəqliyyat, vergi, gömrük, sənaye və ticarət məsələləri
ilə bağlı səkkiz komitə qurulmuşdur. Ermənistan İran sərmayəsini
kimya sənayesinə xüsusilə də, Nairit, Vanadzor Kimya kombina
tı, Şin və Kimyəvi liflər fabrik və zavodlarına yönləndirməyə ça
lışmışdır. Sovet İttifaqı zamanı Ermənistanın bu fabrik və zavod
larının məhsulları təxminən 70 ölkəyə satılırdı. Ancaq müstəqilli
yini elan etdikdən sonra iqtisadi əlaqələrin dağılması nəticəsində
kimya sənayesinin əsas müştəriləri Rusiya və İran olmuşdur.
1996-cı ilin sonlarında iki ölkə arasında dərman sənayesi, in
formasiya, telekommunikasiya, elektrik və təbii qaz təminatı, təbii

727

“An Armenian view of İran’s transformation”, рр. 68-69, https://www.
larouchepub.com/eiw/public/1997/eirv24n28-19970704/eirv24n28-19970704_068an_armenian_view_of_irans_transf.pdf
728
Tигран Ованесян, «Армяно-Иранские эkoномические связи углубятьса»,
Азг, 02.05.2002.
729
Республика Армения, 09.01.1998.
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zənginliklərin qorunması, dağ-mədən sənayesi, nəqliyyat, bank
və gömrük sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan müqavilələr im
zalanmış, şin fabrikinin səhmlərinin 60 faizi İrana satılmışdır.730
Bu zaman Ermənistan nəqliyyat probleminin həlli üçün İran üzə
rindən Türkmənistana tranzit dəmir yolu xəttinin açılmasına cəhd
etmişdir. Türkmənistan isə Ermənistana neft və elektrik enerjisi
təklif etmiş, ancaq Ermənistan bu layihəni həyata keçirə bilmə
mişdir.731 Ermənistan ayrıca Mərənd-Mehri-Aqarak dəmiryolu və
sərhəd bölgələrində sərbəst ticarət zonası layihəsini hazırlamış,
ancaq İran bu təklifi qəbul etməmişdir.732
Ermənistan mütəmadi olaraq İran ilə ticarət və maliyyə əlaqə
lərinin inkişaf etdirilməsinə çalışmışdır. İran 1990-cı illərin orta
larında yaşadığı valyuta problemini həll etmək və xaricə valyuta
köçürülməsinə nəzarət etmək məqsədiylə Ermənistanda Mellat
Bankının şöbəsini açmışdır. Bu Ermənistan tərəfindən bir müvəf
fəqiyyət kimi ictimaiyyətə təqdim edilsə də, qısa bir müddət son
ra bankın kredit və digər maliyyə əməliyyatlarında çətin vəziyyə
tə düşdüyü aydın olmuşdur.
1990-cı illərin sonlarına doğru Ermənistan-İran əməkdaşlığın
da Yunanıstan da iştirak etməyə cəhd etmişdir. Tərəflər arasında
imzalanan üçtərəfli müqavilənin şərtlərinə görə, səsli və rəqəmli
kompüter texnologiyalarının qurulması planlaşdırılmışdır. Bu la
yihənin texniki tərəfinin İranın həll etməsi nəzərdə tutulsa da, da
ha sonra tərəflərin layihəyə maraq göstərməmələrinə görə həyata
keçməmişdir.
730

INFO-TASS, 27.06.1997.
INFO-TASS, 11.04.1994.
732
Мурядян И.М., С.А. Манукян, Иран и евразийская идея. Ось Москва - Те
геран, Ереван, 1997, сс. 69-70.
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İran İslam Respublikasının hökumət heyəti, Ticarət naziri Şə
riətmədari başçılığında Ermənistanı ziyarət etmiş, Ermənistan
Prezidenti Robert Köçəryan, Baş nazir Andranik Markaryan, Xa
rici işlər naziri Vardan Oskanyan, Sənaye və ticarət naziri Karen
Çışmarıtyan ilə görüşmüşdür. Ermənistan-İran arasında iqtisadi
əlaqələrin əhəmiyyətinə toxunan Çışmarityan, iki ölkənin qarşı
lıqlı əməkdaşlığının gələcəkdə ticarət, sənaye, turizm, inşaat sek
toru və nəqliyyat sahələrində daha da inkişaf edəcəyini vurğula
mışdır. Nazir ikili münasibətlərdə ayrıca bioloji və texniki sahə
də, beynəlxalq təşkilatlarda əməkdaşlıq imkanlarının daha geniş
olduğunu qeyd etmişdir. İran Ticarət naziri isə, iki ölkə arasında
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində hüquqi sahənin yaxşılaşdı
rılması ilə bank sistemlərinin uyğunlaşdırılmasının müsbət nəti
cələr verə biləcəyinə toxunmuşdur. Şəriətmədari eyni zamanda
İran və Ermənistan arasında ticarət əlaqələrinin daha da inkişaf
etdirilməsi, sərmayələrin qorunması və bankların ödəniş siyasəti
ilə bağlı müqavilələrin imzalanmasının zəruri olduğunu ifadə et
mişdir.
Hər iki ölkə nəqliyyat sahəsində sadəcə dəmir yolu və maşın
yoluna deyil, hava nəqliyyatına da əhəmiyyət vermişdir. İrəvanTehran arasındakı hava nəqliyyatını 1996-cı ilin noyabr ayına qə
dər İran Dövlət hava yolları şirkəti gerçəkləşdirib, daha sonra isə
Ermənistanın “Caspian Airlines” hava yolu şirkəti də həftədə bir
dəfə İrəvan-Tehran arasında hava nəqliyyatına qoşulmuşdur.
Ermənistanın İran ilə nəqliyyat sahəsindəki əməkdağlığını ge
nişləndirməsi ölkədaxili istehsalın artması ilə nəticələnmişdir.
İqtisadi və nəqliyyat problemlərin həll edilməsi baxımından
iki ölkə arasındakı əhəmiyyətli layihələrdən biri də, 3 km uzun
luğunda olan Kacaran tunelinin inşa edilməsi haqqında imzala
nan müqavilədir. Ermənistanın “Armgiprotrans Layihə İnstitutu”
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tərəfindən hazırlanan layihənin maliyyəti 45 milyon dollardır.
Tunel Ermənistan-İran yolunu sadəcə 12 km qısaltmayacaq, ey
ni zamanda nəqliyyatın dəniz səviyyəsindən 500 metr aşağıdan
keçməsini təmin edəcəkdir ki, bu zaman qışda əlverişsiz ha
va şəraitində yol hər zaman açıq olacaqdır. Ermənistan maliy
yə mənbəyi tapa bilmədiyi üçün layihənin təxminən 85 faizinin
İran hökumətinin qarşılamasını istəmişdir.733 Bu layihədən başqa
Ermənistan Rusiya-İran və Hindistan arasında imzalanmış “Şi
mal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Layihəsi”də734 də iştirak etmək
istədiyini bildirmişdir. Bu layihə çərçivəsində hökumət Ermənis
tan-Ənzəli-Astraxan layihəsinin həyta keçirilməsi planlaşdırılsa
da, inşaat işlərinə hələ də başlanmamışdır.
İki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq baxımından ən böyük la
yihə İran-Ermənistan təbii qaz boru xətti layihəsidir. 735 Ermənis
tan hökuməti Rusiyadan aldığı təbii qazın nəqlində problemlər
yaşadığı üçün İran ilə də görüşmələrə başlamış və 1992-ci ildə iki
ölkə arasında təbii qaz boru xəttinin inşa edilməsi haqqında mü
qavilə imzalanmışdır. Müqavilə imzalandığı zaman Ermənistan
ciddi iqtisadi və sosial problemlər yaşayırdı. Avropa Yenidənqur
ma və İnkişaf Bankının layihəyə maliyyə dəstəyi verəcəyi haq
qında informasiyalar verilsə də, Bankın rəsmiləri tərəfindən veri
lən məlumatda bu informasiyalar təsdiq edilməmişdir.736
Казарян, «K вопросы об Армяно-Иранских отношениях», с. 64.
Севк Саруханян, «Международный транспортный коридор «Север - Юг» и
Российско - Иранские Отношение м транспортной сфере», 21 Dar, 2 (4), Eреван
2004, сс. 74-93
735
“Agreement on Pipeline Construction to be Signed during Kocharian’s Visit to
Iran”, ArmenPress, November 29, 2001.
736
«Евробанк не намерен участвовать в финансировании газопровода ИранАрмения», http://www.regnum.ru/news/263461.html#ixzz2omd55meN, ИА REGNUM, 19.05.2004.
733
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Layihə dəyəri 120 milyon dollar olan təbii qaz boru xəttinin müqa
vilə şərtlərinə görə, inşaat işlərinin 1995-ci ildə tamamlanması plan
laşdırılsa da, texniki və maliyyə problemlərinin yaşanması səbəbi ilə
inşaat işləri zamanında tamalanmadı. İldə 1 milyard kub metr təbii
qaz ötürmə qabiliiyəti olan boru xətti,737 141 km uzunluğundadır, 100
km İran ərazisindən, 41 km isə Ermənistan ərazisindən keçir. 738
Ermənistanın Enerji naziri Armen Movsesyan REGNUM İn
formasiya Agentliyinə verdiyi müsahibədə İran ilə görüşmələrdə
hər iki ölkənin öz ərazisindən keçəcək boru xəttini inşa etmələri
haqqında razlığa gəldiklərini bildirmişdir.739
Ermənistanın enerji problemlərinin həll edilməsində siyasi
mənfəəti olan Aİ bu layihəyə dəstək vermişdir. Belə ki, Aİ İranErmənistan təbii qaz boru xəttinin çəkilməsi ilə bağlı texniki və
hüquqi layihəsini hazırlamaq üçün 2001-ci ildə Ermənistana 30
milyon avro vermişdir.740
Bu haqda müqavilə 2001-ci ildə 23-25 yanvarda İrəvanda təş
kil edilən “Ermənistan-İran İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyası” ic
lasında imzalanmışdır.741
Layihəyə Aİ-nin maliyyə dəstəyi təmin edildikdən sonra Ermənis
tan və İran təbii qaz boru xəttini Ermənistan və Gürücüstan ərazisin

Валерия Красникова, «Газопровод Иран - Армения», http://www.ia-centr.ru/
public_details.php?id=287, 22.01.2007.
738
Олег Максименко, «Новый этап армяно-иранских отношений», http://www.
armenianews.narod.ru/
739
«Министр энергетики Армении: Армения не ведет переговоров о
продолжении газопровода в сторону Европы», http://news.day.az/armenia/5862.
html”, 29. 03. 2004.
740
“European Union to provide 30 million euros for Iran-Armenia gas pipe-line”,
http://Азг.am/EN/2001012006, 2008.11.09.
741
Азг, 20.01.2001.
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dən keçərək Qara dəniz sahilinə qədər uzatmağı,742 buradan da dəni
zin dibi ilə çəkilməsi planlaşdırılan boru xətti ilə təbii qazı Ukraynaya
nəql etməvə son nöqtə olaraq Avropaya çıxarmaq istəmişdir.743
İran təbii qazının Ermənistan, Gürcüstan və Ukrayna üzərindən
Avropaya nəqli ilə (Bu layihənin uzunluğu 550 km-dir) bağlı suala
cavab verən Movsesyan İran heyəti ilə bu məsələni müzakirə etmə
diklərini, Avropa dövlətlərinin bu barədə tələbləri olarsa nəzərə ala
caqlarını qeyd etmişdir. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün 5 mil
yard dollar tələb olunurdu. Bu rəqəm inşaatı uzun zaman müzakirə
edilən BTC neft boru xəttinin inşaat dəyərindən iki dəfə çoxdur.
Ermənistan bu layihənin rentabelli olduğunu sübut etmək üçün
Gürcüstanın da layihədə iştirak etməsinə çalışmışdır. Bu baxım
dan Baş nazir Andranik Markaryan Ermənistan-İran əməkdaşlığı
nın bölgənin xeyrinə olduğunu və enerji layihələrində Gürcüsta
nın da iştirak edə biləcəyini vurğulamışdır.744
Avropa dövlətləri 5 milyard dollar xərcləyərək ciddi təhlükə
sizlik problemləri olan Cənubi Qafqaz bölgəsindən təbii qaz boru
xəttinin inşa edilməsi məsələsinə maraq göstərmədi və bu layihə
nin rentabelli olması da şübhəlidir. İran öz qazını satacağı, Ermə
nistan, Gürcüstan və Ukrayna isə tranzit ölkə olmaları səbəbi ilə
bu layihəyə maraq göstərsələr də, layihənin siyasi riski vardı və
daha sonralar gündəmə gəlməmişdir.745
“Armenia, Iran May Sign Transit Agreement for Gas Pipeline”, ArmenPress, No
vember 19, 2001.
743
«Продолжение газопровода Иран-Армения до Украины и стран ЕС стоит 5
млрд. Долларов», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/238569.html#ixzz2
omf0Myzb ,29.03.2004.
744
Наны Петросян, Армяно-Иранское сотрудничество исходит из интересов ре
гиона, Азг, 13.07.2006.
745
Emmaнуeл Mкртчян, Kоnстантин Maртиросян, «Армении необходимо иметь
стратегическую программу развития своей энергетики», ARMİNFO, 22.04.2006.
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Bu layihə müzakirə edildiyi zaman Rusiya buna qarşı oldu
ğunu bildirmişdir.746 Çünki İran-Ermənistan təbii qaz boru xətti
Ukraynaya qədər uzanarsa, həm Ermənistan Rusiyaya olan enerji
asılılığından azad olacaq, həm də Avropada Rusiya təbii qazına
alternativ mənbə ortaya çıxacaqdı ki, bu da beynəlxalq bazarda
Rusiyanın əleyhinə qiymət dəyişikliyi ilə nəticələnə bilərdi. Təbii
qazın qiymətində kiçik dəyişiklik isə Rusiyaya milyonlarla dolla
rın itirilməsinə səbəb ola bilərdi.
Onsuz da mübahisəli olan İran-Ermənistan təbii qaz boru xət
tinin inşaatı tərəflər arasında yaşanan anlaşmazlıq və maliyyə
problemləri səbəbi ilə gecikirdi. İran təbii qazının Ermənistan,
Gürcüstan və Ukrayna üzərindən Avropaya nəqli məsələsi müza
kirə edilərkən, Rusiyanın ciddi etiraz etməsindən sonra layihənin
həyata keçirilməsi məsələsi şübhə altına alındı. Nəhayət, uzun
müzakirələrdən sonra Rusiyanın razılığı ilə İran-Ermənistan təbii
qaz boru xəttinin inşaatı 2004-cü il 12 yanvarda başladı.747 İnşaatın
2006-cı ildə tamamlanması planlansa da, bəzi texniki səbəblərə
görə 2007-ci ilin mart ayında tamamlandı.748 14 martda xəttin açı
lış mərasimində iştirak edən Köçəryan və Əhmədinejat təbii qaz
boru xəttinin istifadəyə verilməsini son illərdə iki ölkə arasında
həyata keçirilən ən böyük layihə olduğunu bildirmişdilər.749

«В Армении обеспокоены потерей енергетической независимости»,
http://www.analitika.az/articles.php?item_id=20061104035815527&sec_id=8,
11.04. 2006.
747
Tatul Hakopyan, “İran-Ermenistan Gaz Boru Hattı Ermenistan Kısmının İnşaatı
Bugün Başladı”, Аzg, 01.12.2004.
748
«Иранский газ начнет поступать в Армению до конца этого года», http://
www.globalrus.ru/print_this/781534, 05.04.2006
749 Гоар Геворкян, «Махмуд Ахмадинеджад: «в вопросе углубления отношений с Арменией для Ирана нет никаких препятствий», Азг, 22.03.2007.
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Ermənistan bölgədə həyata keçirilən layihələrin hamısında iş
tirak etmək istəsə də, Aİ-nin maliyyə dəstəyi verdiyi layihələr
istisna olmaqla beynəlxalq əhəmiyyəti olan BTC və BTƏ neft
və təbii qaz boru xətləri kimi layihələrdən kənarda qalmışdır. Er
mənistan rəsmiləri bu layihələrdən kənarda qalmalarını siyasi və
iqtisadi mahiyyətini ictimai rəydən gizlətməyə çalışsalar da, daha
bahalı olan İran və Türkmənistan üzərindən dünyaya açılan layi
hələrdə iştirak etmək cəhdləri də istənilən nəticəni verməmişdir.
Onu da qeyd etmək vacibdir ki, Ermənistan iştiak etdiyi bütün
layihələrdə təkcə özünün maliyyə vəsaiti ilə deyil, beynəlxalq do
norların maliyyə dəstəyini almışdır. Bu da təbii ki, iqtisadiyyatın
zəif olması ilə izah edilə bilər və xarici borcunun artmasına gəti
rib çıxarır.
6.3. Təhlükəsizlik sahəsində əməkqaşlıq
SSRİ-nin süqutundan sonra Cənubi Qafqaz dövlətləri milli
təhlükəsizliklərini adətən NATO və KTMT çərçivəsində qoruma
ğa çalışsalar da, bu sahədə bölgə dövlətləri ilə də münasibətlərini
inkişaf etdirməyə çalışmışlar və bu proses hələ də davam edir.750
Ermənistan KTMT ilə münasibətlərini inkişaf etdirərək milli tə
lükəsizliyini bu təşkilat çərçivəsində qorumağa üstünlük vermə

Tair Faradov, Foreign Policy Orientations in Azerbaijan: Public and Elite Opinion, NATO-EAPC Individual Research Fellowship 2001-2003, Final Report, Baku
- June, 2003; Elkhan Mekhtiev, Security Policy in Azerbaijan, NATO-EAPC Research Fellowship 1999–2001; Анатолий Цыганок, «НАТО идет из Балтии на
Кавказ», Независимая газета, 09.07.2004; Svante E. Cornel, Regional Security
in theSouth Caucasus: The Role of NATO, Central Asia-Caucasus Institute, Paul
H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University,
United States of America, 2004.
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sinə baxmayaraq, NATO ilə də əlaqə qurub və müxtəlif layihə
lərdə iştirak etmişdir. Ermənistan eyni zamanda İran ilə də hərbi
münasibətlər qurub və inkişaf etdirir.751 Tərəflər arasında hərbi
münasibətlərin qurulmasında hər iki ölkənin qarşılıqlı ehtiyacla
rı, Azərbaycan, Türkiyə və İsrail752 arasında qurulduğu iddia edi
lən hərbi əməkdaşlığın təsiri olduğu qeyd edilir.753 Əslində İran
və Ermənistan hərbi və təhlükəsizlik sahələrindəki əmkdalığına
haqq qazandırmaq üçün Azərbaycan, Türkiyə və İsrail arasındakı
əməkdaşlığı ciddi və strateji əməkdaşlıq kimi təqdim edirdilər.
2000-ci illərin sonlarına qədər Azərbaycan-Türkiyə arasında
hərbi və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıqdan bəhs edilsə də,
bu, Ermənistan-Rusiya arasındakı bənzər sahələrdəki əməkdaş
lıqla müqayisədə olduqca zəifdir və İsrail “sacayağının” etibar
lılığı müzakirə mövzusudur. İsrail 1990-cı illərin sonlarına qədər
İranın Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada mövqelərini gücləndirə
cəyi ehtimalını dəyərləndirərək, Azərbaycan ilə hərbi və təhlükə
sizlik əməkdaşlığına əhəmiyyət vermişdir. Ancaq 2000-ci illərdə
İranın bu coğrafiyada iqtisadi və siyasi olaraq ehtimal edildiyi

Аббас Малеки, «Иран и Туран: К вопросы об отошениях Ирана с государствами
Центральной Азии и Закавказя», Центральная Азия и Кавказ, No: 5, 2001, http://
www.ca-c.org/online/2001/journal_rus/cac-05/11.malru.shtml, 20. 12. 2001.
752
Сергей Минасян, «Израиль - Турция: военно-политическое и военно-тех
ническое сотрудничество (в аспекте проблем региональной безопасности)»,
Центральная Азия и Кавказ, http://www.ca-c.org/journal/2004/journal_rus/cac01/08.minrus.shtml; Dietrich Jung, Wolfango Piccoli, The Turkish-İsraeli Alignment:
Paranoia or Pragmatism?, Security Dialoque, March 2000, Vol 31, N. 1, P. 91-104;
Bülent Aras, Turkish-İsraeli-İranian Relations in the Nineties: İmpact on the Middle
East, Middle East Polisy, Vol VII, N. 3, June 2000, p. 151-164.
753
Минасян, «Израиль - Турция: военно-политическое и военно-техническое…»;
А. Велиев, «Треугольник Израиль-Турция-Азербайджан: реальность и перспек
тивы», Центральная Азия и Кавказ, N.2 (8), 2000, с.105-111.
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qədər ciddi və qalıcı mövqe tutmadığı məlum olduqdan sonra İs
rail-Azərbaycan hərbi və təhlükəsizlik əməkdaşlığı iddia edildiyi
qədər inkişaf etməmişdir.
Cənubi Qafqazda İran-Ermənstan-Rusiya və İran-ErmənistanYunanstan754 hərbi və təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlığın in
kişaf etməsi Azərbaycan və Türkiyəni narahat etmişdir. Bu ölkə
lərin əməkdaşlığında əsas məqsədləri bölgədə Azərbaycan və Tür
kiyənin fəaliyyət dairəsini məhdudlaşdırmaq və onları bölgədəki
iqtisadi və siyasi mexanizmadan kənarda saxlamaq olmuşdur.
Yunanstan və Türkiyə arasında Kipr və Egey dənizindəki ada
lar probleminin gündəmə gətirilməsi, İran-Ermənistan-Yunanstan
arasındakı əməkdaşlığa təkan vermişdir. Bölgədə yaşanan siyasi
hadisələr isə İran-Ermənistan-Rusiya əməkdaşlığının mümkün
lüyünə işarət edir. Bu əməkdaşlıq bir müqavilə ilə rəsmiləşərsə,
Azərbaycan dost olmayan dövlətlərin əhatəsində qala bilər. Ancaq
Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi-siyasi və təhlükəsizlik sahələrində
müqavilə imzalayar və Azərbaycan, Türkiyə, İsrail əməkdaşlığı
inkişaf edərsə, İran-Ermənistan-Rusiya əməkdaşlığının nəticələ
rini müəyyən ölçüdə azalda bilər.755
1990-cı illərin ortalarında qurulmaqda olan Ermənistan-İran756
hərbi və təhlükəsizlik əməkdaşlığında Yunanstan da iştirak etmiş
dir. Yunanstan tərəflər arasında imzalanmış müqavilələrin hərbi
və təhlükəsizlik mahiyəti daşımadığını bildirsə də, bu, diploma
Игорь Мурадян, «Современные Грузинско-Армянские отношения», Oриен
тиры внешней политики Армении, Сборник аналитических статей. Под ред.
Гаяне. Новиковой, Ереван, Изд. Антарес, 2002, с. 80.
755
Велиев, «Треугольник Израиль-Турция-Азербайджан: реальность…», сс.
105-111.
756
Тигран Мартиросян., «Балансирование на бурных вольнах», http://www.
tolrus.ru/feature/iran210303.html, 21.03.2003.
754

323

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

tik bəyanatdan başqa bir şey deyil.757 Yunanstanın Ermənistanİran əməkdaşlığında yer almasından sonra Türkmənstanın da bu
“üçbucaqda” iştirak etməsi iddia edilsə də, Türkmənstanın bu
mexanizmada yeri və iştirakının ölçüsü bəlli deyil. Türkməsta
nın Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərinin yaxşı olmadığı
Saparmurad Niyazov iqtidarı zamanı Ermənistan-İran-Yunans
tan “üçbucağında” xüsusilə enerji və nəqliyyat sahəsində iştirakı
mümkün olsa da, Niyazovun 2006-cı ilin dekabr ayında vəfat et
məsindən sonra bu fikri təsdiq etmək mümkün deyil. Ermənistanİran-Yunanstan arasında iqtisadi və hərbi sahədə əkəkdaşlığından
1990-cı illərin ortalarından sonra daha da inkişaf etmişdir.
İlk dəfə 1997-ci ildə təşkil edilən Ermənistan, İran və Yunans
tan XİN rəhbərlərinin 4-cü görüşməsi 2001-ci ilin mart ayında
baş tutmuşdur.758 Bu görüşmədə iqtisadi, ticarət, kommunikasi
ya, sənaye, texnologiya, enerji və turizm sahələrində əməkdaş
lığı əhatə edən memorandumlar imzalanmışdır.759 Görüşmədə
eyni zamanda İran təbii qazının Avropaya daşınması məsələsi
də müzakirə edilmişdir. İran XİN rəhbəri Kamal Xərrazi tərəflər
arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın əhəmiyyətini vurğulaya
raq, layihəni iqtisadi və strateji baxımdan dəyərləndirmişdir. Bu
nunla bağlı İran təbii qazının Ermənistan-Gürcüstan-Ukrayna və
yaxud Türkiyə-Yunanstan xətti ilə Avropaya nəql edən layihələr
müzakirə edilmişdir.
Армения, Греция и Иран не преследуют цели создават военный союз заявил
Министр иностранных дел Греции», http://scripts.online.ru/misc/news/99/09/08_0
68.htm
758
“Yunanistan’ın Türkiye Odaklı Şer İttifakları”, INAF, 14.03.2001; “İran’ın Kaf
kaslardaki Emelleri ve İzlediği Politika”, http://www.inaf.gen.tr/turkish/newslet/
tnl024.htm
759
“Ermenistan İran ve Yunanistan Üçlü Memorandum İmzaladılar”, Аzg, 14.03. 2001.
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2001-ci ilin may ayında yenidən görüşən İran-Ermənistan və
Yunanstan XİN rəhbərləri tərəflər arasında iqtisadi, siyasi, təh
lükəsizlik, enerji və turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdi
rilməsi haqqında memorandum imzalamışdır.760 Yunanstan XİN
rəhbəri Qeorgios Papandreu ölkəsinin Aİ-yə üzv olması səbəbi ilə
İran və Ermənistanın Aİ ilə də əməkdaşlığının inkişaf edəcəyini
bildirmişdir. Tərəflər arasında hərbi münasibətlərin qurulmasında
mənfəəti olan bir dövlət də Rusiyadır. Rusiya xüsusilə Ermənistan
vasitəsi ilə bu əməkdaşlığa dəstək verir. NATO üzvü olan Yunans
tanın “şər üçbucağı” olaraq bilinən İran və KTMT çərçivəsində
Rusiya ilə əməkdaşlıq edən Ermənistan ilə hərbi və təhlükəsizlik
sahələrində münasibətlərini inkişaf etdirməsi NATO-da fikir ay
rılığına səbəb olmuşdur. Belə ki, Yunanstan Müdafiə naziri 1999cu ilin iyun ayında Tehrana səfər edərkən, iki ölkə arasında hərbi
və təhlükəsizlik sahələrində müqavilə imzalayacaqları iddiaları
gündəmə gətirildiyi zaman ABŞ-ın bu məsələ ilə bağlı izahat tə
ləb etməsindən sonra Yunanstan İran ilə hərbi və təhlükəsizlik
sahəsində əməkdaşlığın nəzərdə tutulmadığını bildirmişdir.761
Ermənistan, İran və Yunanstan Əməkdaşlığı İcra Komitəsinin
6-cı toplantısı Xarixi işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində
2002-ci il 13 fevralda İrəvanda təşkil olunmuşdur. Bu Komitə
XİN rəhbərlərinin müavinləri səviyyəsində ildə iki dəfə toplanır.
Ermənistan XİN-i tərəfindən verilən məlumatlara görə, İcra
Komitəsi əməkdaşlıq imkanlarını və prosesini dəyərləndirəcək,
üçtərəfli əməkdaşlıq proqramları ilə bağlı ön hazırlıq çalışmaları
ilə bağlı təlimatlar verəcəkdi. Ermənistan-Yunanstan-İran arasın
760

Эмма Бегиджанян, «Меморандум знаменателен в контексте трубопровода, а
не формирования политической оси», Азг, 15.03.2001.
761
Бегиджанян, «Меморандум знаменателен в контексте…»
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da üçtərəfli əməkdaşlığın qurulmasına 1995-ci ilin avqust ayında
qərar verilmiş, ilk toplantısı isə 1997-ci il 22 dekabrda Afinada
keçirilmişdir. Üçtərəfli əməkdaşlıq adı altında altı komitə fəaliy
yət göstərir. İcra Komitəsinin İrəvan toplantısı sonunda tərəflər
arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi haqqında me
morandum imzalanmışdır.762
Yunanstan Müdafiə nazirliyinin Baş Qərargah Rəisi Qeorgio
Antonakopulosun 2003-cü ilin avqust ayında Ermənistana səfər
etməsi tərəflər arasında hərbi əməkdşlığı daha da genişləndirmiş
dir. Antonakopulos Prezident Köçaryan və XİN rəhbəri Vardan
Oskanyan ilə görüşmüş, iki ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlığı
daha da inkişaf etdirmənin mümkün olduğunu və fürsətləri də
yərləndirmənin vacibliyini vurğulamışdır. Antonakopulos Ermə
nistan ilə hərbi münasibətlərin strateji əməkdaşlıq çərçivəsində
olduğunu qeyd etmişdir.763
Ermənistan Prezidenti Köçəryan 2005-ci il 25 dekabrda İra
na səfər etmişdir. Səfər zamanı hərbi əməkdaşlıqdan daha çox,
iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi bölgə mətbuatında yer
alsa da, səfər başlamadan əvvəl Ermənistan Müdafiə naziri Serj
Sərkisyanın İranın İrəvan səfirini qəbul etməsi, iki ölkə arasında
hərbi əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirmək istəyi olaraq dəyərə
ləndirilmişdir.764
2002-ci ilin mart ayında İran Müdafiə naziri Admiral Əli Şam
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“Ermenistan-Yunanistan-İran Üçlü Toplantı Yerevan’da”, Аzg, 12.02.2002.
«В Ереван прибыла делегация вооруженных сил Греции», Азг, 02.09.2003;
«Перспективы армяно-греческого военного сотрудничества», Aйоц Ахшар, 04.
09. 2003.
764
Нурани, «Иран и Армения намерены расширят военное сотрудничество»
http://www2.echo-az.com/archive/242/foreign.shtml
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xaninin Ermənistan səfərində iki ölkə arasında hərbi müqavilə im
zalanmışdır.765 Müqavilədə tərəflər arasında hərbi əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi, müxtəlif hərbi layihələrin həyata keçirilməsi,
təcrübə mübadiləsi, Köçəryanın 2001-ci ildə İrana səfəri zamanı
imzalanan müqavilələrin həyata keçirilməsi, təbii qaz boru xətti
nin inşaatına başlanması və ortaq hərbi şirkətlərin qurulması haq
qında razılığa gəlinmişdir. Səfərin nəticəsini və imzalanan müqa
vilələri şərh edən Şamxani Tehran-İrəvan əməkdaşlığının üçüncü
ölkəyə qarşı olmadığını bildirsə də, Azərbaycan İran-Ermənistan
arasında inkişaf edən hərbi əməkdaşlıqdan narahat olmuşdur.
Şamxani bölgənin təhlükəsizlik problemlərini dəyərləndirərkən,
imzalanan müqavilənin Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin
edilməsinə kömək edəcəyini vurğulamış, ABŞ-ı hədəf kimi göstə
rərək, İran ilə sərhəd olan coğrafiy aya bölgədən kənar güclərin hər
bi güc yerləşdirilməsinə qətiyyətlə qarşı olduqlarını bildirmişdir.
Şamxaninin bu bəyanatı bölgə mətbuatında ABŞ-ın Azərbaycan
da hərbi baza qurulması haqqında müzakirələr apardığı iddialarına
qarşılıq Azərbaycana xəbərdarlıq kimi dəyərləndirilmişdir.
2000-ci illərin əvvəllərinə qədər ABŞ Cənubi Qafqaza hərbi ba
xımdan yerləşməyə üstünlük verməsə də, bu tarixdən sonra bölgə
dövlətlərinin birində (Gürcüstan və yaxud Azərbaycanda) hərbi ba
za qurmaq istədiyini bildirmişdir. Ermənistan bundan istifadə edə
rək İranın diqqətini Azərbaycana yönləndirməyə çalışmışdır.
Ermənistanın İran ilə iqtisadi, hərbi və təhlükəsizlik sahələ
rində əməkdaşlığını genişləndirməsi nədənsə ABŞ hökumətinin
diqqətini çəkməmişdir. Türkiyə ilə İran arasında təbii qaz müqa
vilsinə qarşı çıxan ABŞ, Ermənistan-İran arasında təbii qaz mü
Гамлет Матевосян, «Военная сближение Армении и Ирана ре понравитьса
США», http://www.strana.ru/stories/01/10/25/1867/119369.html, 11.03.2002
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qaviləsi imzalandığı zaman eyni reaksiyanı verməmiş, Aİ-nin bu
layihəyə maliyyə dəstəyi verməsinə qarşı çıxmamışdır. ABŞ-ın
İraqı işğal etməsindən sonra İran ilə münasibətlərinin gərginləş
məsi belə Ermənistanın İran ilə münasibətlərini inkişaf etdirmə
sinə mane olmamışdır. Azərbaycan və Gürcüstan ABŞ-ın Yaxın
Şərqdə mənafelərini diqqətə aldıqları halda, Ermənistan bu ölkə
lər qədər diplomatik davranmamışdır.
Ermənistana görə İran bölgədə Türküyədə daha üstün mövqedə
dir və erməni diasporasının yaşadığı ərəb dövlətlərində İranın möv
qeyi daha güclüdür. Bu səbəblə də Ermənistanın İran ilə münasibət
lərini inkişaf etdirməsi xarici siyasətdə prioritet məsələlərdən biri
kimi görülür.766 Şamxaninin Ermənistan səfəri zamanı Gürcüstan
ordusunun xüsusi təyinatylı qüvvələrinə terrorizmlə mübarizə təlimi
vermək üçün ABŞ-ın təxminən 200 hərbiçisi bu ölkəyə gəlmişdi. Bu
zaman ABŞ-ın Gürcüstanın Panki dərəsində hərbi baza qurmaq istəyi
bölgə mətbuatında müzakirə edilirdi və Şamxani ABŞ hərbiçilərinin
Gürcüstana gəlməsinə mənfi münasibət bildirmişdir.767
İki ölkə arasında hərbi münasibətlərin inkişaf etdirilməsi baxı
mından Ermənistanın Müdafiə naziri Serj Sərkisyan 2005-ci ildə
7-9 fevralda İrana rəsmi səfəri diqqəti cəlb edir. Səfər zamanı İran
Prezidenti Məhəmməd Hatəmi, İran Milli Təhlükəsizlik Şurası
Katibi Həsən Ruhani və sabiq Prezident Əli Əkbər Rəfsəncani
ilə görüşən Sərkisyan, tərəflər arasında hərbi, müdafiə, iqtisadi,
enerji, nəqliyyat və başqa mövzuları müzakirə etmişdir.768
Матевосян, «Военная сближение Армении и Ирана…»
Гаяне Мовсесян, «Иран и Армения налаживает военно-политическое сотруд
ничество», GazetaSNG,http://www.zatulin.ru/institute/sbornik/048/04.shtml, 06.03.2001.
768
“İran Devlet Başkanı Serj Sarkisyan’ı Kabul Etti”, Аzg, 09.02.2005, “Министр
обороны Армении посетит Иран”, ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/
news/400090.html, 02.02.2005.
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767

328

VI FƏSİL. Ermənistanın İran siyasəti

Sərkisyan tərəfindən hazırlanan “Ermənistan Respublikası Mil
li Təhlükəsizlik Strategiyasının İstiqamətləri” adlı sənəddə İran ilə
münasibətlər “Böyük iqtisadi, hərbi, mədəni potensiyala və müs
təqil xarici siyasətə sahib olan İranın bölgənin siyasi və təhlükə
sizlik mühitinin formalaşmasında əhəmiyyətli rolu vardır; iqtisadi
və siyasi olaraq Türkiyə ilə rəqabət edir... Türkiyə və İran arasın
da yaşanan rəqabət bölgədə tarazlığın qorunmasına xidmət edir...
Ermənistan-İran əməkdaşlığı Türkiyə-Azərbaycan əməkdaşlığı
nın Ermənistana qarşı təbliğatını zəiflətməkdədir... Bu məqsədlə
biz ABŞ ilə münasibətlərimizdə İran ilə əməkdaşlığımızı bazarlıq
vasitəsi kimi istifadə etmirik.” 769- deyə dəyərləndirmişdir.
Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran qurum və şəxslər
ABŞ-a rəğmən İran ilə münasibətlərini inkişaf etdirməyə çalışsa
lar da, müxalifət partiyaları hökuməti daha ciddi davranmağa də
vət etmiş, bölgə dövlətlərinə yönəlik siyasətin formalaşmasında
ABŞ - ın bu ölkələrə münasibətini diqqətə almalarının zəruriliyi
ni xatırlatmışlar.770 ABŞ-İran gərginliyində Ermənistanın necə si
yasət həyata keçirəcəyini dəyərləndirən təhlilçilər, Ermənistanın
böyük və güclü dövlət olmadığını, hər nə qədər İran ilə yaxın mü
nasibət qursalar da, ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatlara başla
yacağı zaman tərəfsiz qalması gərəkdiyini və İranın bu məsələ ilə
bağlı Ermənistandan ciddi dəstək gözləməsinin doğru olmadığını

«Серж Саркисян: Сотрудничество Армения-США не противопоставляется интересам Ирана», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/601140.html,
06.03. 2006.
770
«Председатель Народной партии Армении: Война в Иране станет катастрофой для Армении и Нагорного Карабаха», ИА REGNUM, http://www.regnum.
ru/news/armenia/628344.html, 22.04.2006.
769
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bildirmişlər.771 Xarici təhlilçilər isə ABŞ-İran gərginliyində772 Er
mənistanın bəzi problemlərlə qarşılaşacağını istisna etməsələr də,
iddia edildiyi kimi bu problemlər həyati əhəmiyyətli olmayacağı
nı qeyd etmişlər.773
Ermənistan və İran təhlükəsizlik sahədə əməkdaşlıqlarının heç
kimə qarşı olmadığını bildirsələr də, Qriqoryan erməni kilsəsi və
İran şiə islamın bir araya gəldiyi maraqlı siyasi bərabərlik nümu
nəsi göstərirlər.774
1990-cı illərdən sonra Ermənistan-İran münasibətləri Ermə
nistan xarici siysətinin əhəmiyyətli və uğurlu istiqaməti olaraq
dəyərləndirilə bilər. Ancaq bu uğurun mahiyyət etibarı ilə Ermə
nistanın xarici siyasətində hələlik hiss edilməyəcək bəzi prob
lemlər çıxarma ehtimalı var. İranın müsəlman dövləti olmasına
baxmayaraq Ermənistan bu dövlətlə münasibətlərini yüksək sə
viyyədə qurmuş, münasibətləri daha da inkişaf etdirmişdir. Bu

В случае войны с Ираном проиграют все, в том числе и Армения», Pan
ARMENIAN, http://www.panarmenian.net/rus/politics/interviews/43056, 03.04.2006;
«В случае атаки США на Иран Армения не сможет оставаться нейтральной»,
http://www.hayinfo.ru/ru/interview/27166.html, 01.03.2007.
772
Ehtimal edilən ABŞ - İran gərginliyində Ermənistanın siyasəti üçün baxın: Левон Казарян, «Иран и уран: вызывы для Армении», http://www.noravank.
am/?l=2&d=19&f=344; Aрутюн Хачатрян, «Армения: полемика вокрук отношений с США и Ираном», http://www.eurasianet.org/russian/departments/insight/
articles/eav031407ru.shtml, 14.04.2007;. Рудян Д, «Центральная Азия как зона
национальных интересов США», http://iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_
id&news_id=12542, 10.09. 2003.
773
«Армения в контексте ядерной программы Ирана: увязка не может быть
столь очевидной», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/638328.html, 11.
05.2006.
774
Nazmi Gül-Gökçen Ekici, “Ortak Tehdit Algılamaları ve Stratejik İttifaklığa
Doğru İlerleyen İran-Ermenistan İlişkileri”, Stratejik Analiz, II. cilt, sayı 22, Şubat
2002, ss. 37-46.
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münasibətlərin qarşılıqlı asılılıq şəraitində deyil, tək tərəfli olaraq
Ermənistanın iqtisadi bəzən də siyasi asılılıq çərçivəsində inkişaf
etməsi Ermənistan baxımından gələcəkdə ciddi problemlərin ya
şanmasına səbəb ola bilər.
Xüsusilə BTC və BTE neft və təbii qaz boru xətti KTB dəmir
yolu layihələrində Ermənistanın iştirak etməməsi, İran-Ermənis
tan təbii qaz boru xətti layihəsinin həyata keçirilməsi geosiyasi və
geoiqtisadi baxımdan Ermənistanın İrandan olan asılılığını daha
da artırmışdır. Ermənistan bəzən xüsusilə enerji və iqtisadi ba
xımdan Rusiyanın təsirindən uzaqlaşamağa çalışsa da, bölgədə
həyata keçirdiyi yayılmacı xarici siyasət onun bir çox beynəlxalq
əhəmiyyət daşıyan layihələrdən kənarda qalması ilə nəticələn
mişdir.
İran 35 milyon azərbaycanlının mədəni muxtariyyat tələbini
diqqətə alaraq, onların Azərbaycan ilə münasibətlər qurmasına
mane olmaq üçün Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməsini dəsətkləyir. Ancaq bölgə və beynəlxalq təhlükəsizli
yin dinamikası dəyişdiyi zaman, İran bu dəstəyini dayandıraraq
Ermənistana təzyiq edə bilər. Bunun üçün İran müxtəlif təzyiq
mexanizmlərinə sahibdir. Ermənistanın geosiyasi mövqeyi Azər
baycan, Türkiyə və Gürcüstandan torpaq tələb etməsi, onu başda
Rusiya olmaq üzrə İrana tərəf yönləndirir. Bölgədə sülhün və təh
lükəsizliyin təmin edilməsində töhfəsi olmayan, əksinə vəziyyəti
daha da gərginləşdirməyə cəhd edən Ermənistanın müstəqil xari
ci siyasət həyata keçirməsi mümkün deyil. İran ilə münasibətlər
də Ermənistanın qarşılaşdığı problemlərin bir qismini müəyyən
mərhələdə həll etmiş kimi görünə bilər. Ancaq problemlərin irəli
yə yönəlik qəti şəkildə həll edilməsində uğurlu strateji deyil.
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7. ERMƏNİSTANIN GÜRCÜSTAN SİYASƏTİ
7.1. Ermənistanın Gürcüstan
siyasətinin ümumi mənzərəsi
Ermənistan və Gürcüstan arasında diplomatik münasibətlər
1992-ci il 17 iyulda qurulmuşdur. Həmin ildən etibarən Tiflisidə
Ermənistan səfirliyi, 2008-ci ilin aprel ayından etibarən Batumda
Baş konsulluq fəaliyyət göstərir.775
Ermənistan xarici siyasətində Gürcüstan ilə münasibətlər xü
susilə nəqliyyat, enerji təhlükəsizliyi və bu ölkədə yaşayan ermə
nilər baxımından əhəmiyyətlidir.
Ermənistan və Gürcüstan müstəqilliklərini elan etdikdən sonra
münasibətlərinin yüksək səviyyədə davam etdiyini bildirsələr də,
aralarıda müxtəlif problemlər yaşanmışdır. Tərəflər bu problem
ləri görməzlikdən gələrək ikili münasibətləri inkişaf etdirməyə
çalışsalar da, istənilən nəticələri əldə etməmişlər.
XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində gürcülər və erməni
lər arasında müəyyən problemlər yaşanmışdır. Ancaq Rusiyanın
Cənubi Qafqazı işğal etməsindən sonra tərəflər problemlər gün
dəmə gətirilməsə də, tam olaraq həll edilməmişdir. Bu dövrdə də
erməni tarixçilər və tədqiqatçılar 1960-cı illərdən etibarən nəşr
etdikləri kitab və məqalələrdə Gürücüstanın Cavaxeti və Axılkə
lək bölgələrinə qarşı iddia irəli sürmüşlər.
775

Двусторонние отношения, http://www.mfa.am/ru/country-by-country/ge, 24.12.2013.
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Sovet İttifaqının süqut etməsindən sonra “Hay dat” doktrini
çərçivəsində planlanan “Böyük Ermənistan” layihəsini həyata
keçirmək üçün Ermənistan geniş təbliğat fəaliyyəti ilə məşğul ol
muşdur. “Böyük Ermənistan”ın sərhədləri Gürcüstanın bəzi böl
gələrini də ehtiva edir və burada yaşayan ermənilər bu fəaliyyətin
əsas hədəfidir.776
İki ölkə arasındakı mədəni, sosial-iqtisadi və siyasi münasibət
lərdə 1990-cı illərin ortalarına qədər ciddi inkişaf qeydə alınma
mışdır. Bu hər iki ölkədə yaşanan sosial-iqtisadi və siyasi prob
lemlərlə bərabər Dağlıq Qarabağ, Abxaziya və Cənubi Osetiya
problemləri ilə izah edilə bilər. “Gürcüstan gürcülər üçündür!”
şüarı ilə iqtidara gələn Zviad Qamsaxurdiyanın hakimiyyəti illə
rində tərəflər arasındakı münasibətlər pozulmuş və Gürcüstanda
kı ermənilər ciddi narahatlıq yaşamışdır.
Ermənistan və Gürcüstan arasında hökumətlərarası ilk müqa
vilə 1991-ci ilin iyul ayında Qamsaxurdiya iqtidarı zamanında
imzalanmış. ancaq hər iki ölkədə yaşanan problemlərə görə mü
qavilə həyata keçirilməmişdir.
Tərəflər arasındakı münasibətlər 1992-ci ilin mart ayında
Eduard Şevardnadzenin hakimiyyətə gəlməsindən sonra inkişaf
etmiş və Gürcüstan-Ermənistan münasibətləri yeni mərhələyə qə
dəm qoymuşdur.777
Tərəflər arasındakı iqtisadi münasibətlərin qurulması və inki
776

Müstəqillik sonrası Ermənistan - Gürücüstan münasibətləri üçün baxın: Дур
мушидзе Нугзар, «Грузино-Армянские отношения в перспективе ЮжноКавказского сотрудничества»,http://www.scirs.org.ge/russian/analytic/round_five/
durmishidze.htm, 09.08.2007; Жегнети Константин, «Грузинские-Армянские
отношения в свете региональных реалии», http://www.scirs.org.ge/russian/analytic/round_five/zhgenti.htm, 09.08.2007
777
Республика Армения, 03.02.1995.

333

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

şaf etdirilməsi 1993-cü ilin may ayında Şevardnadzenin Ermə
nistana səfəri zamanı “Dostluq, əməkdaşlıq və qarşlıqlı yardım
haqqında”778 imzalanan müqavilə ilə başlamışdır. Bu müqavilə ilə
tərəflər arasında mədəni, iqtisadi və siyasi münasibətlər tənzim
lənmişdir.
1994 – 1995 və 1997-ci illərdə hər iki dövlətin prezidentlərinin
qarşılıqlı ziyarətləri münasibətlərin inkişafına zəmin hazırlamış
dır. Ermənistan-Gürcüstan arasındakı münasibətlərin inkişaf et
dirilməsində sadəcə prezidentlərin qarşılıqlı səfərləri deyil, eyni
zamanda parlamentlərarası əməkdaşlıq da rol oynamışdır. 1996cı ildə Gürcüstan-Ermənistan parlamentlərarası komissiyanın qu
rulması əməkdaşlıq prosesini daha da sürətləndirmişdir.779
Dövlət başçılarının qarşılıqlı səfərlərinin həyata keçirilməsi
və parlamentlərarası münasibətlərin qurulması və inkişaf etmə
sindən sonra 1995-ci ilin fevral ayında hər iki dövlətin iqtidar
partiyaları-Erməni Ümummilli Hərəkətı və Gürcüstan Vətəndaş
ları Birliyi arasında müqavilə imzalanmışdır.780 Dövlət başçıları
və parlamentlər siyasi və iqtisadi əməkdaşlığa, iqtidar partiyaları
isə sosial və mədəni münasibətlərə əhəmiyyət vermişlər. 1990-cı
illərin ortalarına qədər tərəflər arasındakı münasibətlər istənilən
səviyyədə inkişaf etməsə də, hər iki tərəf ortaya çıxan yeni fürsət
lərdən istifadə etməyə çalışmışdır.781
Tərəflər arasında siyasi və iqtisadi münasibətləri dəyərləndi

778

Республика Армения, 20.05.1993.
Шилова Р.А, «Армения-грузия: Добрососедство и связ с внешним миром»
Aрмения: проблемы независимого развития, Ред. Koжокин, E.M, Moсква
1998, с. 468.
780
Республика Армения, 02.02.1995.
781
Шилова, «Армения-грузия: Добрососедство и связ…», с. 469.
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rən iqtidar partiyaların nümayəndələri siyasi və mədəni sahələrdə
yaşanan inkişafın iqtisadə sahələrdə müşahidə edilmədiyini bil
dirmişdir.782 Bunun ən əhəmiyyətli səbəbi tərəflərin ciddi iqtisadi
problemlər yaşamasına rəğmən daha çox siyasi sahədə əməkdaş
lığa ehtiyac duymasıdır. Bu dövlətlərdə istehsal edilən mallar tə
rəflərin iqtisadi ehtiyaclarını qarşılamamışdır. Bir digər səbəb də
Ermənistan və Gürcüstanın siyasi əməkdaşlığa daha çox əhəmiy
yət verməsidir. 1990-cı illərin ortalarına qədər hər iki dövlət müs
təqilliklərini qoruyub möhkəmləndirdikdən sonra ikinci planda
qalan iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə çalışmışlar.
7.2. İqtisadi əməkdaşlıq
Ermənistan və Gürcüstan müstəqilliklərini elan etdikdən sonra
iqtisadiyyatlarında yaşanan problemlər, iki ölkəni əməkdaşlıq et
məyə sövq etmişdir. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməsi və Türkiyədən qondarma “soyqırımın” tanımasını tələb et
məsi, təzminat və torpaq tələbi səbəbi ilə sərhədləri bağlı qalmış və
xarici ticarətini Gürcüstan üzərindən həyata keçirmişdir783 Ermə
nistan Parlamnetinin sədri Karen Dəmirçiyan Gürcüstan ilə xüsusi
münasibətlərinin olduğunu və Gürcüstanın Ermənistan üçün tran
zit784 ölkə olma və dünya bazarlarına çıxmasıda böyük əhəmiyyətə
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Свободная Грузия, 18.06.1996.
Игор Мурадян, «Современные Грузино-Армянские отношения», http://www.
artsakhworld.com/igor_muradian/Current/index.html
784
Ermənistanın nəqliyyat problemləri üçün baxın: Ричард Бейлок, Beylok, «Что
неправильно в Армении», The International Association For Caucasian Regional
Studies, Law Politics Sociology Economics Modern History International Relations,
Caucasian Regional Studies, Vol. 4, Issue 1, 1999, s. 7.
783
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sahib olduğunu bildirmişdir.785 Ermənistan Sovet İttifaqı zamanında
da nəqliyyat baxımından Gürcüstandan asılı olmuşdur. Ermənistan
nəqliyyat problemini həll etmək üçün dəmir yolu xəttini Azərbay
canın Ağstafa bölgəsinə qədər inşa edərək Azərbaycan üzərindən
Rusiya ilə yeni dəmir yolu xəttindən istifadə etmişdir.786
Hər iki dövlətin Baş nazirləri 1994-cü ilin iyul ayında görüşər
kən, iqtisadi problemlər müzakirə edilmiş və həlli yolları axtarıl
mışdır. Baş nazirlərin əsas məqsədi iqtisadi münasibətləri Sovet
İttifaqı süqut etmədən əvvəlki səviyəyə yüksəltmək olmuşdur.787
Ancaq Baş nazirlərin bu təşəbbüsü iqtisadi problemlərin həll edil
məsində istənilən nəticənin verməmişdir. Belə ki, münasibətlər
müəyyən bir plan çərçivəsində deyil, plansız qurulmuşdur. 1997ci ilə qədər Ermənistan və Gürcüstan arasındakı ticarət münasi
bətləri Rusiya, İran və Türkmənistandan daha aşağı səviyyədə ol
muşdur. Ermənistanın bölgə dövlətləri ilə ticarətində Gürcüstan
4-cü sırada yerləşib788 və Ermənistanın xarici ticarət dövriyyəsin
də 3,6 faiz paya sahibdir.789
İki ölkə arasındakə iqtisadi münasibətlərdə maliyyə əməkdaş
lığı borclarının, gömrük, vergi, taarif və xidmətlərin qarşılığının
ödənilməsi məsələləri ciddi problem olmuşdur. Bu kimi iqtisadi
785

«Грузия-Армения»,http://ames.kiev.ua/cgi-bin/txts/5/return_txt.cgi?
ur i=%2 F v ar% 2 F w w w %2F ames .k iev. ua%2 F t x t s %2F 5 %2 F 051 99 90 05.
txt&back=http%3A%2F%2Fames.kiev.ua%2F5%2Fp1.html
786
The legasy of History in Russia and the new state of Eurasia, S. Frederick
Starr-editor, Publisher: M. E. Sharpe, Armonk, NY. Publication, 1994.
787
INFO-TASS. AİST-87, 02.07.1994.
788
Социально-экономическое положение Республики Армения в январеиюне 1997 г, Управление по статистике государсвенному регистру и анализу
Республики Армения, Eреван 1997, с. 26.
789
Республика Армения, 11.06.1996.
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problemlər Şevardnadzenin 1993-cü ilin may ayında İrəvana sə
fəri zamanı müzakirə edilmişdir. 1990-cı illərin sonlarına doğru
bu sahədə müəyyən irəliləyiş olsa da, bir çox problemlər bu günə
qədər həll edilməmişdir.790
1980-ci illərin sonlarında başlayan iqtisadi böhranın 1990-cı
illərin sonlarına qədər davam etməsi, Abxaziya və Cənubi Oseti
ya probleminə görə şimal nəqliyyat xəttinin istifadə edilməməsi
Ermənistanın nəqliyyat probleminin daha da ciddiləşməsinə sə
bəb olmuşdur. Ermənistan Batum və Poti limanlarından istifadə
etsə də, bu problemlərin həll edilməsində yetərli deyil. Ermənis
tanın Gürcüstan ilə iqtisadi münasibətlərində nəqliyyat problemi
hələ də əsas məsələlərdən biri olaraq qalır.
Tərəflər arasında 1993-cü ilin may ayında dəmir yolu nəqliy
yat və tranzit keçidlərin tənzimlənməsi haqqında hökumətlərarası
müqavilə imzalanmışdır. Ancaq bu müqavilədən irəli gələn şərt
lər bütünlükdə həyata keçirilmədiyi üçün Ermənistan qarşılaşdığı
problemləri tam olaraq həll edə bilməmişdir.791
Gürcüstanın tranzit ölkə olması baxımından Ermənistan üçün
böyük əhəmiyyəti vardır. Gürcüstan ərazisindən tranzit keçidi za
manı gömrükdə qarşılaşdığı bürokratik maneələr Ermənistan şir
kətlərinə çox baha başa gəlir. Gürcüstanın tranzit keçiddən əldə
etdiyi gəlirin 97 faizi Ermənistan və Azərbaycanın geri qalanı isə
Orta Asiya dövlətlərinin payına düşür. Ermənistan şirkətləri Gür
cüstan üzərindən tranzit keçid zamanı ildə təxminən 100 milyon
dollar vergi ödəyirlər.792
790

Шилова, «Армения-грузия: Добрососедство и связ…», с. 475.
Республика Армения, 09.02.1996.
792
«Программа TRASEKA не оправдывает ожиданий», http://www.snark.am/
promedia.htm
791
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Ermənistandan Gürcüstana ixracın həcmi 2009-cu ildə
təxminən 5,3 milyon dollar, idxalın həcmi təxminən 4,1 milyon
dollar, 2009-cu ildə eyni təsnifata görə təxminən 5 milyon və 55,5
milyon milyon dollar olmuşdur.793
Ermənistan Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata
görə, Ermənistan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyəsi 2012ci ildə təxminən 115 milyon dollardır, bu, Ermənistanın xarici
ticarət həcminin 2,2 faizinə bərabərdir. Həmin ildə Gürcüstan ilə
ticarət balansı 35 milyon dollar həcmində Ermənistanın xeyrinə
olmuşdur. Ermənistan Gürcüstana əsasən şüşə tara ixrac edir.
2012-ci ilin statistikasına görə, ilk doqquz ayda Ermənistandan
Gürcüstana 7,3 milyon dollar dəyərində 42,5 milyon şüşə tara
ixrac edilmişdir. İkinci ən çox ixrac edilən isə 6,2 milyon dollar
dəyərində 88 min ton sement olmuşdur. 2012-ci ildə sement ixracı
20 faiz artmışdır. Üçüncü yerdə isə 4 milyon dollar dəyərində
qablaşdırma məmulatları olmuşdur.794
Ermənistan Gürcüstandan əsasən yarım emal edilmiş (2012-ci il
statistikasına görə 4 milyon dollar) taxta materialları idxal etmişdir.
İdxal etdiyi ikinci məhsul elektrik (2012-ci il statistikasına görə
3,4 milyon dollar) enerjisidir. İdxal edilən digər məhsul isə metal
(2012-ci il statistikasına görə 2,7 milyon dollar) tullantılarıdır.
2012-ci ildə Ermənistanın xarici ticarətində Gürcüstan 9-cu (78
milyon dollar) yerdə, Ermənistan Gürcüstanın xarici ticarətində
ikinci yerdə (261 milyon dollar) olmuşdur. Bu rəqəm əsasən
Gürcüstandan gətirilən ikinci əl maşınların hesabına artır.795
«Двусторонние отношения», http://www.mfa.am/ru/country-by-country/ge, 24.12.2013.
«Армения-Грузия: Экономические связи», http://news.am/rus/news/136261.
html, 18.01.2013.
795
Сергей Минасян, «Армения и Грузия: Новые ключевые отношения на южном
кавказе?», http://echo.msk.ru/blog/ponarseurasia/1193510-echo, 07.10.2003.
793
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Ciddi enerji problemi ilə qarşılaşan Ermənistan Rusiya tə
bii qazını 1991-ci ildə inşa edilən Rusiya-Ermənistan təbii qaz
boru xətti vasitəsilə təmin edir.796 Bu boru xəttinin Gürcüstan
ərazisindən keçməsinə görə, Gürcüstan ilə yaşanan hər hansı bir
problem Ermənistan iqtisadiyyatına ciddi təsir edə bilər. Bun
dan başqa Ermənistan bəzən boru xəttindən təbii qazın oğur
landığını iddia etsə də, Gürcüstan isə təbii qazın verilməsində
yaşanan problemləri texniki səbəblərlə izah etmişdir.797
Ermənistan xüsusilə müstəqilliyini elan etdikdən sonra Av
ropa İttifaqının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən layihələrin
hamısında iştirak edə bilməmişdir. Bir çox müstəqil təhlilçilər
Ermənistanın 1993-cü ilin may ayında başlayan “Transport
Corridor Europe Caucasus Asia”798 (TRACECA) layihəsində
iştirak etməsinə baxmayaraq, iqtisadi planlarını Gürcüstan və
Azərbaycan qədər uğurlu şəkildə həyata keçirə bilmədiyi haq
qında həmfikirdirlər.799 Bu problem daha çox Ermənistan müxa
lifəti tərəfindən gündəmə gətirilmiş, xarici siyasətdə hökumətin
uğursuzluğu kimi təqdim edilmişdir.
Ermənistanın iştirak edə bilmədiyi digər stratejik əhəmiyyə
tə sahib olan layihələr də Qars-Tiflis-Bakı dəmir yolu layihəsi

796

Шилова, «Армения-грузия: Добрососедство и связ…», с. 472.
Сегодня, 17.08.1995.
798
1993 - cü ilin may ayından etibarən həyata keçirilən TRACECA - Transport Corridor Europe Caucasus Asia layihəsinin əsas məqsədi şimal nəqliyyat xəttinə alternativ olan Avropa - Qafqaz - Asiya nəqliyyat xəttinin inşa edilməsidir. Bu layihədə beş
Orta Asiya və üç Cənubi Qafqaz dövləti yer almışdır.
799
Мыкыртыч Эммануел, «Региональная интеграцмя разрушенные иллузии»,
http://www.snark.am/promedia.htm; Aшот Арамян, «Кавказский жедезный круг»,
http://forum.hayastan.com/index.php?showtopic=268, 22.11.2001.
797
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dir.800 Əvvəlcə bu layihənin Gümrü üzərindən həyata keçiriləcəyi
planlaşdırılsa da, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ probleminin həll
edilməsində razılığa gəlməməsi, qondarma “erməni soyqırımı”
təbliğatına davam etməsi səbəbi ilə Azərbaycan və Türkiyənin
etirazından sonra Ermənistan bu layihədə iştirak edə bilməmiş
dir.
BTC neft boru xətti layihəsindən də kənarda qalan Ermənis
tan Türkiyənin Orta Asiya ilə dəmir yolu xətti layihəsində işti
rak edə bilmədiyi üçün Qars-Tiflis-Bakı dəmir yolu layihəsinin
həyata keçirilməsinə mane olmaq istəmişdir. Gürcüstan hökumə
tinə qarşı edilən təzyiqlərdən nəticə almayan Ermənistan layihə
nin həyata keçirilməməsi üçün gürcü bürokratlara rüşvət verdiyi
iddi edilir.801 Bu layihə Ermənistan parlamentinin üzvü Amayak
Ovannesyan tərəfindən tənqid edilmiş Gürcüstan ilə münasibət
lərdə ciddi problem olacağını bildirmişdir. 802
Qars-Tiflis-Bakı dəmir yolu layihəsinin həyata keçməsi üçün
Türkiyə və Gürcüstan hökumətləri arasında müqavilə imza
lanmışdır. 2004-cü ilin sonunda Tiflisdə keçirilən VII TürkiyəGürcüstan nəqliyyat komissiyasının toplantısında hər iki dövlət
“Qars-Axılkələk-Tiflis dəmir yolu xəttinin inşa edilməsi haqqın
da” bəyanat vermişdir. Layihənin həyata keçirilməsi üçün görüş
mələrdə Gürcüstan hökumətinin daim problem çıxarması Ermə
800

Самвел Оганян, Арменя, Европа, Азия: Коридоры и перекрестики, Eреван
2001; Aйк Демоян, «Евразийская Политика Tурции и Железная Дорога ГарсАхалкалаки-Баку», http://www.noravank.am/?l=2&d=19&f=289, 26.01.2006.
801
Aкоп Чакрян, «Срывается проект железной дороги Гарс-Ахалкалаки», Aзг,
12. 07.2006; “Erivan, Demir İpek Yolu’nu Rüşvet Vererek Engelledi”, Yeni Şafak,
06. 07.2006.
802
«Повторит ли Джавахети судьбу Карабаха?», ИА REGNUM, http://www.reg
num.ru/news/732617.html, 02.11.2006.
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nistan hökumətinin Gürcüstana təzyiqlərinin nəticəsi kimi dəyər
ləndirilmişdir. Qars-Tiflis dəmir yolu layihəsinə Azərbaycanın da
daxil olması Ermənistanı ciddi narahat etmişdir. Layihə ilə bağlı
müqavilə imzalanmadan əvvəl Ermənistan hökuməti və ABŞ-da
kı erməni diaspor təşkilatları bu layihənin ABŞ tərəfindən mali
yələşdirilməməsi üçün lobbi fəaliyyəti göstərmiş və ABŞ höku
mətinin layihəyə maliyə dəstəyi verməməsi haqqında qərar alma
masına təsir etmişdir.803 2007-ci il 7 fevralda Azərbaycan-Türkiyə
və Gürcüstan rəsmilərinin Qars-Axılkələk-Tiflis-Bakı dəmir yolu
layihəsinin həyata keçirilməsi haqqında müqavilə imzalandıqdan
sonra Qazaxstan, Çin804 və İsrailin layihəyə maraq göstərməsi və
iştirak etmək istəmələri Ermənistan bu layihədə iştirak edə bilmə
diyi üçün xarici siyasətində ciddi uğursuzluq kimi dəyərləndiril
mişdir. Ermənistan layihənin həyata keçməsinə mane ola bilmə
yəcəyini başa düşdükdən sonra daxili ictimai-siyasi rəyə yönəlik
bəyanatlarında dövlətin müstəqillik sonrası qarşılaşdığı iqtisadi
problemlərə yönəlik “immunitet” qazandığını bildirmişdir.805 Bu
zaman Türkiyədə Ermənistanın görüşlərini dəstəkləyən bir qrup
layihənin baha olduğunu iddia edərək həyata keçirilməsinə qarşı

803

Сенат США окончательно заблакировл финансовое содействие строительству J/D
Гарс-Баку», http://www.yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&id=26686, 04. 11.2006.
804
Артем Ерканян, Китай позволяет втянуть себя в антиармянскую авантюру?
PanARMENIAN.Net,
http://www.panarmenian.net/rus/politics/details/42474/,
29.07.2006; E. Годжаева, “KKK (Из Китая через Казахстан в Карс)” Зеркало,
30.08.2006; «Китай и Казахстан присоединились к проекту строительства железной дороги Карс-Ахалкалаки-Тбилиси», ИА REGNUM, http://www.regnum.
ru/news/695409.html, 28.08.2006.
805
Рубен Грдзелян, «К блокадам у Армении устойчивый иммунитет, Голос Ар
мении, 05.10.2006.
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çıxmışdır.806 Qars-Tiflis-Bakı dəmir yolu layihəsi haqqında müqa
vilə imzalandıqdan sonra da Ermənistanın Gürcüstan hökumətinə
təzyiqləri davam etmiş, layihənin həyata keçirilməsi üçün Axıl
kələkdə yaşayan ermənilərin razılığınən şərt olduğunu bildirərək,
burdakı ermənilərin Gürcüstan hökumətinə qarşı istifadə edəcə
yinə imkan və fürsətlərinin olduğunu xatırlatmışdır.807
Ermənistanın iştirak edə bilmədiyi strateji əhəmiyyətli layi
hələrdə layihələrdən biri də BTC neft boru xəttidir. Azərbaycan
Xəzər dənizinin ona aid olan sektorundakı neft mənbələrinin çı
xarılması üçün xarici neft şirkətləri ilə görşmələrə başlamış və
1994-cü il 24 sentyabrda “Ərsin müqaviləsi” olaraq bilinən neft
müqaviləsini imzalamışdır.808 Azərbaycan hökuməti xarici neft
şirkətləri ilə görüşmələrə davam edərkən, Gürcüstan bölgədəki
iqtisadi və siyasi vəziyyəti dəyərləndirərək, Xəzər hövzəsi nef
806

«Каан Сояк: Проект Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку экономически нежизнеспособен
и убыточен», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/766908.html, 15. 01.2007.
807
Aгвани Арутюнян, «Вопросы строительства Гарс-Ахалкалаки должен быт
согласован Ахалкалакцами», Aзг 24.02.2007.
808
Hatem Cbbarlı, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Petrol Politikası, (Yayımlan
mamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
2001; Ольга Виноградова, Ресурсы «Большого Каспия»”, Pro et Contra, Том
V, No:3, Весеа 2000, сс. 104-116; Умирсерик Касенов, Kаспийская нефть и
международная безопасность”, Центральная Азия и Кавказ, No: 11, 1997,
http://www.ca-c.org/journal/11-1997/st_07_kasenov.shtm, 26.05.2003; Necdet
Pamir, “Hazar Bölgesi’nde Enerji Politikaları: Avrupa’nın ve ABD’nin Konseptleri”,
Avrupa’nın ve Türkiye’nin Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu’da Ortak İlgi
Alanları Uluslararası Sempozyumu, 13-14 Kasım 2000, Ankara, Türkiye; T. Adams,
Gregory Rich, “Great Power Politics and the Azerbaijan Pipeline: An Update”, Special Policy Forum Report, The Washington Institute for Near East Policy, Feb. 24,
1997; Ровшан Ибрагимов, «Энергетический потенциаль Азербайджана: Может
ли о быт использован кak алтернатив России?», http://www.eurasianhome.org/
xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert&pid=905
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tinin dünya bazarına çıxaracaq boru xəttinin öz ərazisindən keç
məsi üçün görüşmələrə başlamışdır. Ermənistan isə Azərbaycan
torpaqlarının işğal altında saxladığına görə bu layihədən kənarda
qalmışdır.
Ermənistan 1997-ci ilin sonlarında bölgədə həyata keçirilən st
rateji əhəmiyyətli enerji layihələrindən uzaq qaldığını başa düş
dükdən sonra Xəzər enerji mənbələri ilə maraqlanmışdır. Azər
baycanın neftini Bakı-Novorossiyk və Bakı-Supsa neft boru xət
ləri ilə dünya bazarına çıxarmasından və BTC neft boru xəttinin
inşa edilməsi haqqında müqavilə imzalamasından sonra Ermənis
tanın bu layihələrdə iştirak etməsi maraqla qarşılanmamışdır. Bu
zaman Ermənistan hökuməti, ABŞ-dakı erməni diaspor təşkilat
ları vasitəsi ilə layihənin həyata keçirilməsinə əngəl olmaq istə
miş, ancaq heç bir nəticə əldə etməmişdir. Ermənistan BTC-dən
sonra təbii qazını Türkiyəyə nəql edəcək Bakı-Tiflis-Ərzurum
boru xəttinə maraq göstərsə də, bu layihədə iştirak edə bilməmiş
dir. Bu məsələlərlə bağlı ABŞ erməni diasporunun təbii qaz boru
xəttinin inşaatına əngəl olmaq səyləri Gürcüstan və Ermənistan
hökumətləri arasında anlaşmazlığa səbəb olsa da, erməni diaspor
təşkilatlarının təbliğatı eynilə BTC-yə qarşı təbliğat fəaliyyətində
olduğu kimi nəticə verməmişdir.
Ermənistan Rusiyadan aldığı təbii qaz Gürcüstan üzərindən
keçən “Şimal-Cənub” qaz boru xətti ilə daşınır. Bu boru xəttin
dən gələn təbii qazın təxminən 10 faizini Gürcüstan istifadə edir.
2010-cu ildə Gürcüstan hökuməti ərazisindən keçən boru xətti
nin satılması məsələsini gündəmə gətirdiyi zaman Ermənistan
bundan olduqca narahat olmuşdur. 2010-cu il 6 iyulda Gürcüstan
Parlamenti “Şimal-Cənub” qaz boru xəttini strateji əhəmiyyətli
obyektlər siyahısından çıxararaq satılmasına icazə vermişdir. Əv
vəllər Gürcüstan bu xəttin beş il müddətinə satılmayacağına ra
343
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zılıq vermişdi. Bu razılaşma 2011-ci ildə bitmişdir. Ermənistanın
narahatçılığına əsas səbəb qaz boru xəttinin satılacağı xəbərləri
nin verilməsindən sonra 2010-cu il noyabr ayında Azərbaycanın
aksiyaları alacağı haqqında məlumat verməsi olmuşdur.809
Gürcüstan mətbuatının boru xəttinin 25 faizinin London Birja
sında satışa çıxarılacağını bildirməsindən sonra Ermənistan Gür
cüstan hökumətinə narahatçılığını bildirmişdir. Gürcüstaın Enerji
naziri Aleksandr Xetaquru “Şimal-Cənub” qaz boru xəttini hamı
sının yox, 25 faizinin satılmasının planlaşdırıldığını və bu səbəb
lə də Ermənistanın narahatçılığına əsas olmadığını qeyd etmişdir.
Ermənistanın Enerji və təbii sərvətlər naziri Armen Mövsisyan
bu məsələ ilə parlamentdə məruzə edərkən, Gürcü hökumətinin
satacağı 25 faizlik aksiyanın hər hansı xarici şirkətin və yaxud
Azərbaycanın alması təbii qaz təminatında problemləmə səbəb
olmayacağını və Gürcü hökumətinin bu barədə təminat verdiklə
rini vurğulamışdır.810
2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən Gürcüstanın Qərbə doğ
ru meyl etməsi, Ermənistanın isə Rusiyaya yaxınlaşması iki döv
lət arasında siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə bəzi problemlərin
yaşanmasına səbəb olub.811 Gürcüstandan fərqli olaraq Ermənis

809

Сергей Минасян, Армяно-Грузинские отношения: Динамика и современное
состояние, http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=6306,
14.02.2012
810
«Даже имея 25% акций газопровода «Север-Юг», Азербайджан не
сможет шантажировать Армению», http://www.panarmenian.net/rus/economy/
news/63045/Даже_имея_25_акций_газопровода_СеверЮг_Азербайджан_не_
сможет_шантажировать_Армению, 02.03.2011.
811
Aйк Джанполадян, «Дела России на Южном Кавказе идут не очень хорошо”:
Армения за неделю», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/802943.html,
27. 03.2007.
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tan Avropa ilə münasibətlərini yüksək səviyyədə inkişaf etdirə
bilməmişdir. Gürcüstan sadəcə siyasi olaraq deyil, eyni zamanda
mədəni və iqtisadi baxımdan da Rusiyanın təsirindən uzaqlaşma
ğa çalışır. Bu da təbii ki, sosial-iqtisadi, mədəni və təhlükəsizlik
baxımından Ermənistan və Gürcüstan arasında anlaşmazlığın ya
şanmasına səbəb olmuş və Gürcüstanın NATO ilə münasibətlə
rini inkişaf etdirdiyi mərhələdə tərəflər arasında anlaşmazlıqlar
daha da artmışdır.
İki ölkə arasında problem olan digər məsələ beynəlxalq təşki
latlar nəzdində bölgə problemləri müzakirə edilərkən tərəflərin
bir-birilərinin əleyhinə səs vermələridir. Saakaşvilinin 2011-ci
ildə Ermənistan səfəri zamanı bu məsələ də müzakirə edilmiş,
ancaq ortaq məxrəcə gəlinməmişdir.812 Gürcüstan Abxaziya və
Cənubi Osetiya problemlərini nəzərə alaraq, beynəlxalq təşkilat
larda Azərbaycan ilə birlikdə hərəkət etmişdir. Ermənistan Gür
cüstanın Azərbaycan ilə ortaq hərəkət etməməsini tələb etsə də
Gürcüstan bu tələbi rədd etmişdir. 2011-ci ildə BMT-də Dağlıq
Qarabağ problemi müzakirə edildiyində Gürcüstan Azərbaycanın
xeyrinə səs vermişdir.
Gürcüstan Axılkələk problemi və Rusiyanın Ermənistandakı
hərbi bazasından duyduğu ciddi təhlükənin fərgində olsa da, bunu
ikitərəfli münasibətlərdə ön plana çıxarmaq istəməmişdir. Eyni
zamanda Gürcüstanın NATO-da yer almağa çalışmasına qarşı Er
mənistanın MDB Kolletiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı ilə
əməkdaşlığını daha da genişləndirməsi, Gürcüstanın təhlükəsiz
lik anlayışını zədələdiyi kimi, regionun da təhlükəsizlik mühitini
daha da qarmaşıq şəklə salmışdır.
812

«Что намерен обсудить Саакашвили в ходе визита в Ереван?», http://www.
profi-forex.org/news/entry1008063633.html, 22.01.2011.
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Gürcüstan XİN rəhbəri Nini Kalandadze 2010-cu il 22 avqust
da verdiyi bəyanatda “Ermənistan və Rusiyanın Gümrüdəki hərbi
bazasının qalma müddətinin 2044-cü ilə qədər uzadılması haq
qında qərarları suveren iki dövlətin hüququdur... Ermənistanın
ölkəmizin Rusiyadan duyduğu təhlükəni başa düşür. Bizim üçün
başlıca olan budur. Bu şüurun qonşumuzda olması bizim üçün
əhəmiyyətlidir, bizim yaxın münasibətlərimiz vardır və Ermənis
tanın regional təhlükəsizliyi təhdid etməyəcəyindən əminik.”813
– deyərək məsələyə loyal münasibət göstərdiklərini bildirsə də,
əslində bu Cənubi Osetiya və Abxaziyanı itirən Gürcüstan üçün
ciddi təhlükə mənbəyidir. Bölgədə son zamanlarda dəyişən təhlü
kəsizlik mühiti dəyərləndirildiyi zaman Gürcüstan NATO-ya üzv
olmaq istəyinin reallaşması ehtimalı azdır.
2011-ci il 22 yanvarda Ermənistana səfər edən Gürcüstan Pre
zidenti Mixali Saakaşvili Ermənistan Prezidenti Serj Sərkisyan
ilə görüşündə Ermənistan və Gürcüstanın birlikdə ümumi gələ
cək barədə düşündüklərini və ikitərəfli münasibətlərin daha da in
kişaf etdirmənin vacibliyini vurğulamışdır.814 Əlbətdə bu zaman
Gürcüstan Azərbaycan ilə olan münasibətlərini zədələməməyə
çalışaraq Azərbaycanla konfederasiya məsələsini gündəmə gətir
məyi də unutmamışdır.
Ryusiyanın hərbi müdaxiləsindən sonra Ermənistan Gürcüs
tan ilə olan münasibətlərini yenidən qurmağa çalışdığı bir ərəfə
813

«МИД Грузии: У нас нет оснований подозревать, что Армения поставит под
сомнение региональную безопасность», http://www.panarmenian.net/rus/world/
news/52370/МИД_Грузии_У_нас_нет_оснований_подозревать_что_Армения_
поставит_под_сомнение_региональную_безопасность
814
«Армения и Грузия всегда будут держаться рука об руку - Михаил Саакаш
вили», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1367086.html,
22. 01.2011
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də Gürcüstan Parlamenti yekdilliklə 2006-cı il 31 martda Rusiya
və Gürcüstan arasında Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasına
ölkəsi üzərindən yük daşınması haqqında imzalanmış müqaviləni
ləğv etmişdir.815 Bu çərçivədə Gürcüstanın Ermənistana yeni tə
yin olunmuş səfiri Tenqiz Şarmanaşvilini qəbul edən Ermənistan
Müdafiə naziri Seyran Ohanyan iki ölkə arasında hərbi əməkdaş
lığın gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə etmişdir.816
Ermənistan Gürcüstan üçün düşmən olaraq gördükləri Rusi
yanın bölgədəki siyasi və hərbi dayaq nöqtəsidir. Rusiyanın Gür
cüstana hərbi müdaxiləsi zamanı rus döyüş təyyrələrinin Ermə
nistandakı hərbi bazadan qalxaraq Gürcüstanı bombalaması id
diasını Gürcüstan yəqin ki, hələ də unutmamışdır. Bu xəbər təs
diq olunmasa da, Gürcüstan-Ermənistan arasında münasibətləri
zədələyə biləcək əhəmiyyətli amildir.
Gürcüstanın XİN rəhbəri Qriqol Vaşadze 2011-ci il 26 aprel
də Ermənistana səfər etmişdir.817 Ermənistan XİN rəhbəri Edvard
Nalbandyan ilə görüşən Vaşadze, iki ölkə arasındakı münasibət
ləri müzakirə edərkən Sərkisyan və Saakaşvili arasında razılaşma
əldə olunan məsələlərin həyata keçirilməsi perspektivlərini də
yərləndirmişdir. Tərəflər eyni zamanda bölgə və beynəlxalq prob
lemləri müzakirə etmişlər.
Bidzina İvanaşvilinin 2012-ci il 25 okytabrda Baş nazir olma
815

«Грузия аннулировала соглашение о транзите российских военных грузов
в Армению», http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=42541
&SectionID=0&RegionID=0&Date=04/20/2011&PagePosition=1, 20.04.2011.
816
«Сейран Оганян: Армяно-грузинское военное сотрудничество укрепит
стабильность в регионе», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1394397.html, 13.04.2011.
817
«Глава МИД Грузии посетит Армению с рабочим визитом», ИА REGNUM,
www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1398342.html, 25.04.2011.
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sından sonra Ermənistan Gürcüstan ilə münasibətlərinin gələcə
yindən narahat olsa da, İvanaşvilinin 2013-cü il 17 yanvarda Er
mənistan səfər etməsi, bu ölkə ilə siyasi və iqtisadi münasibətləri
inkişaf etdirməyin vacibliyini vurğulaması qarşı tərəfi müəyyən
mənada sakitləşdirmişdir.818
Ermənistan-Gürcüstan münasibətlərinin təhlükəsizlik sahəsin
də inkişaf etməsi ilə bağlı bəzi təhlillərdə bu əlaqələrin qurulması
və genişləndirilməsinin Ermənistanın və Gürcüstanın himayədar
ları tərəfindən sövq edildiyi və dəstəkləndiyi iddia edilmişdir. Əs
lində bu iddialar olduqca maraqlıdır. Belə ki, 2008-ci il avqust
hadisələrindən sonra Gürcüstan ilə münasibətləri pozulan Rusi
ya Ermənistanla münasibətlərində bəzi texniki problemlərlə qar
şılaşmışdır. Ermənistanın Gürcüstan ilə iqtisadi, siyasi və hərbi
əməkdaşlığı bu problemləri müəyyən mənada azalda bilər. Gür
cüstan isə daha çox qərbin təlqinləri ilə Ermənistan ilə münasi
bətlərini genişləndirməyə çalışır.
7. 3. Cavaxetiya problemi
Ermənistanın Gürcüstan siyasəti əsasən sosial-iqtisadi prob
lemlərin həll edilməsi üçün siyasi münasibətləri iknişaf etmək
ehtiyacı çərçivəsində formalaşır. Belə ki, Ermənistan beynəlxalq
iqtisadi münasibətlərinin böyük bir qismini Gürcüstan üzərindən
həyata keçirir, neft və təbii qaz ehtiyacını bu dövlətin ərazisin
dən keçən boru xətti ilə qarşılayır. Bu və yaxud digər səbəblərə
görə Ermənistan Gürcüstan ilə münasibətlərinə əhəmiyyət versə
də, Cavaxetiya problemi ilə bağlı Gürcüstanı narahat edəcək bə
818

Сергей Минасян, «Арменизация» внутриполитической жизни Грузии? http://
www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=6990, 28.03.2013.
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yanatlar verməkdən də çəkinmir. Ermənistan Gürcüstanda yaşa
yan ermənilərin sosial-iqtisadi, mədəni və siyasi olaraq təşkilat
lanmasını dəstəkləmiş və fəaliyyətlərini koordinasiya etmişdir.819
İki ölkə arasındakı münasibətlərdə əhəmiyyətli olan bir məsələ
də Gürcüstanın ərazi bütövlüyü məsələsidir. Ermənistan Gürcüs
tanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bildirsə də, Cavaxetiya prob
leminə görə Gürcüstanın federasiya əsasında idarə edilməsini is
təyir. Bundan başqa Abxaziyada təxminən 70 min erməninin820
yaşadığını diqqətə alan Ermənistan bu bölgənin yenidən Gürcüs
tanın idarəsinə verilməsinə qarşıdır. XX əsrin əvvəllərindən eti
barən həyata keçirdiyi etnik təmizlik nəticəsində821 mono-etnik
dövlət olan Ermənistan, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını
bildirsə də, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın separat tələblərinə
819

Bu tələblər haqqında baxın: «Армяне Грузии выдвунили ряд требовании поли
тического-социального характера», ИА REGNUM, 13.04.2007; Tатул Акопян,
«Армяно-Грузинских отношениях ситуация пародоксльна», Aзг, 19.03. 2001;
Наира Мамиконян, «Россия не изменила характер своих действий», Aравот,
15. 08. 2001,
820
Abhazya Ermenileri hakkında daha geniş bilgi için bkz: “Ermenilerle Kıyaslanmak
Abhazları İncitti”, http://www.globalyorum.com/inc/newsread.asp?readid=1294,
13.04.2007; “Ermeniler Abhazya’da da Sorun”, http://www.globalyorum.com/
inc/newsread.asp? realid=1207, 24.02. 2008; Г Инандж, Армяне создают новую
проблему-уже в Абхазии, Зеркало, 17.04.2007; Tрейси Джерман, Абхазия и Южная Осетия: Столкновение Российских и Грузинских интересов», Программа
исследование по России и СНГ, Institut Français des Relations Internationales,
iyun 2006.
821
Bu barədə daha geniş məlumat üçün baxın: “Geçmişten Günümüze Ermenistan’da
Azerbaycan Türkleri”, Ermeni Araştırmaları, Aralık 2001-Ocak-Şubat 2002,
sayı 4. s. 39; Memmedov İ, Asadov S, Ermənistan azərbaycanlıları və onların
acı teleyi, Bakı, Azərbaycan nəşriyatı, 1992; Veliyev İ. və d. Deportasiya, Bakı,
1998, Azərbaycan Ensiklopediysı nəşriyatı; Лалаян А, «Контревалютсионный
Дашнакцутюн и империалистическая война 1914 - 1918», Вести AНА, серия
философия и права, 1989, No 4.
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müəyyən mənada dəstək vermişdir. Ermənistan bununla yetinmə
yib qondarma “DQR” vasitəsi ilə Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə
münasibətlər qurmuş, bu qurumlarda keçirilən seçkiləri müşahidə
etmək üçün heyəti göndərmiş,822 müxtəlif konfrans və sempozi
yimlarda iştirak etmişdir.
Gürcüstanda 2002-ci il hesablamarına görə, 248.929 erməni
yaşayır. Bu əhalinin ümumi sayınınn 5,7 faizini təşkil edir. Ermə
nilər əsasən Gürcüstanın cənubundakı Samtse-Cavaxetiya vila
yətinə bağlı Axalkələk və Ninosmin vilayətlərində kompakt ya
şayırlar.823
Xüsusilə, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin separat tələblərinin
Rusiya tərəfindən dəstəklənməsi və müstəqilliyin ilk illərində
Gürcüstanın Prezidenti Zviad Qamsaxurdiyanın gürcü millətçi
liyini ön plana çıxarması Gürcüstanda yaşayan ermənilərin mux
tariyyat (müstəqillik) tələblərini daha da gücləndirmişdir. Ancaq
Qamsaxurdiyanın devrilməsindən sonra ermənilərə qarşı təzyiqə
rin azalması, Dağlıq Qarabağ probleminin siyasi münaqişədən si
lahlı münaqişə müstəvisinə keçməsi ermənilərin muxtariyyat tə
ləblərinin müəyyən qədər geri plana keçməsinə səbəb olmuşdur.
Belə ki, Gürcüstanın Azadlıq Partiyasının lideri Rezo Şavişvili
məsələ ilə bağlı verdiyi bəyanatda “Ermənilər Dağlıq Qarabağ
məsələsini gündəmə gətirməsəydilər, Gürcüstandakı erməni böl
gəsinin Ermənistana birləşdirilməsini tələb edəcəklərdi.” – de
mişdir.824
822

Kamil Ağacan, “Ermenistan-Gürcistan İlişkileri” Ermeni Araştırmaları, sayı 19,
Sonbahar 2005. ss. 62-82
823
Ağacan, Ağacan, “Ermenistan-Gürcistan İlişkileri”, s. 73.
824
Kamil Ağacan, “Kaderdaş Devletler: Azerbaycan-Gürcistan İlişkileri”, Avrasya
Dosyası, (Azerbaycan Özel), İlkbahar 2001, VII. cilt, sayı 1, s. 326.
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Dağlıq Qarabağ məsələsindəki yalnışlıqlarını təkrar etmək is
təməyən ermənilər Cavaxetiya problemini gündəmə gətirməyə
rək daha uyğun tarixi mühitin ortaya çıxmasını gözləyirlər. Ermə
nistan Dağlıq Qarabağ məsələsini qıza zamanda öz xeyrinə həll
edəcəyini düşünərək, daha sonra Cavaxetiya məsələsini gündəmə
gətirməyi düşünmüşdür. Ancaq Ermənistan Dağlıq Qarabağ ətra
fındakı bəzi rayonları işğal etməsi və qondarma “DQR-in müs
təqilliyinin” beynəlxalq aləm tərəfindən tanınmamasına görə, iki
cəbhədə siyasi-hərbi mübarizə aparmağın Ermənistan üçün asan
olmadığını anladıqdan sonra Cavaxetiyaya yönəlik tələblərini
gündəmə gətirməmişdir.
Cavaxetiya probleminin gündəmə gətirilməməsinin bir səbə
bi də, Ermənistanın müstəqilliyini elan etməsindən sonra beynəl
xalq nəqliyyat sahəsində yaşadığı problemlər olmuşdur. Şimala
sadəcə Gürcüstan vasitəsi ilə çıxan Ermənistan bu ölkəyə yönəlik
siyasətində diqqətli olmağa məcbur olduğundan, iddialarını adə
tən hökumətin nəzarətində olan qeyri-hökumət təşkilatları vasitə
si ilə gündəmə gətirməyə çalışmışdır.
Ermənistan hökuməti Gürcüstan ermənilərinin siyasi və mə
dəni baxımdan təşkilatlanmaları üçün hər cür kömək edir. Er
mənistan 1994-cü ildə Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatların
dayandırılması ilə bağlı atəşkəs müqaviləsi imzalnana qədər Ca
vaxetiyadakı erməni qeyri-hökumət təşkilatların məhdud çərçi
vədə fəaliyyət göstərməsini tələb etmiş, ancaq bu tarixdən sonra
onların fəaliyyətinə sərbəstlik vermişdir. Bununla da Ermənistan
Gürcüstana sanki Abxaziya və Cənubi Osetiya probleminə yeni
bir problemində əlavə edilə biləcəyini xatırlatmış və Cavaxetiya
ermənilərinin sosial-iqtisadi və siyasi tələblərinin Gürcüstan hö
kuməti tərəfindən diqqətə alınmasını istəmişdir.
Ter-Petrosyan iqtidarı ölkə, bölgə və beynəlxalq aləmdə ya
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şanan hadisələri diqqətə alaraq Gürcüstan ermənilərinin siya
si fəaliyyətlərini nəzarət altında saxlamağa çalışmışdır. 1997-ci
ildə Şevardnadze Ter-Petrosyan ilə görüşərkən ermənilərin mə
dəni muxatariyyat tələblərinin diqqətə alınacağı və erməni mək
təblərində erməni tarixinin tədris edilməsi üçün hər cür kömək
liyin ediləcəyi bildirmişdir. Buna qarşılıq Ermənistan hökuməti
Cavaxetiya ermənilərinin bölücülük fəaliyyətini dəstəkləyən və
bölgənin Ermənistan tərəfindən ilhaq edilməsi ilə bağlı fikirlərini
bildirən Daşnaksutyun Partiyasının “Lraqir” adlı qəzetin nəşrini
dayandırmışdır.825
Ermənistan Cavaxetiya məsələsində tərəddüd içərisindədir,
bir tərəfdən coğrafi mövqeyinə görə xüsusilə nəqliyyat sahəsində
əhəmiyyətli olan Gürcüstan ilə münasibətlərini korlamaq istəməsə
də, digər tərəfdən Cavaxetiya ermənilərinin bölücülük tələblərinə
dəstək verməyə çalışmışdır. Hökumətdə təmsil olunan Daşnak
sutyun Partiyası 2003-cü ildə Cavaxetiya məsələsinin gündəmə
gətirilməsini tələb etmişdir. Cavaxetiyanı “Böyük Ermənistanın”
bir hissəsi olaraq görən Daşnaksutyun Partiyasının düşüncəsinə
görə, Dağlıq Qarabağ problemi həll edildikdən sonra növbə Ca
vaxetiyaya gələcəkdir.826 Bu baxımdan Cavaxetiya ermənilərinin
Ermənistanda “Zor Hayrenik-Güclü Vətən” adlı siyasi partiya
qurmaları da diqqətdən kənarda qalmamalıdır.827
Ancaq Köçəryanın iqtidara gəlməsindən sonra rəsmi dövlət
adamları Gürcüstan erməniləri barədə Gürcüstanı narahat edə
825

Hasan Kanbolat ve Nazmi Gül, “Kafkasya”da (Cavaheti) ile Krasnodar (Rusya)
Ermenilerinin Jeopolitiği ve Özerklik Arayışları”, Stratejik Analiz, I. cilt, sayı 6,
Ekim 2000, s. 11.
826
Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, ss. 118-119.
827
Ağacan, “Ermenistan-Gürcistan..”, s. 77.
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cək bəyanatlar vermişdir. Ermənistan Parlamentinin üzvü Vaan
Onannesyan verdiyi bəyanatda Ermənistan-Gürcüstan sərhədlə
rini cəbhə xətti olaraq gördüyünü bildirməsi, erməni mətbuatı tə
rəfindən siyasi tarazlıq baxımından heç də zamanında verilən bə
yanat kimi dəyəyərləndirilməmişdir.828 Belə bəyanatlar Gürcüs
tan tərəfindən narahatçılıqla qarşılansa da, Ermənistan hökuməti
ümumən Gürcüstan ilə münasibətlərini qorumağa çalışmışdır.
Cavaxetiya ermənilərinin təşkilatlanma prosesi 1990-cı illərin
əvvəllərinə təsadüf edir. Ermənilər bu illərdə “Cavax Xalq Hə
rəkatı”nı qurmuşlar.829 Bu Hərəkatın əsas məqsədi Cavaxetiya
ya muxtariyyat statusu verilməsi və irəlidə bölgənin Ermənistana
birləşdirilməsi olmuşdur. “Cavax Xalq Hərəkatı” Ermənistanda
kı xüsusilə Daşnaksutyun Partiyası və digər milliyyətçi qruplarla
ciddi əməkdaşlıq edir. Başda Daşnaksutyun Partiyası olmaqla Ca
vaxetiya erməni milliyətçilərinin ən böyük hədəfi Ermənistanın
sərhədlərini genişləndirərək “Böyük Ermənistanı” qurmaqdır.
“Cavax Xalq Hərəkatı”nın siyasi fəaliyyətə başladıqdan sonra
silahlı üzvlərinin hökumətin nümayəndəsinin bölgəyə gəlməsinin
qarşısını alması vəziyyəti daha da gərginləşdirmişdir. Bunun üzə
rinə 1994-cü ildə Gürcüstan Prezidentinin 237 saylı sərəncamına
görə ermənilərin məskunlaşdıqları Mesheti və Cavaxetiya vila
yətləri birləşdirilərək Samtse-Cavaxeti vilayəti yaradılmışdır.830
Samtse-Cavaxetiya vilayəti coğrafi olaraq Gürcüstan ilə bütün
lük təşkil etsə də, siyasi və mədəni olaraq bu xüsusiyyətlərə sa
828

Ованес Папикян, «Джавахк не Край Света», Aзг, 27.03.2002.
Tатул Акопян, «Сепаратистское движение на юге Грузии угрожает целос
тности государсва», Aзг, 04.05.2002.
830
Kanbolat, “Kafkasya’da (Cavaheti) ile Krasnodar (Rusya) Ermenilerinin
Jeopolitiği ve...”, s. 9.
829
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hib deyil. 1991-cil ildən etibarən Gürcüstanın sərhəd qoşunlarına
aid kiçik silahlı birlikdən başqa bölgəyə Gürcüstan ordusu gələ
bilməmişdir. “Cavax Xalq Hərəkatı,” “Virk”və “Parventin” təşki
latının təxminən 10 min fəal üzvləri bölgəni qeyri-rəsmi nəzarə
tində saxlamışdır. Yerli və mərkəzi mətbuatda “Parventin” silahlı
qrubun üzvlərinin Rusiyanın Axalkələkdə yerləşən 62-ci hərbi
bazası ilə ortaq hərbi təlimlərdə iştirak etdiklərini və erməni ter
ror təşkilatı ASALA-nın Cavaxetiyada bürosunun olduğu haqqın
da informasiyalar vermişdir.831 “Cavax Xalq Hərəkatı” liderləri
dəfələrlə Gürcüstan hökumətindən muxtariyyat tələb etmişlər.832
Gürcüstan Parlamentinin XXI Əsr fraksiyasının rəhbəri Vaxtanq
Boçoroşvili məsələ ilə bağlı verdiyi bəyanatda Ermənistan hö
kumətinin Gürcüstan ermənilərinin fəaliyyətinə nəzarət etdiyini
və İrəvanın razılığı olmadan “Cavax Xalq Hərəkatı”nın muxta
riyyat tələb edə bilməyəcəyini ifadə etmişdir.833 Ermənistan Baş
nazirinin müşaviri Stepan Marqaryan Cavaxetiyaya səfəri zamanı
ermənilərin Gürcüstan hökumətindən muxtariyyat tələb etməsini
Gürcüstan konstitusiyasına uyğun olduğunu bildirmişdir.834
“Cavax Xalq Hərəkatı,” “Virk,” “Zanq” təşkilatları və “Böyük
Vətən Partiyası” qondarma “erməni soyqırımının” Gürcüstan
tərəfindən tanınması üçün ciddi fəaliyyət göstərir. Belə ki, Gür
cüstan Parlamentinin Sədri Nino Burcanadze 2002-ci ilin mart
ayında bölgəyə gələrkən erməni təşkilatların nümayəndələri on
dan qondarma “erməni soyqırımını” tanımasının tələb etmişdir.
831

Акопян, «Сепаратистское движение на юге Грузии угрожает...», Aзг, 04. 05. 2002.
Сергей Минасян, «Cитуация в Джавахке в контексте проблемы вывода Рос
сийских военных баз из Грузии», 21 Век, Eреван, No: 1, 2005, сс. 27-78.
833
Taтул Акопян, «Джавхку самоуправление?Aзг, 22.02.2002.
834
525-ci qəzet, 11.04.2002.
832
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Burcanadze isə bu məsələnin Ermənistan və Türkiyə tərəfindən
müzakirə edildiyini və nəticəni gözləmənin daha uyğun olacağını
bildirmişdir.835
Ermənistan hökumətinin Cavaxetiya ermənilərini təşkilatlan
dırma mexanizmini ümumən “göyərçinlər” və “şahinlər” olaraq
iki yerə ayırmaq olar. Ermənistan hökuməti Cavaxetiya ermənilə
rin muxtariyyat (müstəqillik) tələblərini “göyərçinlər” vasitəsi ilə
dilə gətirməkdə, Gürcüstan hökuməti müsbət cavab vermədikdə
isə “şahinləri” ortaya ataraq hökuməti təhdid edir. Bu təsnifata
görə “Cavax Xalq Hərəkatı,” “Zanq təşkilatları və “Böyük Vətən
Partiyası” “göyərçinləri, ” “Virk” və “Parventi” təşkilatı da “şa
hinlər” olaraq təsnif etmək mümkündür.
Ermənistan hökuməti Cavaxetiya ermənilərinin problemlərini
gündəmə gətirərkən, eynilə Dağlıq Qarabağ nümunəsində olduğu
kimi Gürcüstanda yaşanan sosial-iqtisadi və siyasi problemləri
ermənilərə qarşı edilən təzyiq kimi dəyərləndirmişdir.836 Abxazi
ya və Cənubi Osetiya problemini həll etmədən ölkədə yaşayan
milli azlıqlara təzyiq etməyə Gürcüstanın iqtisadi, siyasi və hərbi
gücü imkan verməsə də, ermənilər təcrübədən keçirdikləri Dağlıq
Qarabağ nümunəsindən istifadə edərək Cavaxetiya problemini
beynəlxalq ictimaiyyətin gündəminə çıxarmağa cəhd edirlər.837
Cavaxetiyada fəaliyyət göstərən erməni təşkilatları muxtariy
yat tələblərini sivil mübarizə yolu ilə əldə etməyə çalışdıqlarını

835

525-ci qəzet, 19.03.2002.
«Единый Джавахк»: Власти Грузии пытаются сломить волю армянского населения края», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/807694.html, 11.03. 2006.
837
«Армянский депутат: Грузия должна выполнять обязательства по обеспечению прав нацменьшинств», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/polit/
807694.html, 04.04.2007.
836
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bildirsələr də, silahlı dəstələrin qurulması bunun əksini göstərir
və bəzən bu silahlı qruplar Gürcüstan hökumətini təhdid etmək
dən belə çəkinmir. “Parventi” qurubunun bir çox çox üzvü Dağlıq
Qarabağda Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak edib
və silahlı münaqişə təcrübələri var.838
Gürcüstan ordusunun Ermənistan ilə sərhədlərə nəzarət etmək
də çətinlik çəkməsi, Abxaziya və Cənubi Osetiya problemlərini
həll edə bilməməsi erməniləri daha da cəsarətləndirmişdir. Xü
susilə 2008-ci ildə Rusiyanın Gürcüstanı işğal etməsindən sonra
Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Gürcüstanın suverenliyindən ta
mamilə uzaqlaşması və müharibə nəticəsində Gürcüstanın zəiflə
məsi, hərbi imicinin korlanması ermənilərin separatçılıq fəaliyyə
tinə stimul vermişdir.
Gürcüstan üzərində nəzarətini itirmək istəməyən Rusiya, Ca
vaxetiya ermənilərinin bölücülük tələblərini dəstəkləyir. Məsələ
ilə bağlı Gürcüstan Parlamentinin Müdafiə və təhlükəsizlik ko
missiyasının sədri Qiya Baramidze verdiyi bəyanatda Rusiyanın
Cavaxetiya ermənilərini dəstəklədiyi iddialarını təsdiq etmişdir.839
1990-cı illərdən sonra Cənubi Qafqazda siyasi və iqtisadi təsirini
itirən Rusiya Gürcüstanı nəzarətində saxlamaq üçün “erməni kar
tından” məharətlə istifadə edir. Gürcüstan hökuməti 62-ci hərbi
bazanın çıxarılmasını tələb edərkən,840 ermənilər iqtisadi baxım
dan bazadan asılı olduqlarını iddia edərək bazanın boşaldılmasına
qarşı çıxsalar da, ermənilər bu bazanı təhlükəsizliklərinin təmina
838

Voitsekh Guretski, “The Question Of Javakheti”, Caucasian Regional Studies,
Vol. 3, Issue 1, 1998, http://poli.vub.as.be/ubli/pcrs/eng/0301-05.htm, 14.07.2002.
839
Акопян, «Сепаратистское движение на юге Грузии угрожает...», Aзг, 04.05. 2002.
840
«Парламентарии: Проблемы джавахка усугубилась с началом вывода Россий
ской базы», ИА REGNUM, 20.06.2006.
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tı olaraq görmüşlər. Hərbi bazanın çıxarılması məsələsi müzakirə
edilərkən, bəzi təhlilçilərin Türkiyə və yaxud NATO-nun bölgəyə
gəlməsindən əvvəl Ermənistanın Cavaxetiyaya ordu göndərməsi
nin zəriri olduğunu vurğulamaları Gürcüstanı narahat etmişdir.841
Bundan başqa Cavaxetiyada fəaliyyət göstərən erməni təşkilatla
rı 62-ci Rus hərbi bazasını Türk “təhdidinə” qarşı təminat olaraq
görmüşlər.842
Bu vəziyyət Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Xankəndində yer
ləşən 366-cı motoatıcı alayı təhlükəsizliklərinin təminatı olaraq
görmələrinə çox bənzəyir. Belə ki, hərbi əməliyyatlar zamanı
366-cı alay Xocalıya hücümü zamanı hərbi əməliyyatlarda iştirak
etmişdir.
Gürcüstan və Rusiya arasında imzalanmış müqavilə şərlərinə
görə 62-ci hərbi baza Gürcüstandan çıxarılmış, Gürcüstan höku
məti iqtisadi olaraq hərbi bazadan asılı olduqları üçün ermənilə
rin iqtisadi problemləırinin həll etmək üçün layihə həyata keçir
mişdir. Ancaq Gürcüstanın iqtisadi vəziyyəti bu layihənin uğurla
həyata keçiririlməsinə imkan verməmişdir.
Ermənistan Cavaxetiya ermənilərinin siyasi tələblərini Dağlıq
Qarabağ siyasi tələblərinə bənzər şəkildə dəyərləndirir. Belə ki,
“Birləşmiş Cavaxetiya” təşkilatının sədri Vahan Çaxlyan hər iki
problemi müqayisə edərkən, bənzər tərəflərinin olduğunu və er
mənilərlə gürcülər arasında silahlı münaqişənin yaşana biləcəyini
bildirmişdir. Qars-Tiflis-Bakı dəmir yolu xəttinin inşa edilməsin
də Cavaxetiya ermənilərinin razılığının alınmadığını və Gürcüs
tandakı Erməni Apostol Kilsəsinin mövcud vəziyyətinin onları
841

Тамара Минасян, “Левон Мелик Шахназаров: Армения должна ввести войс
ка в Джавахк до того как их введет Турция», Aзг, 26.10.2006.
842
“Burcanadze Ermenilerin Güvenliği İçin Söz Verdi”, Azg, 22.03.2002.
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təmin etmədiyini ifadə etmişdir.843
Erməistan-Gürcüstan münasibətlərində problemli mövzulardan
biri də Ahıska türklərinin844 tarixi torpaqlarına geri dönmələri mə
sələsidir. Gürcüstan Avropa Şurasına üzv qəbul edilərkən,845 Ahıs
ka türklərinin geri dönmələrini və yerləşdirilməsini öhdəlik ola
raq qəbul etmişdir. Ermənistan və Cavaxetiya erməniləri Ahıska
türklərinin geri dönmələrinə qətiyyətlə qarşı çıxmış,846 hər vəsilə
ilə bu prosesi ləngitməyə çalışmışlar.847 Ermənistan hökuməti və
Cavaxetiya erməniləri Ahıska türklərinin bölgəyə yerləşdirilməsi
ilə bölgənin təhlükəsizliyi məsələsində ciddi problemlərin yaşana
cağını iddia edərək Gürcüstan hökumətini təhdid etmişlər.848 Əs

843

«Грузинская Православная Церковь призывает Армянскую Апостольскую
Церковь не обострять отношения», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/
georgia/568120.html, 29.12.2005; «Повторит ли Джавахети судьбу Карабаха?»,
ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/732617.html, 02.11.2006.
844
Ahıska türklərinin geri dönüş problemi haqqında baxın: Вадим Тютюнник, «Турки
из Месхетии: вчера и сегодня. Так это было». Национальные репрессии в
СССР. 1919-1952. Репрессированные народы сегодня. Ред. Светлана Алиева.
Том 3, Москва, 1993, сс. 145-163; Svetlana Chervonnaya, “The Problem of the Repatriation of the Meskhet-Turks”, MINELRES: FUEN report on Meskhet Turks,
1998, http://arts.uwaterloo.ca/MINELRES/min/meskh/FUEN_Meskh.htm; Габриел
Голдберг, «О проблемах еурок-месхетинцев», Центральная Азия и Кавказ,
1998. № 2 (14), http://www.ca-c.org/journal/14_1998/st_09_goldberg.shtml
845
Erdoğan Ilgaz, “Ahıska Türkleri Trajedisinde Ülkelerin Sorumlulukları”, http://
www.azsam.org/modules.php?name=News&file=article&sid=200, 19.02.2008.
846
Раздан Маноян, «С отуречиванием Джавахка Турция восстанавливает
сплошной Турецский пояс из Анатолоии в Азербайджан», PanARMENIAN, 20
iyun 2006; Aртем Ерканян, « Турки-месхетинцы возвращаются в Грузию, но не
в Джавахк», PanARMENIAN, 21.04.2006.
847
Naciye Saraç, “Cavaheti Ermenilerinin Oyunları”, Global Yorum, 25.09.2006.
848
Aгвани Арутюнян, «Молодежные организации обрашаетса к послу Грузии в
Армении», Aзг, 15.03.2006.
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lində Gürcüstan hökuməti də Ahıska türklərinin geri dönmələrini
istəmir. Bu, Ahıska türklərinin geri qayıtmalarından sonra Cavaxe
tiyada yaşayan ermənilərlə yaşanması ehtimal edilən münaqişədən
irəli gəlir.
Gürcüstanda 2003-cü ildə həyata keçən “məxməri inqilab” Ca
vaxetiya problemi baxımından dönüş nöqtəsi sayıla bilər. İnqilab
həyəcanı davam edərkən Mixail Saakaşvili Acarıstanda mərkə
zi hakimiyyətin suverenliyini təmin edə bilmişdir. Eyni zamanda
Moskva 2008-ci ilə qədər Axılkələkdə yerləşən 62-ci hərbi ba
zanın çıxarılmasınıə təəhhüd etmişdir. Hadisələrin bu cür inkişaf
etməsi Cavaxetiya ermənilərinin bölücülük tələblərini əhəmiy
yətli dərəcədə məhdudlaşdırarkən, digər tərəfdən Saakaşvili iq
tidarı Cavaxetiya üzərində dövlətin suverenliyini təmin etməyə
çalışmışdır.849 Muxtariyyat (müstəqillik) üçün tarixi fürsəti əldən
verdiklərindən narahat olan Cavaxetiya erməniləri Gürcüstan hö
kumətinin Abxaziya və Cənubi Osetiya üzərində suverenliyini
təmin etmədən bu hədəflərinə həyata keçirməyə çalışırlar. Ermə
nilərə görə, 62-ci Rusiya hərbi bazasının çıxarılması və Ahıska
türklərinin geri dönüş prosesi başladığı zaman muxtariyyat sta
tusu almaq mümkün olmayacaq. Buna görə də tələblərini daha
tez-tez gündəmə gətirmiş və üslublarını sərtləşdirmişlər.
Cəvaxetiyada fəaliyyət göstərən erməni təşkilatları yaşadıqları
iqtisadi və sosial problemləri muxtariyyat aldıqdan sonra həll et
mə fürsətinə sahib olacaqlarını iddia edirlər. Bu problemlərin həll

849

2005 - ci il sentyabr ayında Cavaxetiyadakı QHT-lər tərəfindən “Gürcüstanın
dövlət sturukturunda Cavaxetiyanın statusu” adlı konfrans təşkil edilmişdir. Cavaxetiyaya geniş muxtariyyat verilməsi və Gürcüstanın daxili, xarici siyasəti ilə bağlı bir
çox tələb konfransın yekun sənədində qeyd edilmişdi. Olduqca sərt üslubda yazılmış
yekun sənədinə Gürcüstan hökuməti münasibət bildirməmişdir.
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edilməməsinə görə bölgədən erməni əhalinin köçdüyünü, möv
cud iqtidarın ermənilərə qarşı “bəyaz soyqırımı” törətdiklərini
qeyd edirlər.850
“Gürcüstan Erməniləri Birliyi”nin üzvü Hayk Sasonyan mux
tariyyat tələblərinin ermənilərin hər zaman canlı tutuqları bir
məsələ olduğunu ifadə etmişdir.851 Gürcüstan hökuməti erməni
lərin razılığını almadan bölgədə günlük işlərini belə görə bilmir.
Prezidentin vilayətə başçı təyin etdikləri rəsmi şəxslərin bölgə
yə gəlməsi ermənilər tərəfindən əngəllənmiş və yaxud etirazla
rı nəticəsində vəzifədən çıxarılmışdır. Cavaxetiya ermənilərinin
bölücü fəaliyyətləri nəticəsində bölgədə dövlətin suverenliyinin
məhdudlaşması Gürcüstanın hökumət üçün ciddi bir təhdid mən
bəyidir. Dağlıq Qarabağ erməniləri də əvvəlcə sosial və iqtisa
di prioblemləri önə çıxararaq Azərbaycan hökumətinin onların
haqlarını və sərbəstliyini məhdudlaşdırdığını iddia etmiş və daha
sonra özünümüdafiə adı ilə silahlı qruplar quraraq mərkəzi haki
miyyətə qarşı çıxmışlar. Cavaxetiya ermənilərinin də eyni plan
üzrə hərəkət etmələrinə baxmayaraq, Gürcüstan hökuməti yaxın
keçmişdə qonşu dövlətin ərazisində cərəyan edən bu hadisədən
gərəkli nəticə çıxarmamış və ermənilərin bölücülük fəaliyyətinin
qarşısını tamamilə ala bilməmişdir.852
850

Гига Циладзе, «Проблемы Самцхе-Джавахети: Реалые и мифическое»,
Зеркало, 02.01.2006; Смбат Минасян, «Забытый геноцид или вынужденное молчание?», http://www.mitq.org/genocid27_11.html, 10.08.2007; «Тигран Арсенишвили: Еще одна попытка объединить Самцхе-Джавахк», ИА
REGNUM, http://www.regnum.ru/news/776985.html, 03.02.2007.
851
«Айк Саносян: «Союз грузинских армян» выступает за автономизацию Джа
вахка», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/796839.html, 15.03.2007.
852
Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’ın Bölge Politikasında Gürcistan: Tarihi Süreçte
Karşılıklı İlişkiler”, Ermeni Araştırmaları, yaz 2002, sayı 6. s. 179.
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Ermənistanın bölgəyə yönəlik siyasəti dəyərləndirildiyi zaman
Azərbaycan ilə müharibə vəziyyətində olduğunu (hər nə qədər
1994-cü ildə tərəflər arasında atəşkəs müqaviləsi imzalansa da),
iqtisadiyyatında və beynəlxalq nəqliyyatda yaşadığı problemlə
baxmayaraq Cavaxetiyaya muxtariyyat verilməsi tələblərini ön
plana çıxardığı, müşahidə edilir.
Tərəflər aralarındakı mədəni, iqtisadi və siyasi, münasibətlərini
inkişaf etməyə təşəbbüs göstərsələr də, Cavaxetiya problemi həll
edilmədiyi təqdirdə Ermənistan-Gürcüstan münasibətlərini təyin
edən amil olaraq qalacaqdır.
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8. ERMƏNİSTANIN AVROPA İTTİFAQI VƏ AVROPA
ŞURASI İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ
8.1. Avropa İttifaqından Cənubi Qafqaza baxış
Sovet İttifaqının süqutundan sonra Avropa İttifaqı xüsusilə
enerji mənbələrinə sahib olması və genişləmə strategiyası853 ba
xımından Cənubi Qafqaz ölkələri ilə münasibətlərinə əhəmiyyət
vermiş, münasibətlərin qurulması və genişləndirilməsi üçün böl
gədə müxtəlif layihələr həyata keçirmişdir.854 Xəzər hövzəsinin
enerji mənbələrinə sahib olması və beynəlxalq nəqliyyatı baxı
mından uyğun coğrafiyada yerləşməsi Avropa İttifaqının bölgəyə
marağının tək səbəbi deyil. Avropa İttifaqı eyni zamanda Cənubi
Qafqaz dövlətlərinin siyasi, iqtisadi və mədəni baxımdan Avropa
ilə bütünləşməsinə çalışır.855 Avropa İttifaqının bölgə siyasətində
eyni zamanda sülh, humanitar, ortaq məsuliyyət, demokratiya, ti
cari münasibətlər və ekologiya kimi səbəblər də yer alır.856 Cənu
bi Qafqaz dövlətlərinin Avropa Şurasına üzv olmaları Aİ ilə bü
853

Сурен Сарян, «Европа:Сценарии будушего», http://www.noravank.am/?l=2&
d=19&f=3391, 06.03.2006.
854
Джонатан Коэн, «Евросоюз и Южный Кавказ: дилеммы соседей», http://
news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/newsid_3890000/3890179.stm, 13.07.2004.
855
Игор Мурадян, «Интересы Eвропейского Cоюза на Южном Кавказе и
Карабахская проблема», 21-Дар, 3(5), 2004, с. 51.
856
European Parliament, Report on the Communication from the Commission to the
Council and the European Parliament on the European Union’s Relations with the
South Caucasus, under the Partnership and Cooperation Agreements, (COM (1999)
272–C5-0116/1999–1999/2119(COS)), 28.01.2002, pp.13-14.
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tünləşmələri mübahisəli olsa da, (tam üzvlük) tərəflər arasındakı
əməkdaşlıq prosesinin başlanğıcı olaraq da görülə bilər.
Cənubi Qafqaz dövlətləri Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra in
san haqları, ifadə və düşüncə azadlığı və daxili qanunvericiliyin Aİ
standarlarına uyğunlaşdırılması və digər sahələrdə bəzi irəliləyişlər
əldə etsələr də, müəyyən problemlər də yaşayırlar. Bölgə dövlətləri
milli təhlükəsizlik, etnik münaqişələrin, xarici siyasət, sərhəd prob
lemlərinin həll edilməsi və liberal iqtisadiyyatın yerləşməsi məsə
lələrində Aİ-nin təkliflərini qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Bunun
səbəbi Cənubi Qafqazın siyasi, iqtisadi və mədəni baxımdan Avro
padan uzaq qalması və Rusiya amilidir. Rusiya hələ də bölgə dövlət
ləri üzərində ciddi siyasi və hərbi təzyiq mexanizmlərinə sahibdir və
yeri gəldiyində bu mexanizmlərdən Cənubi Osetiya və Abxaziya nü
munəsində Gürüstana, Dağlıq Qarabağ nümunəsində Azərbaycana
qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edir.857Aİ-nin təşəbbüsü və ABŞ-ın
bölgədə həyata keçirməyə cəhd etdiyi təhlükəsizlik layihələri, enerji
xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və bölgədəki münaqişə
lərin həll edilməsi üçün hərbi birləşmələrin (NATO) bölgəyə yerləş
dirilməsi məsələləri Rusiya tərəfindən narazılıqla qarşılanır.858 Belə
ki, Aİ Rusiyanın bu narazılığı diqqətə alımış və 2003-cü ilin iyun
ayında Selanik Zirvə toplantısında “Geniş Avropa” anlayışına Cənu
bi Qafqaz ölkələrini daxil edilməmişdir.859
857

Армянский оппозиционер: «Чтобы понравиться Европе, не стоит угрожать
России», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/639361.html 13.05.2006.
858
Владимир Дегоев, «Кавказские горизонты Большой Европы», Россия в гло
бальной политике. № 5, сентябрь - октябрь 2004. http://www.globalaffairs.ru/
number/n_3953
859
«Специалисты» по кризисам призывают ЕС активнее конкурировать с
Россией и США на Южном Кавказе», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/
news/609373.html, 20.03.2006.
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Aİ-nin Cənubi Qafqaza yönəlik siyasətində müxtəlif yanaşmalar
vardır və aşağıdakı kimidir:
- Avropa dəyərlərinin yaşandığı və Şərqi Avropanın bir hissəsi
kimi görən “Avropa Qafqazı”;
- Cənubi Qafqazda 1990-cı illərdə Balkanlarda yaşandığı kimi
bölgə münaqişələri və etnik problemlərlə bağlı “Balkan Qafqazı”;
- coğrafi və iqtisadi olaraq enerji sahəsi olan Xəzər hövzəsinin
bir parçası olaraq “Xəzər Qafqazı”;
- Cənubi və Şimalı Qafqaqzı bir bütün olaraq görən və Rusiya
nı bölgənin güclü dövləti olaraq qəbul edən “Zaqafqaziya”;
- Cənubi Qafqaz dövlətlərini Şərqi Avropa və MDB coğrafiya
sında görən və keçid mərhələsində dəyərləndirilən keçmiş “sovet
Qafqazı”;
- Oriental düşüncə tərzinə görə formalaşan Cənubi Qafqazın
cənub qonşularına əhəmiyyət verən Avropa-Ağ dəniz əməkdaş
lığı siyasəti ilə Yaxın Şərq sülh prosesinə referans verən “Yaxın
Şərq Qafqazı”;
- Cənubi Qafqazın sosial-iqtisadi strukturu və az inkişaf etmə
sinə bağlı olaraq bunun Avropaya təsirini diqqətə alaraq “Üçüncü
Dünya Qafqazı”860 kimi yanaşmalar vardır.
Yuxarıda qeyd edilən coğrafi-siyasi təsnifatların heç biri Aİnin Cənubi Qafqaz siyasətində prioritet məsələ olmamışdır. Bu
təsnifatlar müxtəlif platformlarda və zamanlarda ön planda ol
muşdur.861

860

Damien Helly, “EU Policies in the South Caucasus”, Europe and the South Cau
casus Conference, Baku, June, 11th 2001, http://www.ceri-sciencespo.com/archive/
june01/ helly.pdf, 29.12.2003, ss.2-4.
861
Mahmut Niyazi Sezgin, “Avrupa Birliği’nin Güney Kafkasya Politikası”, Stratejik Analiz, IV. cilt, sayı 43, Kasım 2003, s. 64.
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Aİ-nin bölgə siyasəti təhlil edildiyi zaman ABŞ və Rusiya ilə
müqayisədə Cənubi Qafqazda zəif olduğu müşahidə edilir. Aİ adə
tən bölgəyə NATO üzərindən yerləşmək istəmiş, bəzən mədəni,
sosial-iqtisadi və siyasi sahələrdə öz görüşünü və prioritet məsələ
ləri formalaşdırmağa çalışsa da, hələlik istədiyi nəticəni əldə etmə
mişdir. Bundan başqa Aİ ortaq xarici siyasətin formalaşdırılması
prosesində Cənubi Qafqazın yeri ilə bağlı müxtəlif görüşlər olduğu
üçün Rusiya və ABŞ ilə müqayisədə bölgədə təsiri zəifdir.
Aİ ilk dəfə 1995-ci ildə Cənubi Qafqaz dövlətlərinin demokra
tiya və bazar iqtisadiyyatına keçmələrinə dəstək vermiş, 1996-cı
ildə bu dövlətlərlə ortqalıq və əməkdaşlıq haqqında müqavilələr
imzalamış və bu müqavilələr 1999-cu ildə qüvvəyə minmişdir.
Aİ və Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında əməkdaşlığın inkişaf et
dirilməsi Avropa Parlamentində də müzakirə edilmiş və 2001-ci
ildə bu barədə qərar qəbul edilmişdir.862
Aİ bu dövlətlərlə sadəcə demokratiya və insan haqlarının qo
runması və inkişaf etdirilməsi üçün əməkdaşlıq etməmiş, eyni
zamanda 1991 – 2001-ci illərdə həyata keçirilən müxtəlif layi
hələr çərçivəsində bölgə dövlətlərinə 1 milyard euro vermişdir.
Buna nümunə olaraq TRACECA (Transport Corridor EuropeCaucasus-Asia)863 və INOGATE (Interstate Oil and Gas Transport
to Europe)864 layihələri göstərilə bilər.
862

European Parliament, Resolution on Development of Relations Between the Euro
pean Union and the Southern Caucasus, B5-0618, 0630, 0638; 0661/2001, http://
www.europarl.eu.int/intcoop/euro/pcc/aag/pcc_meeting/resolutions/2001_04_10.
pdf, 28. 01. 2004.
863
TRACECA-Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia (Avropa-Qafqaz-Asiya Nəq
liyyat Koridoru) layihəsi 1993-cü ilin mayında Brükseldə beş Orta Asiya və Qafqaz
ddğvlətlərinin ticarət və nəqliyyat nazirlərinin iştirak etdiyi iclasda qəbul edilmişdir.
864 INOGATE Program, http://www.mfa.gov.yu/ForeignInvest/Inogate_e.htm

365

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

TRACECA-dan sonra ikinci əhəmiyyətli layihə 1995ci ildən etibarən həyata keçirilən INOGATE layihəsidir. Bu
layihə Avropa-Qafqaz arasındakı enerji koridorunun geniş
ləndirilməsini, modernizasiya edilməsini, Avropaya Qafqaz və
Asiyadan uzanan enerji boru xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsini, yeni nəqliyyat sistemlərinin inşasını, infrastuktur
sərmayələrinin artırılmasını nəzərdə tutur. Aİ-nin 2030-cu ildə
enerji entiyacının 70 faizini idaxal edəcəyindən bu layihənin
həyata keçirilməsinə nə qədər ciddi əhəmiyyət verdiyini
anlamaq mümkündür. 2001-ci ilin fevral ayında qüvvəyə minən
INOGATE Çətir Müqaviləsi Cənubi Qafqaz dövlətləri və Aİ
arasında imzalanmışdır.
Aİ-nin 2000-ci illərin başlarından etibarən Cənubi Qafqa
865
za yönəlik siyasətində yeni bir dövr başlamışdır. Belə ki,
Aİ Rusiyanı narahat etməməmk üçün bölgəni “Geniş Avropa”
proqramına daxil etməsə də, 2003-cü il 7 iyulda Heikki Talvi
tieni Cənubi Qafqaz dövlətlərinə xüsusi nümayəndə təyin et
mişdir.866
Aİ 2004-cü il 14 iyunda Cənubi Qafqaz dövlətlərini “Avropa
Qonşuluq Siyasəti” (European Neighbourhood Policy-ENP)
planına daxil etmiş və həmin ildə “Avropa Qonşuluq Siyasəti
Strategiyası” (ENP Strategy Paper) sənədini qəbul etmişdir.
“Avropa Qonşuluq Siyasəti” Avropa Şurasının 2003-cü ilin

865

Bu haqda daha geniş məlumat üçün baxın: Esra Hatipoğlu, “Avrupa Komşuluk
Politikası’nın Güney Kafkasya Boyutu”, Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya,
Editör: Okan Yeşilot, Kitapevi Yayınları, İstanbul, Eylül 2005, ss. 19-30.
866
Сергей Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и новая «политика европей
ского соседства», c. 1.http://www.idea.int/europe_cis/upload/Armenia-EUSergey.
pdf, 09.08.2003.
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mart ayında aldığı “Genişləyən Avropa-Yeni Qonşuluq”867
(Wider Europe-Neighbourhood) qərarının bir hissəsidir.868
Aİ Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti daha yaxından izləmək və “Av
ropa Qonşuluq Siyasəti” sənədi çərçivəsində həyata keçiriləcək
layihələri təhlil etmək üçün Aİ genişləməsindən məsul komissarı
Yaneş Pasperşiki bölgəyə göndərmişdir. Pasperşikin ardından böl
gəyə səfər edən Avropa Komissiyası sədri Romano Prodi bölgə
dövlətləri haqqında məruzələr hazırlamış (Country Reports) və
bu məruzələr çərçivəsində Hərəkət Planı (Action Plans) həyata
keçirilmişdir.869 Son illərdə isə Aİ-nin Cənubi Qafqazda daha
ciddi siyasət həyata keçirməyə çalışdığı müşahidə edilir.
8.2. Ermənistan-Avropa İttifaqı münasibətləri
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra çoxşaxəli
xarici siyasət həyata keçirməyə çalışmış, bu çərçivədə Aİ ilə də
münasibətlərinə əhəmiyyət vermişdir. Ancaq Aİ-nin demokratiya
və insan haqlarının pozulduğun iddia edərək ölkənin daxili
işlərinə müdaxilə etməsi, müxalif siyasi partiyaları dəstəkləməsi,
Rusiyanın siyasi, iqtisadi və hərbi təsiri səbəbi ilə Ermənistanın
xarici siyasətində Aİ ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi prioritet
məsələ olmamışdır.
867

Aндрей Кузнецов, «Перспективы восточного измерения Европейского Союза в
контесте базовых исторических тенденций развития ЕС», Восточное измерения
Европейского Союза и России, Материалы меж. конференции, 14. 11.2003,
Ред, Филип Казин, Владимир Кузнецов,, Петербург, 2004, сс. 47-56.
868
Хавьер Солана: «Eвросоюз и Армения придерживаются единой позиции
относительно приоритетов программы дейсвие нового соседсво», Armenpress
İA, 29. 03. 2006
869
Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», с. 2.
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Ermənistan Aİ və ümumən Avropa ilə münasibətlərini üç ayrı
mərhələdə təhlil etmək mümkündür:
-SSRİ-nin süqutundan sonra Ermənistan Aİ və digər Avropa
təşkilatları ilə əməkdaşlığa başlaması, TACİS və digər layihələr
də iştirak etməsi;
-Ermənistanın Avropa mənşəli bir sıra layihə və proqramlar
da iştirakı sadəcə Avropa ilə münasibətlərini deyil, eyni zamanda
NATO ilə də münasibətlərinin başlanğıcı kimi dəyərləndirilə bi
lər. Bu prosesdə Ermənistan ATƏT və Avropa Şurasına üzv qə
bul edilmiş, “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində
NATO ilə münasibətlərini genişləndirmiş və 2005-ci ilin dekabr
ayında “Fərdi Əməkdaşlıq Planı” müqaviləsini imzalamışdır.
-Aİ tərəfindən Ermənistanın 2004-cü ildə “Genişləyən Avro
pa-Yeni Qonşuluq” layihəsinə daxil edilməsi münasibətlərdə yeni
mərhələnin başlanğıcı olmuş, əməkdaşlıq prosesini sürətləndir
mişdir.870
Ermənistan Aİ münasibətlərinin hüquqi bazasını 1996-cı ilin
aprel ayında tərəflər arasında imzalanan və 1999-cu ilin iyun
ayında qüvvəyə minən “Əməkdaşlıq və Ortaqlıq Haqqında”
(Partnership and Cooperation Agreement-PCA) müqavilə təşkil
edir.871 Bu müqaviləyə görə, Aİ Ermənistanın bazar iqtisadiy
yatına və demokratiyaya keçməsinə köməklik göstərmişdir. Bu
müqavilə ilə Ermənistan sosial-iqtisadi, mədəni, ticarət, elm və
təhsil sahələrində bəzi islahatlar həyata keçirsə də, ümumən de
870

Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», с. 2.
В ближайшее время будет представлен окончательный вариант Программы
действий Армения-ЕС», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/polit/602096.
html, 07.03.2006; «Комитет министров СЕ одобрил прошрамму сотрудничесво с Арменией на 2006-2007 гг», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/
polit/602096.html, 15.03.2006.
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mokratikləşmə prosesində Aİ-nin tələb etdiyi standartları təmin
edə bilməmişdir.872
“Əməkdaşlıq və Ortaqlıq Haqqında” müqavilə çərçivə
sində “Aİ-Ermənistan Əməkdaşlıq Şurası” (EU-Armenia
Cooperation Council)873 qurulmuş və fəaliyyətə başlamışdır.
Şurada Aİ, Avropa Komissiyası və Ermənistan hökuməti təm
sil olunur. Şura 2004-cü ilin sentyabr ayında Ermənistan hö
kumətinin həyata keçirdiyi iqtisadi və siyasi islahatların və
ziyyətini, Ermənistan və Aİ əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi
yolları və müxanizmləri, gələcək vəd edən mövzuları müzaki
rə etmiş və sonrakı illərdə əməkdaşlığın prioritet məsələlərini
təsbit etmişdir.
2003-cü ildən etibarən Aİ Cənubi Qafqaz ölkələrinə yönə
lik siyasətinə əhəmiyyət vermiş Heyke Talvitini Aİ-nin Cə
nubi Qafqaz dövlətlərinə xüsusi nümayəndəsi olaraq təyin
etmiş, ona geniş səlahiyyət vermişdir. O, bölgə dövlətlərində
Aİ-nin sadəcə siyasi və iqtisadi maraqlarını təmsil etməmiş,
eyni zamanda bölgə münaqişələrinin həll edilməsi prosesi ilə
də maraqlanmışdır.874 Talvitiyə bu cür geniş səlahiyyət veril
məsi bölgə dövlətlərinin Avropa və Avro-Atlantik təşkilatları
ilə bütünləşməsi prosesində daha yaxından iştirak etmələrinə
imkan vermişdir.
Ermənistan Aİ üzvü olan ölkələr arasında birbaşa və yaxud
872

«В Европу или обратно?», Aравот, 22.04.2006.
EU-Armenia Cooperation Council, Sixth meeting, Brussels, 14 September 2004,
h t t p : / / w w w. e u r o p a r l . e u r o p a . e u / m e e t d o c s / 2 0 0 4 _ 2 0 0 9 / d o c u m e n t s / f d /
ar_20050309_03_/ar_20050309_03_en.pdf, 07.08.2007; Armenia’s fourth EU-Armenia Cooperation Council meeting took place in Brussels, http://www.armeniaforeignministry.com/PR/PR178.html, 01.10.2002.
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dolayısıyla münasibətlər qurmuş, xüsusilə, BMT, ATƏT və di
gər beynəlxalq təşkilatlarda bu ölkələrlə əməkdaşlığını inkişaf
etdirmişdir. Beynəlxalq təşkilatlar və Aİ arasında siyasi dialo
qun davam etməsi mütəxəssis qruplar tərəfindən təmin edilir.
Tərəflər arasındakı münasibətlər sadəcə hökumətlər nəzdində
deyil, parlament nəzdində də davam edir. Bu baxımdan Ermənis
tan-Aİ və Aİ üzv dövlətlərin parlamentləri arasında əməkdaşlığı
koordinasiya edən “Aİ-Ermənistan Parlament Əməkdaşlığı Ko
mitəsi” (EU-Armenia Parliamentary Cooperation CommitteePCC)875qurulmuşdur. “Aİ-Ermənistan Parlament Əməkdaşlığı
Komitəsi”nin fəaliyyəti və Per Qahrtonun hazırladığı məruzəyə
görə 2004-cü ildən etibarən Aİ-nin Ermənistan siyasətində yeni
mərhələ başlamışdır. Bu tarixdən sonra Aİ sadəcə demokratiya,
insan haqları, bazar iqtisadiyyatının yerləşməsi üçün deyil, ey
ni zamanda sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi və bölgə
problemləri ilə də maraqlanmışdır. Komitənin 2004-cü il mar
tında İrəvanda təşkil edilən iclasında tərəflər arasında demok
ratikləşmə, insan haqları, qanunvericilik, siyasi, sosial-iqtisadi
islahatlar müzakirə edilmişdir.
Ermənistan hökumət nəzdində Avropa İttifaqı və beynəl
xalq təşkilatlarla bütünləşmə və əməkdaşlıq məsələləri ilə məş
ğul olan “İdarələrarası Komissiya” qurmuşdur, bu Komissiya
Ticarət və iqtisadi inkişaf nazirliyi ilə paralel iş görür. Kom
siyanın texniki ehtiyacları TACİS proqramı çərçivəsində qarşı
lanır. Eyni zamanda “Ermənistan-Aİ Siyasi İqtisadi və Hüquqi
Tövsiyə Mərkəzi” (The Armenian-European Policy and Legal

875

EU-Armenia Parliamentary Cooperation Committee, http://eenc.epp-ed.org/index.php?option=com_content&task=view&id=158&Itemid=441, 28.03.2007
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Advice Centre-AEPLAC)876 də TACİS proqramı çərçivəsində
maliyyələşdirilir.
APELAC proqramı Ermənistanda davam etdirilə bilən iqtisadi
inkişaf və dünya iqtisadiyyatı ilə bütünləşmə prosesində Ermə
nistanda hüquq sisteminin Aİ ilə uyğunlaşdırılmasını dəstəklə
yir.877 Aİ-nin son genişləməsindən sonra Ermənistan və Aİ arasın
da 2004-cü ilin may ayında imzalanan “Əməkdaşlıq və Ortaqlıq
Haqqında” müqavilənin yeni üzvlərə aid edilməsi” (The Protocol
on the Extension of the PCA to the new member-states) ilə bağ
lı müqavilə imzalanmışdır. 2004-cü ilin sentyabr ayında Avropa
Komissiyası və Ermənistan arasında imzalanmış müqaviləyə gö
rə Aİ Ermənistan nümayəndəliyinin səviyyəsini bir pillə yüksəlt
mişdir.878 2000-ci illərdən etibarən Aİ Ermənistan ilə hərbi və hər
bi-siyasi münasibətlərini inkişaf etdirmiş, 2004 – 2005-ci illərdə
Aİ çərçivəsində Ermənistan 50-dən çox hərbi layihə və proqram
larda iştirak etmişdir.879
Ermənistan və Aİ arasında qanunvericilik sahəsində əməkdaş
lıq şərtlərini “Əməkdaşlıq və Ortaqlıq Haqqında” müqavilənin
43-cü maddəsi tənzimləyir. Buna görə, Ermənistan qanunveri
cilik mexanizmlərini Avropa standartlarına yüksəltməli, gömrük
876

Decaye, Jocelyne, “Sector Profiles: Mining Industry. Armenian European Policy and Legal Advice Centre (AEPLAC)”, Papers, http://www.aeplac.am./papers.
html. Accessed January 2001; “Armenian-European Policy and Legal Advice Centre (AEPLAC)”, http://competitionpolicy.ww.am/organisers/aeplac.htm; Benita Ferrero-Waldner, “Signing of the PCA marks a significant milestone in EU-Armenia
relations”, http://ec.europa.eu/europeaid/projects/tacis/case_armenia_pca_en.htm,
07.08.2007.
877
AEPLAC haqqında məlumat üçün baxın: http://www.aeplac.am, 21.02.2003.
878
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879
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və vergi qanununu, şirkətlərin hüquqi fəaliyyətini tənzimləyən
proseduraları, bank, iş qanununu Aİ hüququna uyğunlaşdırmalı
dır. Ermənistan eyni zamanda Aİ ilə ticarət münasibətlərinə əhə
miyyət verərək 2003-cü il 5 fevralda Dünya Ticarət Təşkilatına
üzv olduqdan sonra daxili qanunvericilik aktlarında bəzi dəyi
şikliklər etmiş, kənd təsərrüfatına ayırdığı sybsidiyaları 2009cu ildə ləğv etməyi öhdəsinə almışdır. “Əməkdaşlıq və Ortaqlıq
Haqqında” müqavilənin 11-ci maddəsinə görə, Ermənistan imza
ladığı beynəlxalq konvensiya və müqavilələrdən irəli gələn öh
dəliklərini yerinə yetirməlidir. Ermənistan eyni zamanda Aİ-yə
idxal və ixracın da hüquqi sahədəki problemlərini həll etməyə
çalışır. Ermənistan 2003-cü ilin fevralında Avropa Ticarət Məcli
sinin (European Chamber of Commerce) fəaliyyətə başlamasın
dan sonra Aİ ölkələri ilə ticarət həcmini daha da artırmış, erməni
və Avropalı iş adamları daha gəlirli sahələrə sərmayə qoymağa
fürsət tapmışdır. Ermənistan mütəmadi olaraq Aİ-nin ticari təş
kilatları arasında əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirməyə çalı
şır. Ticarət və iqtisadi inkişaf naziri Karen Çışmarıtyan 2004-cü
ilin martında Brükselə səfər edərkən ticari münasibətləri, Ermə
nistanda istehsal edilən malların Aİ ölkələrinə ixracı imkanlarını
müzakirə etmişdir.880 Aİ Ermənistanda özəl sektorun inkişaf et
dirilıməsi istiqamətində TACIS, AEPLAC və VET (Vocational
Education Training) çərçivəsində yardımlar edir.
Aİ Ermənistanda həyata keçirilməsi planlaşdırılan islahatları
maliyyələşdirir və bu maliyyə yardımları hələ də davam edir. Bu
baxımdan Aİ Ermənistana köməklik edən əhəmiyyətli donorlar
dan biridir. Aİ 1991 – 1995-ci illərdə Ermənistana 38.85 milyon
EKU (Aİ köhnə pul vahidi) yardım etmişdir. Aİ adətən Ermə
880

Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», с. 5.
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nistanda enerji, sənaye müəssisələrinin inklişaf etdirilməsi, mo
dernizasiya edilməsi və insan potensiyalının inkişafı layihələrinin
dəstəkləməsi üçün yardım edir.
1980-ci illərin sonlarından etibarən ciddi enerji problemləri ilə
qarşılaşan Ermənistan bu problemlərini müstəqilliyini elan edən
dən sonra da həll edə bilməmişdir. Aİ TACIS proqramı çərçivə
sində Ermənistanın Enerji və təbii sərvətlər nazirliyinə 3 milyon
EKU vermişdir.881 Eyni zamanda Aİ-nin maliyyə dəstəyi ilə hə
yata keçirilən layihədə Ermənistanın neft və təbii qaz rezervləri
və ehtiyacı təsbit edilmiş, Enerji və təbii sərvətlər nazirliyində
məlumat bankı yaradılmışdır.
Aİ Ermənistanda dövlət sənaye müəssisələrinin özəlləşdiril
məsi üçün maliyyə dəstəyi layihəsi həyata keçirmişdir. Bir mil
yon EKU büdcəsi olan bu layihə çərçivəsində özəlləşdirmə proq
ramının ilk mərhələsi həyata keçirilmiş, özəlləşdirmə məsələləri
ilə məşğul olacaq mütəxəssis kadrlar yetişdirilmişdir. Bu layihə
yə görə, kiçik və orta böyüklükdəki şirkətlər arasında əməkdaş
lığı koordinasiya edən “İş İnformasiya Mərkəzi” qurulmuş, xa
rici ortaqlarla iş imkanları araşdırılmış və müxtəlif sahələr üzrə
fəaliyyət planları hazırlanmışdır.882
Ermənistanda yaşanan maliyyə böhranı xüsusilə təhsil sahəsin
də ciddi problemlərin yaşanmasına və mütəxəssis kadrların ölkəni
tərk etməsinə səbəb olmuşdur. Aİ Ermənistanda iş gücü və kadr po
tensiyalının yenidən öyrənilməsi, bazar iqtisadiyyatının standart
larına cavab verəcək, liberal iqtisadi görüşə sahib yeni iş gücünün
881

Пичков Б.П, «Проекты технической помоши Евросоюза Армении по програм
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развития, Ред. Koжокин, E.M, Moсква 1998, с. 358.
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yetişdirilməsi üçün də müxtəlif layihələr çərçivəsində bu ölkəyə
köməklik etmişdir. 640 min EKU məbləğində olan bu layihənin
həyata keşirilməsində Ermənistan Pedaqoji institutu və Təhsil na
zirliyi ilə əməkdaşlıq etmişdir. Eyni zamanda dövlət sektorunda iş
ləyəcək kadrlar üçün Dövlət İdarəetmə Məktəbi açılmışdır.883
Aİ 1992 – 2000-ci illərdə Ermənistana maliyə yardımı olaraq
286 milyon,884 humanitar yarım proqramları çərçivəsində 1999-cu
ilə qədər 64.225 milyon EKU yardım etmişdir. Bundan başqa Aİ
Ermənistanda 2001-ci ildə yaşanan quraqlığın nəticələrinin aradan
qaldırılması üçün hökumətə 1,5 milyon avro,885 1991 – 2000-ci il
lər arasında Fövqəaldə maliyə yardımları çərçivəsində cəmi 17,7
milyon avro vermiş və Ermənistan 1998 – 2004-cü illərdə verilən
müxtəlif yardım proqramlarında yer almışdır. Ermənistan yeni yar
dım proqramları çərçivəsində 1998 – 1999-cu illərdə 12 milyon
avro, fövqəaldə maliyə yardımları çərçivəsində 2002 – 2003-cü
illərdə 5,5 milyon avro, 2004-cü ildə 1,5 milyon avro yardım al
mışdır.886 Aİ 1991 – 2004-cü illərdə Ermənistana müxtəlif layihə
və proqramlar çərçivəsində (European Community Humanitarian
Office-ECHO, TACİS) 380 milyon avro maliyə yardımı etmiş və
86 milyon avro kredit vermişdir. Bu yardım və kreditlər müstəqil
liyinin ilk illərində ciddi problemlərlə qarşılaşan Ermənistana bəzi
problemlərini həll etməyə imkan vermişdir.887
883
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8.3. Ermənistan-Avropa Şurası münasibətləri
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra iqtisadi, siyasi,
hərbi və təhlükəsizlik siyasətini Rusiyanın bölgədəki varlığı və
tarixi münasibətləri üzərinə inşa etsə də, 1990-cı illərin əvvəllə
rindən etibarən Aİ ilə də münasibətlər qurmaq istəmiş, Avropa
ilə münasibətlərini Avropa Şurası vasitəsiylə həyata keçirməyə
çalışmışdır. Müstəqilliyini elan etdikdən sonra Ermənistan AŞ-yə
üzv olmaq üçün müraciət etmişdir. Ancaq Ermənistanın bu quru
ma üzv olması üçün siyasi və sosial həyatın demokratikləşməsi,
sosial dövlətin qurulması istiqamətində çətin və problemli bir yol
keçmişdir və bu proses hələ də davam edir. Bu prosesdə Ermə
nistan Avropanın sosial, siyasi və demokratik dəyərlərini qəbul
etdiyini bildirmiş və həyata keçirməyi öhdəsinə götürmüşdür.888
AŞ Sovet İttifaqının süqutundan sonra müstəqilliyini yeni qa
zanmış Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə maraqlanmış, bu dövlətlərin
quruma üzv olmalarını sürətləndirmək və dəyərlərini qəbul et
mələri üçün bu dövlətlərə demokratikləşmə prosesində kömək
lik etmişdir. Bunun üçün 1989-cu ildə Avropa Şurası Parlament
Asambleyası Orta və Şərqi Avropada müstəqilliklərini yeni qa
zanmış dövlətlər üçün xüsusi dəvət edilmiş müşahidəçi statusu
təsis etmişdir. Ermənistan xüsusi dəvət edilmiş statusdan fayda
lanmaq üçün 1992-ci il 22 dekabrda quruma müraciət etmiş, bu
müraciəti 1996-cı ilin yanvar ayında qəbul edilmişdir. Bununla
Ermənistan AŞPA-nın iclaslarında iştirak etməyə fürsət əldə et
888

Aшот Мелян, «Армения в Совете Европы-ожидания и перспективы», Oриен
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miş, demokratikləşmə prosesində yaşadığı problemləri həll etmə
yə çalışaraq AŞ-yə üzv olmağa can atmışdır.
AŞPA 1994-cü ildə sadəcə mövcüd üzv dövlətlərin yerləşdik
ləri coğrafiyada deyil, ümumən Avropa sərhədləri daxilində gör
dükləri dövlətlərlə də münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, demok
ratiyanın inkişafı və sosial dövlətin qurulması üçün qərar almış
dı.889 Bu qərara uyğun olaraq Cənubi Qafqaz dövlətləri də Avropa
ilə mədəni, sosial əlaqələrini qurmaq, genişlətmək və Avropanın
bir hissəsi kimi qəbul edilmək üçün qərarlı olduqlarını xüsusilə
qeyd edərək quruma üzv olma tələblərini yenidən gündəmə gə
tirmişdir.
Ermənistan AŞ-yə tam üzvlük üçün müraciət etdikdən sonra
sosial, mədəni, siyasi və iqtisadi sahələrdə Avropa standartlarına
çatmaq üçün yeni qanunlar qəbul etmiş və prosesi sürətləndirmək
istəmişdir. AŞ bu prosesdə 1990-cı ildə qurulmuş Venesiya Ko
missiyası vasitəsilə Ermənistana texniki dəstək vermişdir.890
1996-ci ildən etibarən Ermənistan müxtəlif vəsilələrlə AŞ-nin
proqram və layihələrində iştirak etmiş, xüsusi dəvət edilmiş sta
tusa sahib olduqdan sonra isə fəaliyyətini daha da genişləndirmiş
dir. İkili münasibətlər davam edərkən 1997-ci ilin fevral ayında
AŞPA Ermənistanda qanunvericilik və hüquq sisteminin AŞ stan
dartlarına uyğunlaşdırma prosesini qiymətləndirən məruzə ha
zırlamış, qurumun digər komitə və komissiya üzvləri mütəmadi
889

Council of Europe Parlamentary Assembly: Recommendation 1247(1994) on the
Enlargement of the Europe, http://assemly.coe.int/Documents/AdeoptedText/TA94/
erec1247.htm, 08.07.2003.
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və həyata keçirilməsinə yardım edir. Daha geniş məlumab üçün baxın: Мелян,
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olaraq Ermənistana səfər etmişdir. Bundan başqa Ermənistanda
keçirilən bələdiyyə, parlament və prezident seçkilərini müşahidə
etmiş və nəticələri barədə məruzələr hazırlamışdır.891
Ermənistanın AŞ-yə tam üzvlük tələbi AŞPA-nın 2000-ci il 28
iyun tarixli iclasında müzakirə edilərək müsbət rəy bildirilmiş
dir.892 Ermənistan digər Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə eyni zaman
da AŞ ilə münasibət qurmuşdur. Ermənistan AŞ-yə tam üzvlük
üçün 1997-ci il 17 martda müraciət etmiş, AŞPA məsələ ilə bağlı
mövqeyini AŞ-nın genişləmə ilə bağlı 1247 saylı 1994-cü il ta
rixli Tövsiyə Qərarını diqqətə alaraq bildirmişdir.893 AŞPA Cənu
bi Qafqazı Şuranın genişləmə coğrafiyası olaraq dəyərləndirmiş,
Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın Avropa Şurasına üzv
ola biləcəklərini bildirmişdir.894 Ancaq Ermənistan Azərbaycan
ilə eyni zamanda Şuraya tam üzv olaraq qəbul edilməsi məsələsi
mübahisəyə səbəb olmuş, uzun müzakirələrdən sonra hər iki döv
lətin eyni zamanda AŞ-yə üzv olması haqqında razılığa gəlinmiş
və 2001-ci il 25 yanvarda Azərbaycan və Ermənistan AŞ - yə üzv
qəbul edilmişdir.
Ermənistanın AŞ-yə üzv qəbul edilməsi üçün keçirilən müza
kirələrdə Ermənistanda demokratiyanın inkişafı, insan haqları
na riayət edilməsi, dövlət idarəçiliyində hüquq qaydalarına əməl
891
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edilməsi, AŞ-nin standartları, hədəf və demokratik dəyərlərinin
Ermənistan konstitusiyasında necə əks olunduğunu müşahidə
edəcəkləri xüsusilə qeyd edilmişdir. Ermənistan AŞ-yə tam üzv
olarkən müqavilələr, sazişlər, daxili hüquq, insan haqları və Dağ
lıq Qarabağ problemi və digər məsələlərlə bağlı qəbul etdiyi öh
dəliklər aşağıdakılardır:
- tam üzvlüyə qəbul edildikdən sonra “Avropa İnsan Haqları
Müqaviləsi”nin və əlavə protokolların imzalanması;
- “Avropa İnsan Haqları Müqaviləsi”nin 1, 4, 6 və 7 nömrəli
protokollarının təsdiq edilməsi;
- “İşkəncə və İnsanlığa Yaraşmayan Münasibəti ya da Cəzalan
dırmanın Qarşısının Alınması Sazişi”nin, “Avropa Bölgə və Milli
Azlıqların Dillər Şərti”nin, “Avropa Yerli İdarə Müxtariyyatı Şər
ti”nin imzalanması və təsdiqi;
- “AŞ İmtiyaz və Toxunulmazlıq Müqaviləsi”nin imzalanması;
- ilk iki ildə “Avropa Sərhədlərindən Kənar Çərçivə Sazişi”nin
imzalanması və təsdiqi;
-ilk iki ildə “Avropa Sosial Şərti”nin imzalanması və bunun
daxili hüquq qaydalarına uyğun şəkildə tətbiqi;
Daxili hüquq məsələlərində Ermənistanın qəbul etdiyi öhdə
liklər bunlardır:
- ilk iki ildə ölüm cəzasının qaldırılması;
- tam üzvlüyə qəbul edildikdən altı ay sonra ombudsman qanu
nunun qəbul edilməsi;
- ilk ildə media, siyasi partiyalar, qeyri-hökumət təşkilatları və
ictimai xidmətlərlə bağlı yeni qanunların qəbul edilməsi;
-ilk altı ayda həbsxana sisteminin dəyişdirilməsi üçün qanun
ların qəbul edilməsi;
- yerli idarə etmə qurumlarına daha çox məsuliyyət və müs
təqillik verilməsi üçün vacib olan hüquqi dəyişikliyin edilməsi,
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bunun üçün “Avropa Yerli və Bölgə İdarələr Konqresi”nin təklif
lərini diqqətə almalı;
- seçki sisteminin dəyişdirilməsi üçün seçki qanununa dəyişik
liklərin edilməsi;
İnsan haqları haqqında Ermənistanın qəbul etdiyi öhdəliklər
aşağıdakılardır:
- ədliyyə sistemində islahatların həyata keçirilməsi (məhkəmələ
rin tam müstəqilliyi, müttəhimin dərhal vəkil ilə təmin edilməsi);
- ənənəvi olmayanlar da daxil olmaqla, heç bir istisna olmadan
bütün kilisələrdə ibadətin təmin edilməsi;
- məhkumlar və hərbi xidmətə çağırılmayan şəxslərin hüquq
larınını qorunması üçün qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq
edilməsi;
- tam üzvülüyə qəbul olunduqdan üç il sonra alternativ hərbi
xidmət haqqında qanunun qəbul edilməsi;
- İctimai Televiziyanın müstəqil idarəçiliyi və hər kəsə açıq bir
kanal olması;
Ermənistan yuxarıda ifadə edilən məsələlər barədə qəbul et
diyi öhdəliyin “Avropa Şurası Müşahidə Komitəsi”nin təftiş et
məsinə icazə vermiş və bu Komitə ilə əməkdaşlıq etməyi qəbul
etmişdir.895
AŞPA 1994-cü ildən etibarən Dağlıq Qarabağ problemi ilə
bağlı aldığı qərarlarda896 problemin həll edilməsi istiqamətində
tərəflərə tövsiyələr vermişdir.
895

Moниторинг демократических реформ в Армении, Отчет, Ереван, 2005,
сс.5-77; Karagül, “Ermenistan’ın Bağımsızlık Sonrası Avrupa…”, ss. 128-148
896
Resolution 1047(1994) on the conflict in Nogarno-Karabakh; Recommandation
1251(1994) on the conflict in Nogarno-Karabakh, Text adopted by the Standing
Committee, acting on behalf of the Assembly, on 10 November 1994, http://assembly.coe.int/main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta94/eres1047.htm, 08.08.2007.

379

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

AŞPA 2001-ci il 7 martda Avropa Şurası üzv dövlətlərin öhdə
liklərin və vəzifələrin yerinə yetirilməsi komitəsi (Müşahidə Ko
mitəsi), Ermənistanın qəbul etdiyi öhdəlikləri yerinə yetirdiyini
öyrənmək üçün nümayəndələr göndərmişdir.897 Nümayəndələrin
AŞPA-ya təqdim etdikləri “Ermənistan Tərəfindən Öhdəlik və
Vəzifələrin Yerinə Yetirilməsi” başlıqlı məruzə 2002-ci il 13 sen
tyabrda qəbul edilmişdir.
AŞ demokratikləşmə, insan haqlarına hörmət və sivil dövlətin
qurulmasına köməklik etmək üçün 2003-cü il 8 iyulda İrəvanda
Məlumat Ofisi açmışdır.898 AŞ nümayəndələri 2003-cü il 20-24
avqustda Ermənistana səfər etmiş, hazırladıkları “Ermənistan Tə
rəfindən Öhdəlik və Vəzifələrin Yerinə Yetirilməsi” başlıqlı mə
ruzə 2004-cü il 12 yanvarda AŞPA-da qəbul edilmişdir.
AŞPA-da 2002-ci il 27 iyunda qəbul edilən “Ermənistan, Azər
baycan və Gürcüstanda qaçqınlar və vətənsiz şəxslərin vəziyyəti
nə bağlı tövsiyə qərarı”nda899 Ermənistana qaçqınlar və vətənsiz
lərə kömək etməsini və beynəlxalq dəstək alması üçün təşəbbüs
göstərməsini tövsiyə etmişdir.
Ermənistan 2010-cu ildən etibarən Avropa İttifaqı ilə “Dərin və
Geniş Əhatəli Ticarət Zonası Haqqında” müqavilə üzərində işlə

897

Council of Europe Parlamentary Assembly: Resolution 1115(1997) Setting up of
an Assembly committee on the honouring of obligations and commitments by member states of the Council of Europe (Monitoring Committee), http://assembly.coe.
int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta97/ERES1115.htm, 08.07.2003.
898
Council of Europe Information Office Opens in Yerevan, http://www.armeniadias
pora.com/js/030709office.html, 19.01.2004.
899
Council of Europe Parlamentary Assembly: Recommandation 1570(2002) Situation of refugees and displaced persons in Armenia, Azerbaijan and Georgia, http://
assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta02/EREC1570.htm,
08.08.2007.
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yirdi və 2013-cü il 24 iyulda tərəflər müqavilə mətni üzərində ra
zılığa gəlmişdi. Avropa İttifaqı 24 oktyabrda Vilnüsdə keçiriləcək
Şərq Tərəfdaşlığı Zirvə görüşündə Ermənistanın müqaviləni im
zalayacağını düşünərkən, Sərkisyan Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin ilə görüş ölkəsinin Gömrük Birliyinə üzv olacağını bəyan
etdi.900 Bu Ermənistanın son 20 ildə Avropa İttifaqı ilə qurmağa
çalışdığı əməkdaşlığın iflası idi. Ermənistan Prezidenti Sərkisyan
Avropa İttifaqında yaşanan narahatçılığı sakitləşdirmək üçün “Biz
Avrasiya inteqrasiyası məsələləri barədə fikir bildirdik. Gömrük
Birliyinə üzv olmağa qərar verdik və Avrasiya iqtisadi məkanının
formalaşması prosesinə qatıldıq. Bu qərar Avropa strukturları ilə
dialoqu inkar etmir. Bu illərdə Ermənistan Avropalı tərəfdaşları
ilə ciddi institut reformları həyata keçirib. Biz bu reformlara da
vam etmək istəyirik”901 demişdir.
Litvanın Xarici işlər naziri Linas Linkyaviçyus AFA informa
siya agentliyinə verdiyi bəyanatda “Ermənistan Gömrük Birliyi
nə üzv olması onun “Dərin və Geniş Əhatəli Ticarət Zonası Haq
qında” müqaviləyə qoşulması şansını bolk etdi. Biz hər hansı bir
ölkənin seçiminə hörmətlə yanaşırıq. Ancaq onlar müxtəlif tarif
tələbləri olan iki ayrı təşkilata üzv ola bilməzlər”.902 – deyərək
məsələyə münasibət bildirdi.
İsveç xarici işlər naziri Karl Bildt twitter sosial şəbəkəsindəki
900

В вопросе Ассоциации Армении и ЕС официально поставили точку http://
www.panarmenian.net/rus/news/173331, 29.11.2013.
901
Серж Саргсян: Решение Армении вступить в ТС - не отказ от диалога с евро
пейскими структурами, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/
1702369.html, 03.09.2013
902
Решением вступить в ТС Армения заблокировала шансы на подписание DCFTA - МИД Литвы, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1702414.html, 04.09.2013.
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səhifəsində məsələyə minasibət bildirərkən görüşlərini “Ermə
nistan Avropa Birliyi ilə “Dərin və Geniş Əhatəli Ticarət Zonası
Haqqında” müqavilə ilə bağlarını qoparır və Rusiya ilə inteqrasi
ya olur. Ermənistanın Gömrük Birliyinə üzv olmaq və Avrasiya
İqtisadi Birliyində iştirak etməsi haqqında qərarı bu ölkənin siya
sətində 180 dərəcəlik dönüşdür.” – şəklində ifadə etmişdir.903
Ermənistanın Gömrük Birliyinə üzv olacağı haqqında bəyanat
verməsindən sonra Avropa İttifaqı bu ölkəyə ciddi təzyiq göstər
mədi və əməkdaşlıq imkanlarının bitmədiyini bildirdi.
24 oktyabrda Şərq Tərəfdaşlığı Zirvəsində Sərkisyan Avropa
İttifaqının İqtisadi və Sosial Komitəsinin Prezidenti Anri Maloss
ilə görüşərkən Maloss Ermənistan ilə daha yaxın əməkdaşlıq edə
cəklərini bildirmiş, Rəhbərlik etdiyi Komitənin həyata keçirdiyi
layihələrdə Ermənistanın da iştirak edə biləcəyini qeyd etmiş
dir.904
Noyabrın 29-da Şərq Tərəfdaşlığı Zirvə görüşündə Ermənistan
və Avropa Birliyi birgə bəyanat qəbul edib. Bəyanatda deyilir: –
“Avropa Birliyi və Ermənistan demokratik institutların inkişafına,
məhkəmə-hüquq islahatlarının davam etdirilməsinə, insan haqla
rının müdafiəsi və qanun aliliyinin stimullaşdırılmasına, effektiv
idarəçiliyə, korrupsiya ilə mübarizəyə, mülki cəmiyyətin möhkəm
ləndirilməsinə, iqtisadi əlaqələrin genişlənməsi üçün mühitin tək
milləşdirilməsinə yönəlmiş əməkdaşlığı öhdəsinə götürür.”905
903

Армения, видимо, разрывает переговоры по DCFTA и интегрируется с Рос
сией - глава МИД Швеции, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/1702409.html, 03.09.2013
904
Армения готова активизировать сотрудничетсво с ЕЭСК – президент, ИА
REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1739166.html, 29.11.2013.
905
Ermənistan və Avropa Birliyi birgə bəyanat qəbul ediblər http://www.mediaforum.
az/az, 29.11.2013.
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Ermənistan “Dərin və Geniş Əhatəli Ticarət Zonası Haqqın
da” müqaviləni imzalamasa da Avropa İttifaqı Şərq Tərəfdaşlığı
proqramı çərçivəsində 2013-cü il dekabrda bu ölkəyə iqtisadi im
kanlarının artırılması, kəndlərin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yax
şılaşdırılması, əmək bazarında və enerji sektorunda islahatların
aparılması üçün 25 milyon Avro vermişdir.906
Ermənistanın xarici siyasətində Avropa ilə bütünləşmə və Av
ropa mədəniyyətinin əhəmiyyətli yeri vardır. Ancaq bu heç bir
zaman Ermənistanın xarici siyasətində prioritet məsələ olmamış
dır. Xüsusilə prezident, parlament və bələdiyə seçkiləri zamanı
Ermənistan AŞ və Aİ-nin tövsiyələrini diqqətə almamışdır. Ermə
nistan AŞ və Aİ ilə münasibətlərində daha çox öz mənfəətlərini
diqqətə alaraq hərəkət etmiş və bu qurumların hazırladıqları ma
liyyə layihələrindən maksimim faydalanmağa çalışmışdır.

906

Еврокомиссия выделила Армении, Грузии и Молдавии дополнительные 87
млн евро, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1745304.html,
13.12. 2013.

383

IX FƏSİL
9. ERMƏNİSTAN-ABŞ MÜNASİBƏTLƏRİ
9.1. Cənubi Qafqazda ümumi siyasi vəziyyət
Cənubi Qafqazda 1980-ci illərin sonlarından başlayaraq bu gü
nə qədər davam edən siyasi, hərbi və etnik zəmində silahlı mü
naqişələr və bu münaqişələrin həll edilməsi üçün hazırlanan la
yihələr, bölgə təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və qorunmasının
beynəlxalq təhlükəsizlik üçün əhəmiyyətli olduğunu göstərir.907
Bununla bağlı müxtəlif təhlükəsizlik layihələri irəli sürülsə də,
Cənubi Qafqazda problemlərin heç biri həll edilməmişdir.908
1988 – 1991-ci illərdə Cənubi Qafqaz dövlətlərinin iqtisadiy
yatında da ciddi problemlər yaşanmışdır. Sovet İttifaqının iqtisa
di mexanizminin bir parçası olan bu ölkələrin iqtisadiyyatı qısa
müddətdə tənəzzülə uğradı. İstehsal demək olar ki dayanmış, infl
yasiya yüksəlmiş və işsizlik artmışdır. 1994-cü ilə qədər bu ölkə
lərin hər birindən təxminən bir milyon nəfər başda Rusiya olmaq
üzrə, Ukrayna, Blarus, Polşa və Avropa dövlətlərinə köçmüşdür.
SSRİ-nin süqutundan sonra ABŞ üçün Şərqi Avropadan başla
yaraq Orta Asya və Cənubi Qafqaza qədər olan geniş coğrafiya
da iqtisadi, siyasi və hərbi sahələrdə yeni fürsətlər ortaya çıxmış
və bölgə siyasəti formalaşmağa başlamışdır. ABŞ Birinci Dünya
907

Emre Bayır ve Araz Aslanlı, “Tehdit Merkezli Bir Dış Politika: İran’ın Azerbaycan Politikası”, Stratejik Analiz, II. cilt, sayı 18, Ekim 2001, s. 51.
908
Манвел Саркисян, Политические проблемы Кавказа и Армении, Eреван
1998, с. 11.
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Müharibəsi illərində Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə qısa müddətə
təmasda olsa da, 1920-ci ildə bolşeviklərin Cənubi Qafqazı işğal
etməsindən sonra bölgədən uzaqlaşmışdır. 1990-cı illərin əvvəl
lərində isə ABŞ-ın daha böyük iqtisadi, siyasi və hərbi güclə böl
gəyə geri dönməsi üçün uyğun şərait yaranmışdı.
1992-ci ilə qədər Cənubi Qafqazda ortaya çıxan problemlər
bölgə problemləri olaraq görülmüş və əsasən Rusiya tərəfindən
nəzarət edilmişdir. 1990-cı illərə qədər ABŞ bölgədə Rusiyanı
qarşısına almayacaq şəkildə siyasət həyata keçirsə də, iqtisadi
olaraq bölgəyə yerləmək siyasətinə davam etmişdir. Bu mərhə
lədə Azərbaycan və Gürcüstan ABŞ ilə münasibətlərini inkişaf
etdirmək üçün səy göstərmiş, ABŞ-ı Rusiya qarşısında tarazlıq
amili olaraq görmüş, bu ölkənin bölgəyə yönəlik iqtisadi və siyasi
təşəbbüsü müsbət qarşılanmışdır.
Bu illərdə Rusiya ABŞ-ın bölgədə siyasi təsirinə qarşı oldu
ğunu hər fürsətdə ifadə etmişdir. Bu baxımdan Rusiyanın Xarici
işlər naziri Andrey Kozırev və ABŞ prezidenti Bill Klintonun bə
yanatlarında əhəmiyyətli məqamlar var.
Kozırev 1993-cü ilin dekabrında verdiyi bəyanatda “Tarixi və
geosiyasi amillər keçmiş SSRİ coğrafiy asında sülhü təmin etmək
üçün Rusiyanı təsirli gücə çevirməkdədir. Bununla birlikdə, bu
nun imperiya hədəfləri olmadığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
Belə ki, yaxın və uzaq çevrəmizdə bizdən başqa heç bir dövlət
keçmiş sovet coğrafiy asında sülhü təmin edə bilməz” demişdir.
Klinton 1994-cü ilin yanvarında “Rusiyanın öz bölgəsində Mon
ro Doktrinasını həyata keçirməsini anlayışla qarşılamaq lazım
dır”909 deyərək sanki Kozırevin bəyanatına haqq qazandırmışdır.
909

Zakir Avşar, “Kafkasya-Rusya Federasyonu ve Türkiye”, Yeni Türkiye, sayı 16,
Temmuz-Ağustos 1997, s. 1882.
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ABŞ 1990-cı illərin əvvəllərində Cənubi Qafqaz dövlətlərinə
iqtisadi yardım edərkən əvvəlcə bölgədə yaşanan siyasi hadisə
ləri təhlil etməyə çalışmış, xüsusilə bölgə dövlətlərinin Rusiya
ilə olan münasibətlərinə aydınlıq gətirməsini gözləmişdir.910 Bu
na paralel olaraq Vaşinqton Xəzər hövzəsinin enerji mənbələrinin
istehsalı və dünya bazarına çıxarılması ilə də maraqlanmışdır.
ABŞ bölgədəki iqtisadi hədəflərinə nail olmaq, xüsusilə Xə
zər hövzəsinin enerji mənbələrinə çıxış əldə etmək üçün böyük
miqdarda neft və təbii qaz ehtiyatlarına sahib olan Azərbaycan ilə
əməkdaşlığını genişləndirmiş, sərbəst bazar iqtisadiyyatının in
kişaf etdirilməsi üçün bölgə dövlətlərini dəstəkləmiş və iqtisadi
islahatların həyata keçirilməsinə kömək etmişdir. Ermənistan və
Gürcüstan isə yeraltı və yerüstü zənginliklərə sahib olmadıqları
üçün sadəcə tranzit ölkə olmaları, siyasi, hərbi, təhlükəsizlik və
geosiyasi baxımdan ABŞ üçün əhəmiyyət daşıyır.
ABŞ bölgəyə yerləşməyə çalışarkən 1990-cı illərin ortalarına
qədər bölgə ilə coğrafi yaxınlığı, tarixi və mədəni bənzərliyi olan
Türkiyə üzərindən siyasət həyata keçirməyə çalışmışdır. ABŞ xü
susilə Türkiyə ilə eyni tarixi, dili və mədəniyyəti paylaşan Azər
baycan və Orta Asiya türk dövlətlərinə yönəlik siyasətində Tür
kiyəyə böyük əhəmiyyət vermiş, hətta müstəqilliyini ilk illərində
Cənubi Qafqaz və Orta Asiya dövlətləri üçün Türkiyə dövləti
nin siyasi quruluşunu nümunə olaraq göstərmişdir. Belə ki, ABŞ
Dövlət Departamentinin rəhbəri Ceyms Beyker Orta Asiya türk
dövlətlərini ziyarət edərkən (dekabr 1991-ci il, fevral 1992-ci il)
bölgə dövlətlərinin liderlərinə “Türkiyənin siyasi modelini, libe
ral demokratiyanı və bazar iqtisadiyyatını” qəbul etmələrini məs
910

Заместитель госсекретаря США: «Армения нуждается в крепких связях и с
Россией, и с США», http://news.day.az/armenia/78116.html, 27.04.2007.
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ləhət görmüşdür.911 Bu nümunə, Türkiyənin sadəcə bölgəyə olan
yaxınlığı ilə deyil, eyni zamanda müsəlman, lakin dünyəvi dövlət
olması səbəbilə Qərb üçün İran, Əfqanıstan və Pakistan kimi islam
dövlətlərinin bölgədəki təsirinə qarşı da ciddi əhəmiyyət daşımışdır.
Sovet İttifaqının süqutundan sonra Cənubi Qafqaz dövlətləri
Türkiyə ilə iqtisadi və siyasi münasibətlərini inkişaf etdirmiş, (Er
mənistan istisna olmaqla) Orta Asiya türk dövlətləri də, Türkiyənin
bölgədəki siyasi, iqtisadi və geosiyasi varlığını qəbul etmişdir.912
Eyni zamanda bölgənin ən böyük gücü və Cənubi Qafqaz ilə
təxminən 300 illik tarixi münasibəti olan Rusiya Federasiyası da
bölgədə özündən daha güclü olan ABŞ-ı deyil, daha asan rəqabət
apara biləcəyi Türkiyənin varlığına ciddi etiraz etməmişdir.913
1990-cı ildə İraq Küveyti işğal etdikdən sonra Yaxın Şərqdə
ABŞ-ın maraqlarının təhlükə ilə qarşılaşmasına paralel olaraq,
Xəzər hövzəsində yaşanan siyasi və iqtisadi hadisələr enerjiyə
olan tələbatın ödənilməsi baxımından ABŞ-a yeni imkanlar ya
ratmışdır. Xəzər hövzəsinin enerji mənbələrinin 1950-ci illərdən
istifadə edilməsinə rəğmən, bölgədə böyük miqdarda neft ehti
yatlarının olması bu coğrafiy ada yeni iqtisadi, geosiyasi hadisələ
rin və ciddi rəqabətin yaşanmasına səbəb olmuşdur.
ABŞ Cənubi Qafqaz dövlətləri ilə siyasi və iqtisadi əməkdaşlı
ğını genişləndirərək Xəzər hövzəsindəki enerji ehtiyatlarının ye
nidən Rusiyanın nəzarətinə keçməsinə mane olmağa çalışmışdır.

911

Eлена Уразова, Тенденции развития экономического сотрудничества Турции
с постсоветскими тюркскими государствами, Центральная Азия и Кавказ,
http://www.ca-c.org/online/2001/journal_rus/cac-05/14.
912
Уразова, «Тенденции развития экономического сотрудничества…»
913
Гаяне Мовсесян, Россия и США конктрируют на Кавказе, www.gazetasng.ru/
article.php?id=1245
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Belə ki, Rusiyanın bu bölgədə iqtisadi və siyasi baxımdan yenidən
güclənməsi müstəqilliklərini yenicə əldə etmiş Cənubi Qafqaz və
Orta Asiya dövlətlərinin yenidən Rusiyanın orbitinə daxil olması
demək idi. Yuxarıda ifadə edilənlər qısaca dəyərləndirildiyində
ABŞ-ın Cənubi Qafqaz dövlətlərinə yönəlik siyasətini aşağıdakı
mərhələlərə görə təsnif etmək mümkündür:
- ABŞ-ın keçmiş sovet respublikalarının müstəqilliyini tanıdığı
1991 – 1992-ci illər. Bu illərdə “Freedom Support Act” qanunu qəbul
edilməsindən sonra ABŞ bu dövlətlərə maliyyə yardımları etmişdir;
- ABŞ-ın xarici siyasətində Rusiyanın MDB coğrafiyasında si
yasi və hərbi təsirinin artmasının qarşısını almağa çalışdığı 1993
– 1995-ci illər. Bu illərdə ABŞ enerji böhranını həll edə bilmək
üçün beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə müttəfiq olduğu Rusiya
ilə münasibətlərini genişləndirərək Orta Asiya və Xəzər regionu
nun enerji ehtiyatları üzərindəki təsirini artırmış və OPEC-ə alter
nativ ola biləcək yeni enerji mənbəyi əldə etmişdir;914
- MDB dövlətlərinin insan haqlarının qorunması və demokra
tik dəyərlərə verilən əhəmiyyət baxımından ABŞ tərəfindən tən
qid edildiyi 1996 – 2000-ci illər. Bu illərdə GUAM təşkilatı qu
rulmuş, Xəzər hövzəsinin enerji mənbələrinin beynəlxalq bazara
çıxarılması təmin edilmişdir;
- GUAM-a üzv dövlətlərin Rusiya ilə münasibətlərində inkişa
fın yaşandığı 2001-ci ildən bu günə qədər olan mərhələ. Bölgədə
ən önəmli dəyişiklik 11 sentyabrda törədilən terror aktından son
ra yaşanmışdır. ABŞ hərbi olaraq bölgəyə yerləşməyə çalışmış,
bölgə dövlətlərində rejim dəyişikliyi etmişdir.915
914

Ergin Yıldızoğlu, Hegemonyadan İmparatorluğa, İstanbul, Everest, 2003, s.xxi.
Барабанов Н.О, Политика США в Центральной Азии и Закавзазье, http://
www.riss.ru/ library/US-SRAZ.pdf
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ABŞ Cənubi Qafqaza yerləşmək istərkən Rusiyanın hələ də
davam edən təsiri ilə qarşılaşmış və ilk illərdə İran ilə də rəqa
bət yaşamışdır. Bu dövlətlər ABŞ-ın bölgəyə yerləşməsinə qarşı
çıxarkən, bölgə dövlətlərindən olan Türkiyə Cənubi Qafqazdakı
tarixi varlığını yenidən canlandırmaq üçün təşəbbüs göstərmişdir.
Hər nə qədər bölgə dövlətləri ABŞ ilə iqtisadi və siyasi münasi
bətləri inkişaf etdirmək istəsələr də, Rusiya amilini də diqqətə
almış, xüsusilə iqtisadi baxımdan asılı olduqları Rusiyanın təsi
rindən tam olaraq uzaqlaşa bilməmişdir.
ABŞ-ın bölgə dövlətlərini iqtisadi və siyasi cəhətdən dəstəklə
məməsi Rusiya və İranın Cənubi Qafqazda nüfuzunun artması, nə
ticədə Vaşinqtonun siyasi və iqtisadi baxımdan bölgədən uzaqlaş
ması deməkdir. Buna görə də ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasətinin
təməlini:
- bölgə dövlətlərinin müstəqilliyini və torpaq bütünlüyünü qoru
maq və Qərb ilə münasibətlərinin inkişafına köməklik etmək;916
- bölgədə Rusiya və İranın iqtisadi və siyasi baxımdan təsirinin
artmasına mane olmaq;
- Cənubi Qafqazda yaşanan etnik münaqişələrin qarşısını al
maq və həll etmək;
- enerji mənbələrinə sahib olmaq üçün lazımı şərait yaratmaq;917
- bölgə dövlətlərinə siyasi dəstəyi artırmaq, iqtisadi artımı diq
qətdə saxlamaq şərti ilə BTC əsas ixrac boru xəttinin, BTƏ təbii
qaz boru xəttinin inşaatını tamamlamaq və təhlükəsizliyi təmin et

916

Рауф Миркадыров, США за интеграцию Южного Кавказа в Евроатлантические
стуруктуру, Zerkalo, 27.05.2006.
917
Aриел Коэн, США,страны Центральной Азии и Кавказа: Проблемы и перс
пективы взаимоотношении, Центральная Азия и Кавказ, http://www.ca-c.org/
online/2000/journal_ruscac08_2000/05.kohen.shtml, 28.07.2002.
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mək;918
- təhlükəsizlik sahəsində Azərbaycan və Gürcüstan arasında
münasibətləri inkişaf etdirmək;
- Azərbaycan və xüsusilə də 2000-ci illərdən sonra İran prob
lemi səbəbi ilə Cənubi Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılarla
əməkdaşlığı daha da genişləndirmək;
- Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı etnik zəmində ortaya çıxan
münaqişələri dəstəkləyəcəyi təqdirdə lazımi tədbirlər görmək.919
Keçmiş sovet respublikalarında ABŞ-ın iqtisadi siyasəti xü
susilə Cənubi Qafqaz dövlətlərində müvəffəqiyyətlə həyata ke
çirilmişdir. ABŞ-ın bu bölgəyə yönəlik enerji siyasəti nə qədər
əhəmiyyətli olsa da, ümumən bölgə siyasəti təhlil edildiyi zaman
xüsusilə 1990-cı illərin sonlarından sonra siyasi münasibətlərin
inkişaf etdirilməsi ön plana çıxmışdır.920 Bunun ən böyük səbəb
lərindən biri də, ABŞ-ın bu tarixə qədər bölgəyə yönəlik iqtisadi
layihələrinin böyük bir qismini həyata keçirməsi olmuşdur. ABŞın uzun müddətli siyasi layihələrində Cənubi Qafqaz və Xəzər
hövzəsi “həyati əhəmiyyət daşıyan bölgə” olaraq görülür. Bu da
ABŞ-ın bölgədə sadəcə iqtisadi sahədə deyil, siyasi və hərbi sahə
lərdə921 də uzunmüddətli layihələr hazırladığı mənasını verir.922
918

Vassilis K. Fouskas, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya: Soğuk Savaş Sonrası
ABD Politikaları, Aykırı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 156.
919
Коэн, США,страны Центральной Азии…
920
Митяева Е.В, Развитие ситуации в Каспийском регионе и интересы США,
http://iskran.iip.net/russ/mag/mitiyeva3.html
921
Петр Мгдашян, Армения и США начинают военное сотрудничество,http://
iwpr. gn.apc.org/?apc_state=henfcrs161408&l=ru&s=f&o=161408, 28.03.2002.
922
Mаксим Петренчук, Армения сбдижается с Евросоюзом и старается сохранить хорошие отношение с США, http://www.geopolitics.ru/?id=7&nwid=20,
11.12.2003.
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ABŞ-ın Cənubi Qafqaz siyasəti geosiyasi baxımdan yuxarıda
ifadə edilən mövzulara bir bütün olaraq qəbul edilsə də, taktiki ba
xımdan fərqlidir. Məsələn, ABŞ-ın Azərbaycan siyasətinin ən əhə
miyyətli hədəfi Azərbaycanın enerji mənbələrindən istifadə etmək
və təhlükəsiz bir şəraitdə dünya bazarına çıxartmaq olmuşdur.
Gürcüstana yönəlik siyasətində isə bu dövlətə maliyyə və iq
tisadi kömək etməklə müstəqilliyinə dəstək olmağa, Rusiyanın
hərbi, siyasi və iqtisadi təzyiqləri qarşısında köməklik etməyə üs
tünlük verir.923
ABŞ-dakı erməni diasporunun lobbi fəaliyyətləri nəticəsində
Ermənistanın Rusiya ilə strateji, hərbi, siyasi və iqtisadi əmək
daşlığına rəğmən Azərbaycan və Gürcüstan ilə müqayisədə ABŞ
bu ölkəyə daha çox iqtisadi və maliyyə köməyi etmişdir. ABŞın Ermənistana daha çox iqtisadi və maliyyə köməyi etməsinə
baxmayaraq, Rusiyanın bu ölkə üzərindəki təsiri azalmamışdır.
ABŞ-ın bölgədə təhlükəsizliyi və sabitliyi təmin etmə təşəbbüsü,
demokratik dəyərləri qəbul etmələri haqqında verdiyi əmək, in
san haqları və mətbuat azadlığının qorunması isə Cənubi Qafqaz
dövlətlərinə yönəlik siyasətinin ortaq tərəfləridir.
ABŞ hər fürsətdə Cənubi Qafqaza yönəlik siyasətini demok
ratiyanın əsas prinsipləri və insan haqlarının bu ölkələrdə qorun
ması təşəbbüsü ilə müşayiət etdiyini izah etməyə çalışsa da, əsas
məqsədi bölgədə iqtisadi və siyasi baxımdan daha güclü möv
qeyə sahib olmaqdır. Əslində bölgə dövlətlərinin bəzilərinin an
tidemokratik şəkildə idarə edilməsinə rəğmən, ABŞ-ın iqtisadi
və siyasi maraqları zədələnmədiyi müddətdə bu rejimləri çox da
tənqid etmir. Məsələn, ABŞ Dövlət Departamentinin bölgə döv
923

Дина Малышева: Американский бросок на Кавказ, http://www.pravaya.ru/
leftright/473/2926, 13.04.2005..
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lətləri ilə bağlı hazırladığı məruzədə Ermənistanda demokratiya,
insan haqları, mətbuat, söz və ifadə azadlığının qorunmadığı bil
dirilsə də, bu ölkə ilə münasibətlərini genişləndirir.
9.2. Ermənistan-ABŞ münasibətləri
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra ABŞ 1991-ci ilin
dekabr ayında bu ölkə ilə diplomatik münasibətlər qurmuşdur.924
ABŞ-da böyük erməni diasporunun olması səbəbi ilə bu ölkənin
Ermənistan ilə münasibətləri digər Cənubi Qafqaz dövlətlərindən
fərqli olmuşdur. Bunun ən əhəmiyyətli səbəbi XIX əsrdən etibarən
ABŞ-a köçən ermənilərin burada ciddi şəkildə təşkilatlanmaları,
Konqres və Senata təsir etmə və yönləndirmə imkanına sahib ol
masıdır. ABŞ-ın Ermənistan siyasətinin formalaşmasında erməni
diasporunun ciddi rolu var. Bundan başqa daha Sovet İttifaqının
süqutundan əvvəl ABŞ və Ermənistan arasında bəzi münasibətlər
olmuşdur. Belə ki, daha 1970-ci illərin əvvəllərindən Ermənistan
da yaşayan ermənilərin ABŞ-a köçmələrinə icazə verilmişdir.
Azərbaycan və Gürcüstanın müstəqilliklərinin ilk illərində
ABŞ bu dövlətlərlə diplomatik münasibətlər qurmasına rəğmən,
bəzi məsələlərdə özünü kənarda tutmağa cəhd etmişdir. Ermənis
tanın isə siyasi, iqtisadi və sosial problemləri ilə daha yaxından
maraqlanmış, erməni diasporunun çoxşaxəli fəaliyyəti nəticəsin
də bu ölkəyə xüsusi maraq göstərmişdir.925
Ermənistan-ABŞ münasibətlərinin təməlində Sovet İttifaqı
924

Васютович В.П, Meсто Армении в геополитике США, Aрмения: проблемы
независимого развития, Ред. Koжокин, E.M, Moсква 1998, с. 369.
925
Армяно-Американское сотрудничество активно развивается, http://www.ri
an.ru/world/relations/20050603/40465778.html, 03.06.2005.
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nın süqutundan sonra dünya siyasəti və iqtisadiyyatında yaşanan
dəyişikliklərin gətirdiyi yeni dəyərlər vardır. Tərəflər arasındakı
münasibətlərin inkişaf etməsində ABŞ şirkətlərinin Xəzər hövzə
sinin enerji mənbələrini dünya bazarına çıxarmaq, Rusiyanın Cə
nubi Qafqazdakı təsirini minimuma endirmək, bölgə təhlükəsizli
yini təmin etmək və beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə ortaq hə
rəkət etmək arzusu və digər amillər təsirli olmuşdur. Ermənistan
isə müstəqillik sonrası bu amillərə paralel olaraq həyata keçirdiyi
işğalçılıq siyasətinə haqq qazandırmaq üçün keçmiş SSRİ coğra
fiyasında Rusiya ilə olan münasibətlərindən, Qərb və Amerika qi
təsində isə diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü və köməyi ilə ABŞ-la
olan münasibətlərindən faydalanmağa çalışmışdır.926 Ermənistan
eyni zamanda müstəqillik ərəfəsi və sonra qarşılaşdığı sosial-iqti
sadi və maliyyə problemlərini həll etmək üçün Qərb dövlətləri və
xüsusilə də ABŞ ilə münasibətlərinə əhəmiyyət vermiş, diaspor
təşkilatlarının köməyindən istifadə etmişdir.
ABŞ hökuməti Sovet İttifaqının süqutundan sonra dünyada de
mokratik dəyərlərin tək himayəçisi rolunda çıxış edərək müstəqil
liklərini yeni əldə etmiş postsovet respublikalarına yönəlik iqtisadi
və maliyyə yardımı proqramları çərçivəsində Ermənistana kömək
etmişdir. Əslində tərəflər arasındakı münasibətlərdə Ermənistan
Rusiyaya rəğmən ABŞ ilə münasibətlərinə əhəmiyyət versə də, heç
bir zaman bu ölkədən asılı vəziyyətdə olmamışdır. Tərəflər arasın
dakı münasibətləri Ermənistan Xarici işlər nazirliyindən daha çox
erməni diaspor təşkilatları sabit saxlaya bilmiş, hətta münasibətlə
rin inkişafına köməklik etmişdir. ABŞ-ın Ermənistan siyasətində
iki amilin əhəmiyyətli olduğunu iddia etmək olar:
926

Вардан Осканян: Армения нуждается в Америке, а Америка-в Армении, ИА
REGNUM, http://www.regnum.ru/news/613975.html, 28.03.2006.
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- ABŞ Ermənistana hər sahədə yardım etmiş, ancaq bu ölkənin
xarici siyasətində Rusiya və İran ilə iqtisadi, siyasi və hərbi sa
hələrdə inkişaf edən münasibətlərindən narahat olmuş və bəzən
bu narahatçılığını qarşı tərəfə bildirmişdir. Ancaq bu narahatçılıq
nədənsə eyni səbəblərə görə Türkiyə və Azərbaycana qarşı ifadə
etdiyi narahatçılıq qədər sərt olmamışdır.
- 1990-cı illərin əvvəllərindən etibarən Ermənistan Xəzər höv
zəsinin enerji mənbələrinin dünya bazarına çıxarılması baxımın
dan tranzit ölkə olma mövqeyindən faydalanmaq istəmiş,927 bu
baxımdan Avropa dövlətləri və ABŞ-n siyasi dəstəyini almağa
çalışsa da, Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyi üçün əsasən Azər
baycanın etirazlarından sonra tranzit ölkə olma xüsusiyyətini xa
rici siyasətdə istifadə edə bilməmişdir.
Ermənistanın ABŞ ilə münasibətlərində ən əhəmiyyətli prob
lemlərdən biri də, Ermənistanın ABŞ-ın ümumən müsbət qarşı
lamadığı Rusiya və İran ilə yaxın münasibətlər quraraq, ABŞ-ın
yaxın münasibətdə olduğu Türkiyə siyasətinə mənfi mənada təsir
etmə təşəbbüsüdür. Erməni siyasətçilərin bəzi təhlillərinə görə,
ABŞ-Ermənistan münasibətləri Ağ Evin Türkiyə və İran üzərin
dəki strateji mövqeyini gücləndirir və Vaşinqton bundan geosiya
si mənfəət əldə edir. ABŞ xarici siyasətində İranın hərəkət sahəsi
ni məhdudlaşdıraraq, NATO üzvlərini və Türkiyəni qorumaqda,
Ermənistan və İran arasındakı yaxın münasibətləri görməzlikdən
gələrək Türkiyənin Cənubi Qafqaz və Orta Asiyada yeni güc ola
raq ortaya çıxmasına əngəl olur.928
İki dövlət rəsmilərinin qarşılıqlı ziyarətləri zamanı tərəflər ara
927

Барабанов, Политика США в Центральной Азии и Закавзазье
Armenian Expert Comments on Current Armenian-US Relations, http://www.
eurasianet.org/resource/armenia/hypermail/200007/0006.html, 01.11.2007.
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sında müxtəlif sahələrdə müqavilələr imzalanmışdır. Ermənistan
prezidenti Levon Ter-Petrosyanın 1994-cü ildə ABŞ-a səfəri za
manı Müdafiə naziri Perri ilə görüşündə bölgənin təhlükəsizlik
problemləri, Dağlıq Qarabağ probleminin həll yolları müzakirə
edilmişdir. Səfər zamanı eyni zamanda hərbi əməkdaşlığın in
kişaf etdirilməsi, mütəxəssis və hərbi attaşelərin təyin edilməsi
haqqında razılığa gəlinmişdir. Ter-Petrosyan xüsusilə NATO-nun
“Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” layihəsi çərçivəsində hərbi əməkdaş
lığa əhəmiyyət verdiyini bildirmişdir.929 Ter-Petrosyanın 1995-ci
ildə ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor ilə görüşündə tərəflər ara
sındakı münasibətlər müzakirə edilmiş, hökumətlərarası əmək
daşlığın daha da genişləndirilməsi haqqında ortaq qənaətə gəlin
mişdir.
Ermənistanın 1995-ci il may ayında Vaşinqtonda səfirliyinin
açılış mərasimində çıxış edən ABŞ-ın dövlət naziri Telbot, tərəf
lər arasındakı münasibətlərin iki əsas prinsip üzərində qurulduğu
nu bildirmişdir.
- ABŞ Ermənistanın müstəqilliyini qorumaq üçün lazım olan
hər şeyi öhdəsinə götürür;
- Ermənistanın dünya birliyi ilə bütünləşməsinə çalışır.
Müstəqilliyin qorunması və dünya birliyi ilə bütünləşməsinə
dəstək vermək ABŞ-ın Ermənistana yönəlik siyasətinin təməlini
təşkil edir.930
Ermənistan və ABŞ arasında siyasi münasibətlərin əsas hədəf
və istiqamətləri ABŞ Dövlət Departamenti rəsmisinin 2006-cı
ilin iyun ayında səfəri zamanı təsdiq edilmişdir. ABŞ nümayəndə
heyətinin sədri Lin Devis tərəflər arasındakı münasibətlərdə qısa
929
930
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müddətli deyil, qalıcı və gələcəyə yönəlik münasibətlərə əhəmiy
yət verdiklərini bildirmişdir. Bu səfər zamanı iki ölkə arasındakı
prioritet əməkdaşlıq sahələri aşağıdakı kimi gördüyünü bildiril
mişdir:
- ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərindən olan ABŞ-ın va
sitəçilik təşəbbüsü ilə Dağlıq Qarabağ probleminin ən qısa za
manda həll edilməsi;
- Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və qorunma
sında ortaq layihələrin hazırlanması və həyata keçirilməsi;
- bölgə dövlətləri arasında çoxşaxəli əməkdaşlığı inkişaf etdir
mək və buna mane olan Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək;
- bölgə dövlətlərinin hərbiçilərinin sayı və gücləri haqqında
daha şəffaf bir mühitin yaradılması, ordu quruculuğu planlarının
Avropada Adi Silahların Məhdudlaşdırılması Müqaviləsi çərçivə
sində həyata keçirilməsi və daha sonra bu müqavilənin şərtlərinin
yenidən nəzərdən keçirilməsi;
- Dağlıq Qarabağ problemi həll edildikdən və bölgə təhlükə
sizliyi təmin edildikdən sonra ABŞ və Ermənistan arasında elmi,
mədəni, iqtisadi, siyasi, hərbi və digər sahələrdə münasibətləri
daha da inkişaf etdirmək;
- Ermənistanın Qərb dövlətləri ilə münasibətlərini inkişaf etdir
mək, ABŞ-ın təşəbbüsü ilə gündəmə gətirilən NATO-nun “Sülh
Naminə Tərəfdaşlıq” layihəsində iştirakını təmin etmək.931
Ermənistan-ABŞ arasındakı münasibətlərdə maneə olaraq gö
rülən mövzulardan biri də Dağlıq Qarabağ problemidir. 2000-ci
illərin ortalarına qədər Dağlıq Qarabağ problemində ABŞ-ın daha
çox Ermənistanın yanında olduğu hiss edilsə də, beynəlxalq ter
rorizmlə mübarizədə və enerji təhlükəsizliyi mövzularında Azər
931
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baycanın dəstəyinə daha çox ehtiyac hiss etdiyi üçün bəzən Er
mənistanı narahat edəcək bəyanatlar vermişdir.
ABŞ Dövlət Departamentinin hazırladığı məruzədə “erməni
silahlı dəstələri Dağlıq Qarabağı və ətrafındakı yeddi rayonu iş
ğal etmişdir” ifadəsinə yer verilmiş, ancaq daha sonra Ermənistan
hökuməti və diaspor təşkilatlarının təzyiqlərindən sonra “erməni
silahlı dəstələri Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin böyük bir
qismini işğal etmişdir” şəklində dəyişdirilmişdir.932
11 sentyabr terror aktından sonra terrorçuların Ermənistan pas
portu ilə ABŞ-a gəlmələri və fəaliyyət göstərməsindən sonra belə
Vaşinqton bu ölkəyə yönəlik siyasətində dəyişikliklər etməyə lü
zum görməmişdir. Belə ki, Levon Ter-Petrosyanın iqtidarda ol
duğu illərdə Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri
vəzifəsində olmuş David Şahnazaryan gözlənilməz bəyanat verə
rək əfqan terrorçuların Ermənistan pasportu ilə ABŞ-a getdikləri
ni bildirmişdir.933
Şahnazaryan informasiyanı haradan aldığını bildirməyi uyğun
görmədiyini, ancaq bu məsələnin ABŞ və Ermənistan hökumət
ləri arasında müzakirə edildiyini ifadə etmişdir. Şahnazaryan da
ha sonra ABŞ-ın Ermənistan vətəndaşlarına yanlışlıqla viza re
jimi tətbiq etmədiyini, ABŞ dövlət sistemində belə bir yanlışlıq
edilməsinin mümkün olmadığını və bunun xəbərdarlıq olduğunu
qeyd etmişdir. Belə ki, 2002-ci il 16 dekabrdan etibarən ABŞ Əd
liyyə Nazirliyi beynəlxalq terrorizmi dəstəkləyən dövlətlərin və
təndaşlarına tətbiq etdiyi viza rejimini Ermənistan vətəndaşlarına
932

Mинобороны США назвала союзников Вашингтона на Южном Кафказе,
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933
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da tətbiq etmişdir. Ermənistan ABŞ-ın bu qərarı tətbiq etdiyi 21ci və tək xristian dövlət olmuşdur. Bu viza rejimi ABŞ-da yaşa
yan və yaxud sonradan gələcək olan 16 yaşdan yuxarı olan bütün
Ermənistan vətəndaşlarına tətbiq edilirdi. 11 sentyabrdan sonra
alınan bu qərar adətən İraq, İran, Liviya, Sudan, Suriya, Pakistan
və başqa müsəlman ölkələrə tətbiq edilirdi.
ABŞ hökumətinin bu qərarı həyata keçirməsi Ermənistan hö
kuməti və erməni diaspor təşkilatları tərəfindən ciddi narazılıqla
qarşılanmışdır. Ermənistanın ABŞ-dakı səfiri Armen Kirakosyan
məsələyə müdaxilə etmiş, erməni diaspor təşkilatlarının etiraz
larını koordinasiya etmişdir. Diaspor təşkilatları bu qərarın ləğv
edilməsi üçün Ağ Evə minlərlə teleqram və faks göndərərək eti
razlarını bildirmişdir. Xüsusilə, Vaşinqtonda fəaliyyət göstərən
Erməni Milli Komitəsinin sədri Murad Topalyan934 ermənipərəst
senatorlarla görüşərək narahatçılıqlarını ifadə etmişdir. Erməni
Milli Komitəsi Ermənistanda hər hansı terror qrupunun olmadı
ğını, bu qərarın niyə Azərbaycan və Gürcüstan vətəndaşlarına tət
biq edilmədiyini soruşmuşdur. Ermənistan hökuməti və diaspor
təşkilatlarının ciddi təzyiqlərindən sonra 2002-ci il 18 dekabrda
ABŞ hökuməti Ermənistan vətəndaşlarına tətbiq etdiyi ciddi viza
rejimini ləğv etmişdir. ABŞ hökumətinin Ermənistan vətəndaş
larına tətbiq etdiyi bu qərarı iki gün sonra ləğv etməsi ABŞ-da
erməni diaspor təşkilatlarının fəaliyyət sahəsinin geniş olduğunu
göstərir.
ABŞ Dövlət Departamentinin rəhbəri Hillari Klinton 2012-ci il
4-7 iyunda Cənubi Qafqaz ölkələri və Türkiyəni ziyarət etmişdir.
Klinton Cənubi Qafqaz ölkələrinin prezidentləri və vətəndaş cə
934
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miyyəti nümayəndələri ilə görüşmüş, eyni zamanda Gürcüstanda
Strateji Əməkdaşlıq Komissiyasının iclasının açılışında və Türki
yədə terrorizmlə mübarizəyə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans
da iştirak etmişdir.935
Klinton Ermənistanda prezident Serj Sərkisyan və XİN rəhbəri
Edvard Nalbandyan ilə görüşərkən ikitərəfli münasibətlər, siyasi
və iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, regional və beynəl
xalq problemlər, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə fikir
lərini bildirmişdir.936 Klinton bölgəyə ziyarətində demokratiya
və insan haqları problemini daha geniş müzakirə etmişdir. Er
mənistanda 2012-ci il 6 mayda keçirilən parlament seçkilərində
yaşanan problemlər, insan haqlarının pozulması, söz azadlığının
məhdudlaşdırılması, seçki saxtakarlığı, müxalifət partiyaları və
mətbuata qarşı edilən təzyiqlər barədə Klinton ABŞ hökumətinin
iradlarını Sərkisyana bildirmişdir. Klintonun bölgəyə səfərindən
əvvəl ABŞ Dövlət Departamentinin 2011-ci il insan haqları mə
ruzəsində “Etnik erməni separatçıların Ermənistanın dəstəyi ilə
hələ də, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yeddi rayo
nunu nəzarətdə saxladığı”937 qeyd edilmişdir. Departamentin bu
ifadəsi Klintonun Azərbaycana səfərindən əvvəl iki ölkə arasın
dakı münasibətlədə mülayim ab-hava yaratmışdır.
Ermənistan xüsusilə Dağlıq Qarabağ məsələsində ABŞ-ın təzyiq
etdiyini iddia etsə də, ABŞ-ın Ermənistan və Azərbaycan siyasəti
935
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dəyərləndirildiyində tam başqa mənzərənin ortaya çıxdığı, Azər
baycanın ərazi bütövlüyünü tanımasına rəğmən ABŞ hökumətinin
Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan ayrı bir qurum olaraq görməsi və
maliyyə yardımı etməsi Ermənistanın bu iddiasının əsassız oldu
ğunu göstərir. Bu məsələ adətən Ermənistandan daha çox ABŞ-da
kı erməni diaspor təşkilatları tərəfindən gündəmə gətirilir və lobbi
fəaliyyətlərində təbliğat vasitəsi kimi istifadə edilir.
9.3. İqtisadi, maliyyə və enerji sahələrində əməkdaşlıq
ABŞ iqtisadi və maliyyə baxımından Ermənistan ilə sıx əmək
daşlıq etsə də, hərbi və siyasi baxımdan münasibətlərində ciddi
irəliləyiş yoxdur. Ermənistan üçün ABŞ ilə siyasi münasibətlər
iqtisadi münasibətlər qədər əhəmiyyətlidir. 1996-cı ildə Ermənis
tana səfər edən ABŞ nümayəndə heyətinin rəhbəri Yan Kalitski
iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətləri “siyasi münasibətlər əl
bəttə əhəmiyyətlidir, ancaq prioritet məsələ iqtisadi münasibətlər
dir”938 deyə xarakterizə etmişdir. İqtisadi münasibətlər prezident
Klinton zamanında daha da genişlənmişdir.
Ermənistan ABŞ-ın maliyyə köməyindən istifadə edərək iqti
sadi problemlərini həll etməklə bərabər, dövlətin iqtisadi fəaliy
yətini tənzimləyən qanunvericilik, bank fəaliyyəti və vergi sahə
lərində də bu ölkənin dəstəyini hiss edir. ABŞ bu çərçivədə Er
mənistandan elektrik istehsalı və digər sənaye sahələrinin özəl
ləşdirilməsini tələb etmişdir. Bu mövzu demək olar ki, tərəflər
arasında keçirilən bütün görüşmələrdə müzakirə edilmişdir. ABŞ
bu tələbinin qəbul edildiyi təqdirdə Ermənistan iqtisadiyyatı
na böyük miqdarda sərmayə qoyacağını və münasibətlərdə ye
938
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ni mərhələnin başlayacağını bildirmişdir. Ermənistan ABŞ-dan
daha çox enerji, rabitə, mikroelektron, neft və təbii qaz olmaqla
digər təbii sərvətlərin istehsal edilməsi üçün sərmayə qoymasını
istəyir. Ancaq 1997-ci ilə qədər iki dövlət arasında təxminən 40
ortaq şirkət qurulsa da, bunlar əsasən qeyri-istehsal sahələrində
fəaliyyət göstərir.939
Ermənistan və ABŞ arasında 1992-ci ilin aprel ayında imza
lanan müqaviləyə görə iqtisadi əməkdaşlıqda Ermənistan ən çox
güzəşt edilən ölkə olmuşdur. Bu müqavilədə Ermənistan inkişaf
etməkdə olan dövlət kimi görülmüş və Ermənistanda istehsal edi
lən bəzi malların ABŞ-a gömrük vergisi ödənmədən daxil olma
sına icazə verilmişdir. İki ölkə arasındakı ticarətin təxminən 45
faizi bu çərçivədə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, ABŞ keçmiş so
vet respublikalarının heç biri ilə belə müqavilə imzalamamışdır.
Həmin ildə Ermənistana xarici özəl sərmayələrin gətirilməsini
təşviq edən hökumətlərarası müqavilə imzalanmış və 1995-ci il
də Ermənistan parlamentinə təsdiq edilmişdir. Bu müqavilə şərt
lərinə görə ABŞ hökuməti sərmayə gəlməsinə təkan vermək üçün
Ermənistana borc vermiş, Ermənistan hökuməti də bu borcu hər
hansı riskdən qorumaq üçün sığortalamışdır. Bu müqavilə çərçi
vəsində ABŞ Ermənistanda bəzi iqtisadi proqramlar həyata keçir
miş, iqtisadi islahatları maliyyələşdirmişdir.
Ermənistan və ABŞ arasında on illiyinə imzalanmış və 1997-ci
ilin mart ayında hüquqi qüvvəyə minən müqavilə iqtisadi müna
sibətlərin inkişaf etməsi və xarici sərmayə gəlişində əhəmiyyətli
rol oynamışdır. Buna rəğmən ABŞ-ın Ermənistan səfiri Dağlıq
Qarabağda atəşkəsə tam olaraq əməl edilməsi və problemin bir
dəfəlik həll edilməsindən, bölgə təhlükəsizliyinin təmin edildi
939

Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 374.

401

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti

yindən əmin olduqdan sonra böyük xarici sərmayənin və layihə
lərin Ermənistana gələcəyini bildirmişdir.
Ermənistanda fəaliyyət göstərən böyük şirkətlərdən biri də
“Armentel” rabitə şirkətidir. Bu şirkət Ermənistanın köhnə rabitə
və informasiya şəbəkəsini yenidən qurmağı planlamışdır. Bir di
gər şirkət də elektronik əşyalar istehsal edən “Armako” şirkətidir.
Bir konsorsiumda birləşən “Trans World Telecom”, “Armentel”
və Almaniyanın “Siemens” şirkəti İrəvanın telefon və beynəlxalq
rabitə şəbəkəsinin modernləşdirilməsi haqqında dəyəri 75 milyon
olan müqavilə imzalamışdır.
İqtisadi əməkdaşlığa paralel olaraq Ermənistan-ABŞ arasında
maliyyə sahəsində əməkdaşlıq da inkişaf edir. Ermənistan əha
lisinin sayına görə post-sovet coğrafiy asında ABŞ-dan ən çox
maliyyə yardımı alan dövlətdir. 1995-ci ilə qədər ABŞ-ın verdiyi
maliyyə vəsaitinin 80 faizi humanitar yardımlar çərçivəsində ve
rilmişdir.940 ABŞ-ın keçmiş sovet respublikalarına borcdan əla
və verdiyi maliyyə yardım proqramları çərçivəsində Ermənistan
ümumi məbləğin 10 faiz həcmində yardım almışdır. Bu əhalinin
sayına görə olduqca böyük məbləğdir və adam başına təxminən
97 dollar düşür.
1995-ci ilin aprel ayında qondarma “erməni soyqırımının” 80-ci
ildönümü münasibəti ilə çıxış edən Klinton insani ehtiyacların qar
şılanması, demokratik dəyərlərin yerləşməsi və iqtisadi islahatların
həyata keçirilməsi üçün Ermənistana bundan sonra da yardım edi
ləcəyini və 1992-ci ildə imzalanan və “ən çox güzəşt edilən dövlət”
müqaviləsinin müddətinin uzadılacağını bildirmişdir.941
ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi tərəfindən edilən iqtisa
940
941

Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 375.
Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 375.
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di və maliyyə yardımları Ermənistan iqtisadiyyatı üçün, xüsusilə
enerji ehtiyacının təmin edilməsində əhəmiyyətli olmuşdur. Bu
baxımdan Ermənistanın ciddi enerji problemləri ilə qarşı-qar
şıya qaldığı 1990-cı illərin ortalarına qədər elektrik istehsalının
bir qismi “Ermənistan üçün dizel” proqramı çərçivəsində verilən
yardımlarla qarşılanmışdır. Xüsusilə, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf
Agentliyinin “İsti qış” proqramı çərçivəsində Ermənistanda yox
sul təbəqəyə və uşaq bağçalarına verilməsi nəzərdə tutulan yar
dımlar daha ciddi nəticələr vermişdir.
ABŞ-ın ticari mənfəət güdməyən “Avrasiya Fondu” 1995-ci ildən
etibarən Ermənistanda fəaliyyət göstərir və bu illər ərzində 650-dən
çox proqram və layihə həyata keçirmişdir.942 Həyata keçirilən proq
ram və layihələrin hər birinin 20 min dollar olduğu diqqətə alınarsa,
bu fondun Ermənistana nə qədər böyük yardım etdiyi ortaya çıxır.
ABŞ prezidenti Corc Buş 2005-ci ildə Ermənistanı da “Mi
nilliyin Çağırışı” proqramına daxil etmiş və bu proqram çərçivə
sində Ermənistana təxminən 235 milyon dollar yardım edilməsi
nəzərdə tutulmuşdur.943
Maliyyə yardımı proqramları çərçivəsində ABŞ demokratiya
nın inkişaf etdirilməsi, iqtisadi və siyasi islahatların aparılması,
ordu və təhlükəsizlik qüvvələrinin yenidən qurulması, insani yar
dım, sektorlararası təşəbbüslərin dəstəklənməsi sahələrində Er
mənistana 2002-ci ildə 103 milyon,944 2003-cü ildə 106,5 mil

942

Ева Лашенова, Армения на шахматной доске США, http://www.sknews.ru/
paper/2006/26/article.php?id=3&uin=7, 04.07.2006.
943
Лашенова, Армения на шахматной доске США
944
“U.S. Government Assistance to Armenia-Fiscal Year 2002”, http://www.aaainc.
org/ index.php?id=319, 09.07. 2007.
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yon,945 2004-cü ildə 89,7 milyon,946 2005-ci ildə 84,4 milyon,947
2006-cı ildə 76,5 milyon948 dollar yardım etmişdir.949
ABŞ-ın maliyyə baxımından Ermənistanı dəstəkləməsinin
əhəmiyyətli səbəblərindən biri də, erməni diaspor təşkilatlarının
Konqres və Senat nəzdində həyata keçirdikləri geniş miqyas
lı təbliğat və lobbi fəaliyyəti olmuşdur. Xüsusilə, Ermənistanın
Türkiyə və Azərbaycan tərəfindən iqtisadi mühasirəyə alındığını
iddia edən erməni diaspor təşkilatları 2002-ci ilin əvvəlinə qədər
ABŞ-ın Ermənistana 1 milyard 600 milyon dollar maliyyə yardı
mı etməsini təmin etmişdir.950 Bundan başqa ABŞ Cənubi Qafqaz
dövlətlərinə maliyyə yardımı edərkən, qondarma Dağlıq Qarabağ
rejimini müstəqil bir qurum olaraq görmüş və yardım etmişdir
ki, belə bir vəziyyət ABŞ-ın Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü ta
nıması haqqında dedikləri ilə tərs mütənasibdir.951 2003-cü ildə

945

“U.S. Assistance to Armenia-Fiscal Year 2003”, http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/
29484pf.htm, 09.07. 2007..
946
“U.S. Assistance to Armenia-Fiscal Year 2004”, http://www.state.gov/p/eur/rls/
fs/ 35976pf.htm, 09.07. 2007.; 2004 yılı yardımları için bkz: “Pomoş SŞA Armenii v
2004 Finansovom godu. Spravka Gosdepa”, ИА REGNUM, 03.02.2005.
947
“U.S. Assistance to Armenia-Fiscal year 2005”, http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/
51146.htmt, 09.07. 2007.
948
“U.S. Assistance to Armenia-Fiscal Year 2006”, http://www.state.gov/p/eur/rls/fs/
66320.htm09.07. 2007.
949
Гаяне Мовсесян, Военная помош США: Сомнительный паритет, http://www.
yerkir.am/us/index.php?sub=newspaper_arm&exp=policy&month=05&year=2006
&number=26&id=7047
950
С 1992 года по сей день США осушествили в Армении програм содействия
на сумму порядка 1.6 милярд, http://www.arka.am/rus/archive/n12/n2812/281202.
html
951
“ABD Dağlık Karabağ’ın Gelişmesi İçin 15 milyon Dolar Ayırdı”, Azg,
09.10.2002.

404

IX FƏSİL. Ermənistan - ABŞ münasibətləri

ABŞ “Freedom Support Act” proqramı çərçivəsində Ermənista
na 93,5 milyon, Qarabağ ermənilərinə isə 25 milyon dollar yar
dım göstərmişdir.952
Ermənistanda neft və təbii qaz yataqları var, amma bu mənbə
lər rentabelli deyil. Ermənistanda neft və təbii qaz kəşfiyyat qaz
maları baha olduğundan 1960-cı illərdə dayandırılmışdır. Lakin
1980-ci illərin sonlarından etibarən enerji problemləri ilə qarşıla
şan Ermənistan hökuməti yenidən neft və təbii qaz kəşfiyyat işlə
rinə başlamışdır. 1997-ci ilin əvvəllərində Ermənistan-ABŞ ortaq
şirkəti Ermənistanın Enerji nazirliyi ilə neft və təbii qaz axtarışı
haqqında istehsalın pay bölgüsü müqaviləsi imzalamışdı. ABŞ bu
layihəyə on milyon dollar ayırmışdı.
Ermənistan-ABŞ arasındakı əhəmiyyətli məsələlərdən biri də
enerji sahəsində əməkdaşlıqdır. Bu əməkdaşlıq Ermənistanın müs
təqilliyini elan etməsindən dərhal sonra başlasa da, Ermənistanın
Metsamor atom elektrik stansiyasının953 yenidən elektrik istehsalı
na başlaması tələbindən sonra daha da genişlənmişdir. ABŞ 1988ci ilin dekabr ayında baş verən zəlzələ nəticəsində ciddi zərər gö
rən stansiyanın fəaliyyətə başlamasına qarşı çıxmış, bunun sadəcə
Ermənistan üçün deyil, eyni zamanda bölgə dövlətləri üçün də cid
di nəticə verəcəyindən narahat olmuşdur. Həqiqətən də köhnə tex
nologiya ilə inşa edilən stansiya sadəcə Ermənistanın deyil, bölgə
dövlətlərinin də ekoloji təhlükəsizliyini təhdid edir.
Metsamor stansiyasının yenidən fəaliyyətə başlaması üçün Er
952

Сенат одобрил программу помоши США Армении и Нагорному Карабаху,
http://www.artsakhtert.com/rus/index.php?lang=eng&t=archive&d=28&m=01&y=2
003&id=483
953
Hatem Cabbarlı, “Metsamor Nükleer Elektrik Santrali ve Ermenistan’ın Enerji
Politikası”, http://www.azsam.org/modules.php?name=News&file=print&sid=92,
12. 05.2006.
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mənistan və Rusiya arasında müqavilə imzalandıqdan sonra Aİ
və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi stansiyanın bölgə üçün
böyük təhlükə mənbəyi olmasına diqqət edərək buna etiraz et
mişdir. ABŞ-ın Ermənistan səfiri də stansiyanın ətraf mühit üçün
təhlükəli olduğunu ifadə etmişdir.954
Buna qarşılıq Ermənistanın Energetika naziri Metsamor AESin Avropa standartlarına görə yenidən qurulmasının heç bir zaman
mümkün olmayacağını və dövlətin elektrik enerjisi ehtiyacını qarşı
laması üçün alternativ qaynağa sahib olmadığını bildirmişdir. Dün
yada heç bir atom elektrik stansiyası Metsamor stansiyası qədər
uzun zaman (6 il) bağlı qaldıqdan sonra yenidən elektrik istehsa
lına başlamamışdır, buna rəğmən, Ermənistan hökuməti zəlzələdə
zərər görmüş stansiyada 1995-ci ildə yenidən elektrik istehsalına
başlamışdır. ABŞ stansiyanın daha etibarlı və təhlükəsiz fəaliyyət
göstərməsi üçün Ermənistana 100 min dollar yardım etmişdir.
Stansiya fəaliyyətə başladıqdan sonra Ermənistan enerji ehtiya
cının tamamını qarşılaya bilməyəcəyini bildirərək ABŞ-dan maliy
yə yardımı tələb etmiş, tərəflər arasındakı müzakirələr nəticəsində
1996-cı ilin may ayında hökumətlərarası müqavilə imzalanmışdır.
Müqavilənin şərtlərinə görə enerji ehtiyacını tam qarşılaya bilməsi
üçün Ermənistana 15 milyon dollar verilmişdir. Müqavilədə eyni
zamanda Ermənistan Energetika nazirliyinin Beynəlxalq İnkişaf
Agentliyi ilə əməkdaşlıq etməsi, enerji istehsalının maya dəyərinin
azaldılması və başqa məsələlər yer almışdır.955 ABŞ Ermənistandan
enerji sisteminin özəlləşdirilməsini tələb etmiş və bu barədə yar
954

John M. Gleason, “The Decision to Reactivate a First-Generation Soviet Nuclear
Power Plant: Conceptual and Decision-Analytic Frameworks”, http://www.fplc.edu/
RISK/vol8/winter/Gleason.htm
955
Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 378.
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dım edəcəyini bildirmişdir. ABŞ mütəxəssislərinin iştirakı ilə 1996
– 2000-ci illərdə enerji sahəsinin inkişaf etdirilməsi, təbii qaz boru
xətlərinin təmiri və yeni xətlərin inşa edilməsi proqramı hazırlan
mışdır. Bu proqramın həyata keçirilməsi üçün Ermənistan ABŞ və
digər maliyyə təşkilatlarından aldığı 125 milyon dollardan əlavə 50
milyon dollar da tələb etmişdir.956
Ermənistan və ABŞ arasındakı iqtisadi münasibətlər təhlil edil
diyi zaman 1990-cı illərin ortalarına qədər ABŞ-ın humanitar yar
dım proqramına əhəmiyyət verdiyini, bu tarixdən sonra isə əsa
sən enerji, maliyyə, kənd təsərrüfatı, daşınmaz əmlak bazarının
formalaşması və digər sahələrdəki layihələrə əhəmiyyət verdiyi
söyləmək mümkündür.
ABŞ-ın Ermənistana humanitar yardımları hələ də davam
edir. Bu yardımların davam etməsində erməni diasporunun lobbi
fəaliyyətinin böyük önəmi olduğunu xüsusilə qeyd etmək lazım
dır. Ermənistan humanitar yardımların davam etməsindən məm
nun olsa da, ABŞ sərmayəsinin daha çox ticarət, sənaye və isteh
sal sahələrinə qoyulmasında maraqlıdır və son zamanlarda bu cür
proqramların həyata keçirilməsinə çalışır.
9.4. Ermənistan-ABŞ münasibətlərində
diasporun yeri və əhəmiyyəti
ABŞ-da erməni diasporunun təşəkkülü XIX əsrin sonlarında
başlayır957 və ermənilərin bu dövlətə köçmələri adətən ticarət, si
yasi və təhsil olmaq üzrə üç ayrı kateqoriyada izah edilir.
Birinci Dünya Müharibəsində Osmanlının yenilməsindən son
956
957

Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 379.
Kantarcı, “Ermeni Sorunu: “Ezilmiş Millet” Kimliğiyle …” s. 87.
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ra Yaxın Şərqdə təhlükəsizliyin təmin edilmədiyi bir şəraitdə er
mənilər ABŞ-a köçməyə davam etmişdir. 1930-cu illərə qədər
ermənilər ABŞ-ın sosial və siyasi həyatında təsirli olmasalar da,
xüsusilə qondarma “erməni soyqırımı” ilə bağlı təbliğat fəaliy
yətini heç bir zaman dayandırmamışdır.958 Bu təbliğat fəaliyyə
ti adətən diaspor təşkilatları və nümayəndələri tərəfindən həyata
keçirilmiş, Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra bu mə
sələni daha geniş şəkildə dəyərləndirmiş və ortaq fəaliyyət planı
hazırlayaraq diaspor təşkilatları və nümayəndələri ilə birlikdə hə
rəkət etmişdir.
ABŞ-dakı erməni diaspor təşkilatları adətən erməni milli kim
liyinin qorunması üçün mübarizə aparmış, bunu təmin etmək
üçün qondarma “erməni soyqırımı” məsələsindən məharətlə is
tifadə etmişdir. Diaspor bununla milli kimliyin qorunması və
qondarma “erməni soyqırımı” təbliğatı istiqamətində hədəflərinə
doğru irəliləyə bilmişdir.959 Diaspor təşkilatlarının təsirli fəaliyyət
göstərməsində Ermənistanın ABŞ siyasətində qondarma erməni
“soyqırımı” amilini ön plana çıxarması və dövlət səviyyəsində
münasibətlərə əks etdirməsi olmuşdur. 1990-cı illərin sonların
dan etibarən ABŞ-ın Yaxın Şərq və Türkiyə siyasətini yaxşı təhlil
edən diaspor təşkilatları və Ermənistan hökuməti ABŞ-da təbliğat
fəaliyyətini daha da genişləndirmişdir.
ABŞ-dakı erməni diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti təhlil edil
diyi zaman 1990-cı illərdən sonra gündəmə gətirdiyi məsələləri

958

Джон Киракосян, Ближневосточный кризис 1895-97 гг. Армения и политика
США, http://www.genocide.ru/lib/kirakosyan-a/articles/eastern-crisis.htm
959
Հովհաննես Նիկողոսյան, “Ցեղասպանության ճանաչման գինը.
ինչպիսի՞ն պետք է լինի ՀՀ պաշտոնական դիրքորոշումը”, http://ap.rau.
am/?page=statja&st_id=77, 12.03.2007.
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qısaca aşağıdakı kimi təsnif etmək mümkündür:
- Qafqaz Ermənistanı erməni cəmiyyətinin təminatıdır. Milli
kimlik baxımından erməni olaraq qalmaq istəyənlər Ermənistana
köçməlidirlər;
- Qondarma “erməni soyqırımının” ABŞ hökuməti tərəfindən
tanınmasına çalışmaq,960 Türkiyənin iqtisadi inkişafına mane ol
maq və siyasi stabilliyini pozmaq, “4T planı”nda nəzərdə tutulan
tələbləri gündəmə gətirmək və siyasi dəstək ala biləcəyi şəraiti
hazırlamaq.
Qondarma “erməni soyqırımının” beynəlxalq aləmdə tanınma
sı erməni eqosunu rahatladıcı və məmnun olduğu fəaliyyət sahə
sidir. Ancaq qondarma “erməni soyqırımının” tanınması erməni
problemini həll edə bilməz. Qərbi Ermənistanın Türkiyədən geri
alınması və ermənilərin ana yurdlarında cəmləşməsi erməni dias
porunun yüksək hədəfidir. Diaspor bu hədəfinə çatmaq üçün aşa
ğıdakı kimi təşkilatlanmışdır:961
- Ermənistanın müstəqilliyinin qorunması və qarşılaşdığı iqti
sadi, siyasi problemlərin həll edilməsi üçün ABŞ-ın iqtisadi, ma
liyyə və siyasi dəstəyini təmin etmək;
- Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsini xalqların öz mü
qəddəratını təyin etmək prinsipi çərçivəsində ABŞ hökuməti və
ictimai rəyinə təqdim etmək;
- işğal altında olan Dağlıq Qarabağın “müstəqilliyinin” tanın
masını və yaxud Ermənistana birləşdirilməsini ABŞ və dünya ic
timai rəyinə qəbul etdirmək.
960

Kemal Çiçek, “Ermeni soykırımı” iddiasına kapsamlı bir çözüm modeli...”, Zaman, 14 Ekim 2007.
961
Cemalettin Taşkıran, “Ermeni Diasporası Nedir? Ne İstiyor?”, Ermeni Araştırma
ları 1. Türkiye Kongresi Bildirileri, III. cilt, Ankara 2003, ss. 3-13.
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Erməni diaspor təşkilatları qondarma “erməni soyqırımı”nın
ABŞ Prezidenti və Konqres tərəfindən tanınması, ABŞ-ın Türki
yəyə etdiyi iqtisadi və hərbi yardımlarını azaldaraq Ermənistana
humanitar və iqtisadi yardımlarını artırması istiqamətində təbli
ğat aparır. Erməni diaspor təşkilatları 2007-ci ilə qədər bu istiqa
mətdə ciddi nəticə əldə etməsələr də, 2007-ci il oktyabrın 10-da
Nümayəndələr Palatasının xarici əlaqələr komissiyası qondarma
“erməni soyqırımı” ilə bağlı qanun layihəsini qəbul edərək Türki
yə-ABŞ münasibətlərini zədələmişdir.962
Erməni diaspor təşkilatlarının maraqlandığı bir məsələ də,
Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının dünya bazarına çıxarılması
üçün BTC neft və BTƏ təbii qaz boru xəttinin inşa edilməsini
əngəlləmək olmuşdur. Bu boru xətlərinin inşa edilməsi məsələsi
gündəmə gəldiyi zaman Ermənistan təkliflərin heç birini qəbul et
məmiş və nəticədə ona iqtisadi və geosiyasi üstünlük təmin edən
layihələrdən uzaq qalmışdır. Bu reallığı olduqca gec başa düşən
Ermənistan 1997-ci ilin sonlarından etibarən Xəzər hövzəsinin
enerji ehtiyatları ilə maraqlanmağa başlamış, ancaq rəğbət gör
məmişdir. Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarının dünya bazarına
çıxarılması üçün tranzit ölkə olma fürsətini itirdiyini anlayan Er
mənistan hökuməti ABŞ-dakı erməni diaspor təşkilatları vasitə
si ilə BTC neft boru xəttinin Gürcüstan ərazisindən keçməsinin
bahalı olacağının, ABŞ vətəndaşlarının ödədikləri vergilərin iq
tisadi baxımdan özünü doğrulda bilməyəcək bir layihənin həyata

962

Alev Alatlı, “Amerika’ya Kim Hükmediyor” (1), Zaman, 18.10.2007; Cevdet
Akçalı, “Türk-Ermeni Anlaşmazlığında Üçüncü Taraf”, Yeni Şafak, 22.10.2007;
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keçirilməsi üçün xərclənəcəyinin təbliğatına başlamışdır.963
ABŞ Erməni Assambleyası Konqresdə erməni məsələləri ilə
bağlı qrupun həmsədri və Nümayəndələr Palatasının üzvü Joe
Nollenberq və qrupun digər həmsədri Frank Pallone BTC neft
boru xətti layihəsinin Senatda müzakirəsi üçün layihə hazırla
mışdır. Layihədə ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyinin Ermənistan
üzərindən keçəcək neft boru xəttini maliyyələşdirəcəyi təqdirdə
ABŞ neft şirkətlərinin təxminən 400-700 milyon dollar arasında
qənaət edəcəyi ifadə edilmişdi.964 Ancaq erməni diasporunun bu
təşəbbüsü nəticə vermədi.
Erməni diaspor təşkilatları Ermənistan-ABŞ münasibətlərində
ən dinamik bir qurumdur, bəzən tələblərini hər iki tərəfə qəbul et
dirə bilir. Ermənistan və ABŞ arasında hər hansı bir şəkildə yaxın
münasibətlər qurulmuşsa və bu münasibətlər hələ də davam edir
sə, bu, eyni zamanda erməni diaspor təşkilatlarının uğurlu fəaliy
yəti olaraq da qəbul edilə bilər. Tərəflər arasındakı münasibətlər
də erməni diaspor təşkilatlarının bundan sonra da əhəmiyyətli rol
oynayacağı ehtimalı yüksəkdir.
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Ermənilərin iddialarının əksinə, onlar zamanla formalaşan və
millət kimi tarixi inkişaf mərhələlərini tamamlamış millət deyil
və hələ də etnik mənşələri ilə bağlı ortaq məxrəcə gələ bilmirlər.
Bu mübahisə və müzakirələr bu gün də erməni tarixçilər arasında
davam edir.
Bəzi erməni tarixçilər özlərinin Nuh Peyğəmbərin oğulu Hayk
dan gəldiklərini iddia edərək qarışıq irq olmadıqlarını sübut etməyə
çalışsalar da, əslində bugünkü ermənilər müxtəlif irq və millətlə
rin qarışması nəticəsində ortaya çıxmışdır. Elmi baxımdan doğru
olan da budur. Çünki Yaxın Şərq və Asiya qitəsində yaşayan və hər
zaman təbəə olan ermənilərin digər xalq və millətlərlə bir yerdə
yaşayıb onlara qarışmaması sosioloji və tarixi baxımından müm
kün deyil. Ermənilərin millət kimi formalaşma prosesi Yaxın Şərq,
Asiya və Avropa xalqları ilə müqayisədə daha gec başlamışdır və
yaşadıqları tarixi hadisələr diqqətə alındığı zaman qarışıq irq olma
dıqları iddialarının inandırıcı olmadığı anlaşılır.
Təxminən min il Səlcuqlu və Osmanlı hakimiyyəti altında yaşa
yan ermənilərin türklərin mədəni dəyərlərindən və ənənələrindən
faydalanmaması, bu dəyərləri mənimsəməməsi ehtimalı olduqca
zəifdir. Erməni milli kimliyinin meydana gəlməsində türk fakto
ru xüsusilə XIX əsrin əvvəllərindən etibarən dərin izlər burax
mışdır. Osmanlının zəifləməsi ilə birlikdə Avropa dövlətlərindən
və Rusiyadan siyasi dəstək alan ermənilər, türkləri “özgə millət”
kimi görmüş və bu günə kimi türklərlə bağlı görüşlərini mənfi ça
larlarla zənginləşdirmişlər. Ermənilərin millət kimi formalaşması
və milli mədəniyyətinin meydana gəlməsi prosesi hələ də davam
412

Nəticə

edir. Dünyanın bir çox ölkəsində yaşayan ermənilər arasında bu
prosesdə bəzi bənzərlik və fərqliliklər müşahidə edilir. Asiyalı,
şərqli və xristian olmaları ermənilərin milli kimliklərinin forma
laşmasında təsir edici amillərdir.
Ermənilərin türklərin əleyhinə yaranan və inkişaf edən psixo
logiyasına kilsənin apardığı təbliğata paralel olaraq erməni ziya
lılarının yazdıqları əsərlər də təsir etmişdir. Kilsə və ziyalılar er
mənilərin xüsusilə son 200 ildə yaşadığı bütün problemlərə görə
türkləri günahlandırır. Bu iddialar xüsusilə Birinci Dünya Müha
ribəsi illərində yaşanan hadisələrdən sonra ermənilər tərəfindən
daha sistematik şəkildə dilə gətirilir.
Ermənilər mədəni dəyərlərinin təkcə özlərinə aid olan xüsu
siyyətləri və tarixi təcrübələri ehtiva etdiyini iddia etsələr də, Səl
cuqlu, Osmanlı, türk və müsəlman dəyərlərinin erməni mədəniy
yətinin formalaşmasında xüsusi yeri vardır.
Erməni milli kimliyinin formalaşmasına təsir göstərən fak
torlardan biri də Rusiya faktorudur. Rusiya isti dənizlərə çıxma
siyasəti baxımından bölgəyə hakim olmaq üçün ermənilərdən
faydalanmışdır. Rusiyanın erməni tarixində buraxdığı mənfi izlər
son 200 ildə erməni ictimaiyyəti və ziyalıları tərəfindən müzaki
rə mövzusu olmamışdır. Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən
sonra bu mövzunu tərəfsiz şəkildə qiymətləndirmək fürsəti ortaya
çıxsa da, “müstəqil” Ermənistanın iqtisadi, siyasi və enerji təh
lükəsizliyi baxımından Rusiyadan asılılığının davam etməsi, bu
mövzunun müzakirə edilməsinə imkan verməmişdir.
Ermənilər mədəni dəyərləri haqqında danışanda əlifba və dil
xüsusiyyətlərini ön plana çıxarmağa çalışsalar da, əslində əlif
balarının Efiopiya əlifbası əsasında hazırlanmasından və tarix
boyunca istifadə etdikləri təxminən 4000-ə yaxın türk mənşəli
sözlərdən qətiyyən danışmırlar. Heç kim erməni mədəniyyətinin
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milli dəyərlərdən məhrum olduğunu sübut etməyə çalışmasa da,
ermənilər “min illər” boyunca yaşadıqları coğrafiyada əsas möv
qedə olan türk-müsəlman mədəniyyətindən faydalanmadıqlarını
israrla sübut etməyə çalışır.
Milli kimliyin formalaşmasında başqa bir əhəmiyyətli fak
tor da heç şübhəsiz din amilidir. Ermənilər xristianlığı ilk qəbul
edən dövlət olduqlarını təbliğ edərək, 451-ci ildə toplanan Kadı
köy Konsilində Erməni kilsəsinin Hz. İsanın ilahi şəxsiyyətə sa
hib olduğu monofizit dini düşüncəsini qəbul edərək, Qriqoryanlıq
məzhəbini seçmələrini, Avropa kilsəsindən ayrılmalarını, Papa
nın dini nüfuzunu tanımamaqlarını və buna görə də xristian dün
yası tərəfindən lənətləndiklərini görməzlikdən gəlirlər. Ermənilər
milli kimliklərinin formalaşmasında kilsənin mühüm rolunun ol
duğunu bildirsələr də, nədənsə, min illik təbəəsi olduqları türk
dövlətlərinin (Səlcuqlu və Osmanlı) erməni kilsəsinin fəaliyyəti
nə mane olmaması və heç bir zaman təzyiq etməməsi gerçəyini
unudur və ya susmağa üstünlük verirlər.
Ermənistan yerləşdiyi coğrafiy a etibarı ilə əlverişsiz geosiyasi
mövqeyə malikdir. Dənizlərə və okeanlara çıxışı yoxdur. Beynəl
xalq nəqliyyat Gürcüstan və İran üzərindən həyata keçirilir. Er
mənistan müstəqilliyini elan edəndən sonra həyata keçirdiyi ya
yılmacı xarici siyasətinə görə, 1990-cı illərin sonlarından etibarən
bölgədə həyata keçirilən bir çox layihələrdən kənarda qalmışdır.
Bütün bu çatışmazlıqlara baxmayaraq geosiyasi mövqeyinin bə
şəri xüsusiyyətlərini bəzən öz lehinə çevirməyi bacarır.
Ermənistan prezident üsul-idarəsi ilə idarə olunan ölkədir. Bu
sistemdə prezident daha geniş səlahiyyətlərə sahib olduğuna gö
rə, xarici siyasəti daha dar çərçivədə həyata keçirilir.
Xarici siyasət doktrinasının həyata keçirilməsində dövlətlərin
iqtisadi gücü və potensialı əhəmiyyətli rol oynayır. Bu baxımdan
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Ermənistan iqtisadiyyatına diqqət edən zaman son 20 ildə ciddi
iqtisadi problemlər yaşamasına baxmayaraq, bu problemin xarici
siyasətə əks olunmadığını, iqtisadi vəziyyətindən daha çevik xa
rici siyasət həyata keçirdiyi aydın olur. Ermənistan iqtisadiyyatı
struktur olaraq formalaşmamışdır və əhəmiyyətli ölçüdə Rusiya
dan asılıdır. 1994-cü ilin mayında imzalanan atəşkəs sazişindən
sonra bəzi problemlərini həll etməyə fürsət tapsa da, iqtisadiyya
tında ciddi bir irəliləyiş qeydə alınmamışdır. Xarici sərmayənin
qıtlığı, qanunların bürokratiya qarşısında zəifliyi ciddi iqtisadi
problemlərdir.
Erməni diasporunun coğrafiy asının genişlənməsi, xüsusilə
ABŞ və Avropa ölkələrində ciddi şəkildə təşkilatlanması Ermə
nistan hökumətinə üstünlük təmin etdiyi kimi, müəyyən məqam
larda problemlər də yaradır. Erməni diasporu xarici siyasətin for
malaşması prosesində hökumətə öz tələblərini qəbul etdirməyə
çalışır. Müstəqilliyin ilk illərində peşəkar diplomat problemini
görən hökumət diaspordan mütəxəssis gətirmək məcburiyyətində
qalmışdır. Diaspor təşkilatları xüsusilə müstəqilliyin ilk illərində
ölkəyə ciddi mənada maliyyə yardımı və sərmayə girişi təmin et
diyinə görə xarici siyasətdə ağırlığını qorumağa çalışır. Hökumət
xarici siyasətdə diasporun həddindən artıq təsirli olmasına imkan
verməsə də, Xarici işlər nazirliyi və diaspor təşkilatları bəzən birbirilərinin mövqelərindən, siyasi və iqtisadi potensialından qarşı
lıqlı olaraq faydalanır. Bu ənənənin hələ də davam etdiyini müşa
hidə etmək mümkündür.
Köçəryanın iqtidara gəlməsindən sonra Ermənistanda üç dias
por konfransının təşkil edilməsi ilə hökumət və diaspor təşkilat
ları arasında koordinasiyanın təmin edilməsi yönündə ciddi səy
göstərildiyinin şahidi oluruq. Bu, müəyyən mənada hökumətin
diaspora təşkilatları üzərində mövqeyini möhkəmləndirmə cəhd
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ləri kimi qiymətləndirilsə də, hökumətin bunu reallaşdıra bilməsi
üçün lazımlı mexanizmlərə sahib olmadığı məlumdur.
Ermənistan xarici siyasətinin formalaşmasında yuxarıda ifadə
edilənlər “Hay dat” doktrinasında öz əksini tapmışdır. Bu dokt
rinanın nə vaxt ortaya çıxdığı mövzusunda dəqiq məlumatlar ol
masa da, XIX əsrin sonlarından etibarən Erməni kilsəsi və ziya
lılarının gördüyü işlər nəticəsində ortaya çıxdığı bilinir. Doktrina
Ermənistanın müstəqilliyini elan etməsinə kimi diaspora təşki
latları, xüsusən Daşnaksutyun Partiyası tərəfindən qorunmuş və
ideologiya kimi zamanla daha da zənginləşdirilmişdir. 1991-ci
ildən sonra doktrina qeyri-rəsmi olaraq bütün hökumətlər tərə
findən qeyd-şərtsiz qəbul və tətbiq olunmuşdur. Doktrinanın əsas
prinsiplərini tarixi erməni torpaqlarının geri qaytarmaq və Bö
yük Ermənistan milli dövlətinin qurmaq, tarix boyunca dünyanın
müxtəlif bölgələrinə səpələnmiş erməni xalqının həmin torpaq
lara geri qaytarılmasını təmin etmək, sosial dövləti qurmaq kimi
dəyərləndirmək mümkündür.
Ermənilər tarixən bir ölkə sərhədləri daxilində yaşamamışdır.
Bu gün də sayı 9-15 milyon olduğu iddia edilən ermənilərin təx
minən 1,5-2 milyonu Ermənistanda yaşayır. Müstəqillikləri və
daha sonra əhalinin xaricə köçməsi ciddi, hətta bəzən təhlükəli
meyl kimi qiymətləndirilir. Bölgədə ən az, amma homogen əhali
yə malikdir. Homogen ölkə olma xüsusiyyətindən xarici siyasət
də müvəffəqiyyətlə istifadə edir. Əhalinin, xüsusilə peşəkar işçi
qüvvəsinin xaricə köçləri davam edir və 1990-cı illərdə olduğu
kimi ciddi xarakter daşıyır.
Xarici siyasətin formalaşmasında yuxarıda qeyd edilənlər qə
dər siyasi liderlərin şəxsi xüsusiyyətləri, mövqeləri və davranış
ları da əhəmiyyətlidir. Bu gün Ermənistanın dövlət rəhbərliyində
olanların böyük əksəriyyəti sovet siyasi məktəbinin yetişdirmələ
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ridir və dolayısı ilə rəhbərlikdə bu psixologiya hökm sürür. Daha
gənc və Avropa təhsilli insanlara geniş imkan verilmir.
Ermənistanın müstəqillik mübarizəsinin lideri kimi tanınan
Levon Ter-Petrosyan prezident seçildikdən sonra olduqca çətin
vəziyyətdə olan xarici siyasətin formalaşmasında son söz haqqına
sahib olmuşdur. 1997-ci ilə kimi iqtidarda olsa da, xüsusilə Dağ
lıq Qarabağ probleminin həllində razılaşmağa meylli olduğuna
görə, Rusiyanın təzyiqi ilə və siyasi komandası tərəfindən istefa
ya verməyə məcbur edilmişdir.
Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryan Petrosyana
qarşı cəbhə alan komandanın lideri sayılmış şahinlər cəbhəsini
təmsil etmişdir və Ter-Petrosyanın hansı səbəblərə istefa verdiyi
ni bildiyi üçün xüsusilə xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələlə
rində fəaliyyət sahəsinin daralmasına imkan verməmişdir.
Hakimiyyətinin son zamanlarında baş nazir Serj Sərkisyanın
mövqeyinin gücləndiyi iddia edilsə də, bu, Köçəryanın Konstitu
siyaya görə üçüncü dəfə prezident seçilə bilməməsi ilə açıqlana
bilər. Köçəryan eyni zamanda iqtisadiyyat və təhlükəsizlik məsə
lələrində də öz fikrini qəbul etdirməyi bacarmış, xüsusilə Rusiya
ilə əməkdaşlıq məsələsinə əhəmiyyət vermişdir.
Köçəryanın prezidentliyinin ilk illərində Baş nazir olan Vaz
gen Sərkisyanın nüfuzunun artması Ter-Petrosyan iqtidarının son
illərində baş vermişdir. Siyasətdən uzaq olmasına baxmayaraq
Sərkisyan ölkəni sabiq Müdafiə naziri kimi hərbi rejim anlayışı
çərçivəsində idarə etmək istəmişdir. 1996 - 1999-cu illərdə ölkəni
qeyri-rəsmi olaraq Vazgen Sərkisyanın idarə etdiyini iddia edilir.
Serj Sərkisyan prezident seçildikdən sonra bəzi istisnalar ol
maqla əsasən Köçəryanın siyasi xəttinə davam etmiş, xüsusilə
Rusiya ilə münasibətləri qaydaya salmağa çalışmışdır. Sərkisyan
ölkəsinin iqtisadi problemlərinin həll edilməsində uğur qazanma
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mışdır və müstəqillikdən sonra yaşanan problemlər tam olaraq
həll edilməmişdir. Sərkisyan əsasən daxili siyasətə nəzarət edə
bilir, xarici siyasətdə isə bəzi problemləri var. Bu problemlər əsa
sən Azərbaycan və Türkiyə siyasətinin formalaşmasında özünü
göstərir. ABŞ və Avropa dövlətləri ilə münasibətlərini inkişaf et
dirməyə təşəbbüs göstərsə də, xüsusilə son zamanlarda Aİ ilə mü
nasibətlərində problemlərlə qarşılaşır.
Ermənistanın xarici siyasətinin formalaşmasında təhlükəsizlik
qüvvələri aktiv şəkildə fəaliyyət göstərsə də, bu daha çox təhlü
kəsizlik qüvvələrinin başında dayanan şəxsin fərdi xüsusiyyətləri
ilə birbaşa bağlıdır. Müdafiə nazirliyi polis və xüsusi xidmət or
qanlarından daha çox xarici siyasətə müdaxilə edə bilir. Bu sahə
də Milli təhlükəsizlik şurasının fikirləri də diqqətə alınır. Ancaq
Milli təhlükəsizlik şurasının hüquqi statusu bu günə kimi dəqiq
ləşmədiyinə görə təşkilata nəzarət etmə mexanizmi yoxdur və
Şura adətən tez-tez toplanmır. Bu günə kimi Müdafiə nazirliyinin
xarici siyasətə müdaxilə imkanları tükənməmişdir.
Qondarma erməni soyqırımı məsələsi Ermənistan xarici si
yasətdə müvəffəqiyyətlə istifadə edilən vasitələrdən biridir. Bu
mövzu iqtidarda olan siyasi qüvvələr tərəfindən heç bir zaman ar
xa plana atılmamış, yalnız prioritet sırasına və əhəmiyyətinə görə
çox kiçik dəyişikliklər göstərmişdir. Bu mövzu ilə bağlı təbliğat
işləri diaspora təşkilatları ilə paralel olaraq icra edilir. Qondar
ma “erməni soyqırımı”nı xarici siyasətin ölkə sərhədlərini aşaraq
beynəlxalq xüsusiyyət qazanan tək faktoru kimi qiymətləndirmək
mümkündür. ABŞ-ın və Avropa ölkələrinin bu mövzunu Türki
yəyə qarşı təzyiq vasitəsi kimi görmələri Ermənistanın təbliğat
fəaliyyətini daha rahat həyata keçirməsi üçün şərait yaradır.
Ermənistan və bölgə dövlətlərinin təhlükəsizliyinin ölkə sər
hədləri çərçivəsində qiymətləndirilməsi doğru nəticələr əldə et
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məyə imkan vermir. Bu problemlər bölgə və beynəlxalq təhlü
kəsizlik anlayışı çərçivəsində qiymətləndirilməli və həlli yolları
axtarılmalıdır.
Sovet təhlükəsizlik mexanizminin dağılmasından sonra böl
gədə iki təhlükəsizlik təşkilatı rəqabət edir. Birincisi, Rusiyanın
liderliyində Müstəqil Dövlətlər Birliyi Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatı, ikincisi isə ABŞ liderliyində NATO-dur. Bu
təhlükəsizlik təşkilatlarının hazırladığı müdafiə layihələri Ermə
nistan, Azərbaycan və Gürcüstanı öz əhatəsinə almaqdadır. La
kin Ermənistan Azərbaycan və Gürcüstandan fərqli olaraq MDB
Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı çərçivəsində təhlü
kəsizliyini təmin etməyə çalışır. Bu vəziyyət Rusiyanın təsirindən
uzaqlaşmağa çalışan Azərbaycan və Gürcüstanı müəyyən məna
da Qərbə doğru yönləndirir.
Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitliyi təmin etməyin müm
kün olmamasında ən əhəmiyyətli səbəblərdən biri də, bölgədə təh
lükəsizliyin təmin edilməsi üçün yalnız bölgə dövlətlərinin yox, böl
gədən kənar böyük dövlətlərin də öz iqtisadi, siyasi və hərbi mən
fəətləri yönündə təhlükəsizlik mexanizmi qurmağa çalışmalarıdır.
Bölgə dövlətləri XX əsrin başlarından etibarən təhlükəsizliyin
təmin edilməsinə və qorunmasına çalışsalar da, 70 illik sovet döv
rü istisna olmaqla, son 20 ildə bu barədə müxtəlif təhlükəsizlik
layihələri hazırlamış, ancaq heç biri həyata keçirilməmişdir. Bu
nun ən böyük səbəbləri isə bölgədə ABŞ-Rusiya rəqabətinin hələ
də davam etməsi və bölgənin enerji ehtiyatlarına kimin nəzarət
edəcəyi məsələsidir.
Ermənistan xarici siyasətinin prioritet məsələlərindən biri də mil
li təhlükəsizliyin təmin edilməsi və qorunmasıdır. Erməni milli təh
lükəsizliyini qısaca ermənilərin milli hədəfləri, dünya erməniliyinin
quruluşu, həll edilməmiş erməni problemi, Qərbi və Şərqi Ermənis
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tan problemi, dünya ermənilərinin bugünkü vəziyyəti, dünya ermə
niliyi üçün əsas təşkil edən təhdid, dünya erməniliyinin əsas mənbə
ləri, əsas hədəf və vəzifələri şəklində qiymətləndirmək mümkündür.
Bu mövzuların gələcəkdə gündəmdə olacağı da şübhəsizdir.
Ermənistan təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından Rusi
ya və Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı ilə əlaqələrinə
əhəmiyyət verir. Ermənistan müdafiə, təhlükəsizlik, hərbi siyasət
və digər mövzularda bu təşkilatla əməkdaşlığı inkişaf etdirmiş,
siyasi, texniki imkan və resurslarından faydalanmışdır. Ermənis
tan və Rusiya arasında hərbi və təhlükəsizlik sahəsində əmək
daşlıq təhlil edilərkən, bu əlaqənin iki müstəqil dövlət arasındakı
normal əlaqələr kimi görmək mümkün deyil. Çünki tərəflər ara
sındakı bərabərsizlik Ermənistanın əleyhinə dərinləşir və heç bir
sahədə təyinedici mövqedə deyil.
Ermənistan NATO ilə əlaqələr qursa da, bu əlaqələr daha çox NA
TO-nun təşəbbüsü ilə inkişaf edir. NATO-nu Ermənistan ilə əmək
daşlığına sövq edən əsas səbəb, bu ölkənin Rusiyadan olan asılılı
ğını zəiflətməkdir. Bu baxımdan Ermənistan 1994-cü ildən etibarən
NATO-nun“Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” proqramında iştirak edir. Bu
layihə çərçivəsində daha çox hərbi təhsil, yüksək texnologiyanın
tətbiq olunması, ingilis dillinin öyrənilməsi, fövqəladə hallarda və
təndaş hərəkətinin planlanması məsələlərinə əhəmiyyət verilmişdir.
Ermənistan rəsmiləri açıq bir şəkildə NATO ilə əlaqələrin ölkənin
prioritet məsələsi olmadığını bildirsələr də, NATO Ermənistanı Ru
siyanın təsirindən qurtarmaq üçün bölgəyə yönəlik uzun müddətli
layihələrdə hər zaman Ermənistanın iştirakına imkan yaradır.
Ermənistan-Azərbaycan arasında müharibəyə səbəb olan Dağ
lıq Qarabağ probleminin kökü XX əsrin əvvəllərinə gedib çıxır. O
dövrdə Ermənistan bölgədə və beynəlxalq aləmdə ümumi vəziy
yəti dəyərləndirərək, müstəqilliyini elan etdiyi 28 May 1918-ci il
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tarixində 9 min kvadrat kilometr ərazisini, 1920-ci ilin sonlarında
Azərbaycan və Gürcüstan torpaqlarının hesabına 29 min kvadrat
kilometrə kimi genişləndirmişdir. O zaman Dağlıq Qarabağı ala
bilməyən Ermənistan bölgəyə muxtar vilayət statusunun verilmə
sini təmin edə bilmişdir. Ermənistan hökuməti ölkədə yaşayan
azərbaycanlılara qarşı təzyiq etmiş, 1918 – 1920, 1948 – 1953 və
1988 – 1990-ci illərdə təxminən bir milyon azərbaycanlını zorla
tarixi torpaqlarından köçməyə məcbur etmişdir.
Sovet dövründə Ermənistan rəsmiləri Dağlıq Qarabağın Ermə
nistana birləşdirilməsi üçün təşəbbüs göstərsələr də, 1980-ci illə
rin sonlarına kimi istəklərinə nail ola bilməmişdir. Sovet İttifaqı
nın süqutu ərəfəsində eynilə XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi
ermənilər siyasi mühiti dəyərləndirərək, Qarabağ ermənilərinin
separatçılıq tələblərini dəstəkləmişdir.
Azərbaycana bağlı olan Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər,
1987-ci ilin sonlarından iqtisadi və sosial vəziyyətlərini ön pla
na çıxararaq mitinq təşkil etmiş, ancaq Azərbaycan hökumətinin
Qarabağ ermənilərinin iqtisadi və sosial vəziyyətlərinin Azər
baycanın digər bölgələrinə görə daha yaxşı olduğunu təsdiqləyən
sənədləri təqdim etməsindən sonra ermənilər siyasi tələblər irəli
sürməyə başlamışdır.
Ermənistan Dağlıq Qarabağa yönəlik iddialarını dəstəkləmək
məqsədi ilə bölgənin heç bir zaman Azərbaycana aid olmadığı
nı, Sovet İttifaqının süqutu ərəfəsində Qarabağın Azərbaycandan
ayrılma tələbinin qanuni əsaslara söykəndiyini, Azərbaycanın
SSRİ-nin hüquqi varisi olmadığını iddia etmişdir. Buna qarşılıq
isə Azərbaycan, 1918-ci ildə ingilislərin Zəngəzur və Qarabağ
bölgəsini Azərbaycanın bir parçası kimi gördüklərini, Qarabağın
1918 – 1920-ci illərdə mövcud olan Azərbaycan Respublikasının
sərhədləri içində olduğunu, Paris Konfransının “de-facto” Azər
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baycanın müstəqilliyini tanıdığını bildirmişdir.
Problem 1991-ci ildən etibarən ermənilər tərəfindən hərbi müs
təvidə həll edilməyə çalışılmışdır. Nəticədə, 1994-cü ilin may ayı
na kimi Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının təxminən 20 faizini
işğal etmiş və bir milyona yaxın insan qaçqın həyatı yaşamağa
məcbur olmuşdur.
Rusiya “bitərəf” ölkə kimi vasitəçilik missiyasını həyata ke
çirsə də, problemə münasibəti dəyərləndirildiyi zaman Ermənis
tanın yanında olduğu aydın olur. Vasitəçi bir ölkənin qarşılıqsız
olaraq Ermənistana bir milyard dollar dəyərində silah verməsi,
onun bitərəf anlayışının nə qədər mübahisəli olduğunu göstərir.
Ancaq yenə də Rusiyanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında 9 may
1994-cü ildə Bişkek müqaviləsi imzalanmışdır.
Atəşkəs müqaviləsi imzalandıqdan bu günə qədər Rusiya pre
zidentlərinin şəxsi təşəbbüsü ilə Azərbaycan və Ermənistan pre
zidentləri bir neçə dəfə görüşmüşdür. Kazan, Soçi, Həştərxan və
Moskva görüşlərindən əvvəl problemin həll edilməsində irəliyə
doğru addımlar atılacağı ümid edilsə də, bu görüşmələrdə də bir
nəticə əldə edilməmiş, Moskva görüşməsindən sonra “Mayndorf
Bəyannaməsi” imzalanmışdır.
ABŞ rəsmiləri problemin həlli ilə bağlı 2001-ci ildən daha ya
xından maraqlanmış, vasitəçilik missiyasına canlılıq gətirərək,
hər iki ölkənin prezidentlərini dəvət etmişdir. ABŞ-ın bu prob
lem ilə maraqlanmasını, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlə
rinin bu ölkəyə səfərini dəyərləndirən bəzi təhlilçilər Azərbaycan
və Ermənistanın sülhə “çox yaxın” olduqlarını iddia etsələr də,
ABŞ-ın cəhdləri gözlənilən nəticəni verməmişdir.
1991-ci ilə kimi Qarabağ problemi bölgə mahiyyəti daşısa da,
Azərbaycan və Ermənistanın BMT və ATƏT-ə üzv olmasından
sonra beynəlxalq mahiyyət qazanmışdır. Bundan sonra problemin
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həlli üçün təkcə Rusiya yox, ABŞ, Fransa, Türkiyə və İran, BMT,
ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar vasitəçilik etməyə cəhd et
mişdir. Problemin həlli üçün ən çox səy göstərən ATƏT olmuş
dur. Təşkilat bu problemi həlli etmək üçün Minsk qrupunu yarat
mışdır. Ancaq Minsk qrupunun problemin həlli ilə bağlı tərəflərə
təqdim etdiyi sülh layihələrinin heç biri həyata keçməmişdir.
BMT problemin ortaya çıxdığı ilk illərdə problemin həlli yol
ları ilə maraqlanmış, Təhlükəsizlik Şurası bu mövzuda dörd qət
namə qəbul etmişdir. Ancaq bu qətnamələrdən irəli gələn prin
siplər həyata keçirilməmişdir. BMT məsələnin həllinə bu gün də
müəyyən dərəcədə maraq göstərir.
Ermənistan müstəqilliyini elan etməzdən əvvəl Türkiyə bu öl
kə ilə diplomatik münasibət qurmaq üçün Moskva üzərindən bəzi
cəhdlər etsə də, qarşı tərəfdən maraq görməmişdir. Ermənistan
müstəqilliyini elan etdikdən sonra eynilə 1918 – 1920-ci illər
də mövcud olan Birinci Ermənistan Respublikası kimi Türkiyəyə
qarşı düşmən mövqedə olmuş, bu ölkənin ərazi bütövlüyünü tanı
mamış, ermənilərə “soyqırımı” törətməkdə günahlandırmış, Tür
kiyənin şərq əyalətlərini Qərbi Ermənistan olaraq adlandırmışdır.
Bu iddialar yalnız söz olaraq qalmamış, eyni zamanda “Ermənis
tanın Müstəqillik Bəyannaməsi”ndə öz əksini tapmışdır.
Bütün bunlara baxmayaraq Türkiyə Ermənistan ilə normal əla
qələr qurmaq istəyir. Türkiyə əməkdaşlıq çərçivəsində Ermənis
tan ilə əlaqələrini normallaşdıra biləcəyini düşündüyündən Qara
dənizə çıxışı olmamasına baxmayaraq, bu ölkəni Qara dəniz İqti
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olmağa dəvət etmiş, 1993-cü ilə
kimi Qars şərq sərhəd keçid məntəqəsini açıq saxlamışdır.
Ermənistanın Türkiyəyə qarşı siyasətini “4T Planı” çərçivə
sində dəyərləndirmək mümkündür. Bu plana görə, Ermənistan
qondarma erməni soyqırımını beynəlxalq ictimaiyyətə tanıtmağı,
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qondarma erməni soyqırımının Türkiyənin də tanımasını təmin
etməyi, torpaq və təzminat tələb etməyi uzun müddətli bir strateji
hədəf olaraq qarşısına məqsəd qoymuşdur.
Ermənistan 1965-ci ilə kimi qondarma “erməni soyqırımı”
mövzusunda ölkə daxilində və beynəlxalq aləmdə ciddi fəaliyyət
göstərməsə də, bu tarixdən etibarən İrəvanda “soyqırımı” qurban
larının rəsmi anım mərasimləri təşkil edildikdən sonra Ermənista
nın qondarma erməni soyqırımı təbliğatı daha da genişlənmişdir.
Türkiyə erməni iddialarını hər zaman müzakirə etməyə ha
zır olduğunu bildirsə də, ermənilər buna razı olmamışdır. Ancaq
2001 - ci ildə tərəflər qeyri-rəsmi olaraq bir araya gələrək prob
lemləri müzakirələrlə həll etmək məqsədi ilə “Türk-Erməni Ra
zılaşdırma Komissiyası” qurmuşdur. Erməni diaspor təşkilatları
Komissiya çərçivəsində müzakirələrin diaspora təşkilatlarının
və Ermənistan hökumətinin milli mənafeyinə xidmət etmədiyi
barədə bəyanat verməsindən sonra Komissiyanın müzakirələri
müvəffəqiyyətsizliklə nəticələnmişdir.
Ermənistan xüsusilə son zamanlarda qondarma “erməni soyqı
rımı”nın tanıdılması prosesində bəzi uğurlu nəticələr əldə etdik
dən sonra, “4T” planının ikinci mərhələsi olan “Tanınma” planı
çərçivəsində Türkiyəyə qarşı təbliğat fəaliyyətinə əhəmiyyət ve
rir. Xüsusilə, ABŞ və Fransada qondarma erməni soyqırımının
qəbul edilməsi ilə əlaqədar erməni diasporu və Ermənistan bu
mövzunun Türkiyə ictimaiyyəti tərəfindən də müzakirə edilmə
si yönündə fəaliyyətini genişləndirmişdir. Bu mövzuda xüsusi
lə 2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən Türkiyədə Ermənistanın
tezislərini dəstəkləyən türk alimlər, QHT-lər, televiziya kanalları
və mətbuat ön plana çıxmış, konfranslar təşkil edilmiş və kitablar
nəşr olunmuşdur. Ermənistan türk ictimai fikrində qondarma “er
məni soyqırımı” mövzusunda fərqli fikirlərin ortaya çıxması və
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yayılması üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməyə çalı
şır və bu mövzuda xüsusilə son illərdə bəzi uğurlar qazanmışdır.
Türk olduqlarını iddia edən bəzi ziyalılar və QHT-lər qondar
ma “erməni soyqırımı”nı qəbul etdirmək istiqamətində təbliğat
aparırlar. Bu mövzu ilə bağlı Orxan Pamukun Nobel mükafatı
alması Qərbin ikili standartları və Ermənistanın müvəffəqiyyəti
kimi qiymətləndirilə bilər. Türkiyə baxımından ən ciddi təhlükə
qondarma “erməni soyqırımı” mövzusunda türk ictimai rəyinin
ikiyə bölünməsidir. Əgər bu reallaşsa, təzminat və torpaq tələbi
təbliğatında ermənilərin daha ciddi nəticələr əldə ehtimalı var.
Erməni diasporu və Ermənistan təzminat mövzusunu çox gün
dəmə gətirməsələr də, sığorta təşkilatları ilə danışıqlar əsasən
diaspora təşkilatları vasitəsilə davam edir. Ermənistan rəsmiləri
təzminat mövzusunun hələ gündəmdə olmadığını, uyğun fürsət
ortaya çıxdığı zaman, bu məsələni beynəlxalq ictimaiyyətinin diq
qətinə çatdıracaqlarını və Türkiyədən təzminat tələb edəcəklərini
bildirmişdir. “Hay dat” Mərkəzi Ofisinin rəhbəri Karo Manoyan
isə daha açıq danışaraq “Ankara Osmanlının hüquqi varisi oldu
ğuna görə ermənilərə təzminat ödəməlidir” deyə bildirmişdir.
“4T Planı”nın son mərhələsi isə Türkiyədən torpaq tələbidir.
Ermənistan rəsmiləri bu mövzuda açıqca bəyanat verməsələr də,
dövlətin hazırladığı rəsmi xəritə və sənədlərdə Türkiyənin şərq
əyalətlərini Ermənistan sərhədləri daxilində göstərirlər. Erməni
lər bu iddialarının hüquqi bazasını hazırlamaq məqsədi ilə Qars
və Moskva müqavilələrinin Ermənistanın sərbəst siyasi iradəsi
ilə imzalanmadığını irəli sürərək, müqavilələrin ləğv edilməsini
tələb edirlər. Ayrıca “Müstəqillik bəyannaməsi”ndə Türkiyənin
şərq bölgəsinin “Qərbi Ermənistan” adlandırılması dövlətin bu
mövzuda hər zaman səssiz qalmayacağını və ən uyğun zamanda
torpaq iddiası ilə çıxış edəcəyini göstərir.
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Ermənistan Qars şərq sərhəd keçid məntəqəsinin bağlı olma
sını iki ölkə arasında ciddi problemdir. Aİ-ə üzv olmaq istəyən
dövlətin başqa bir dövləti iqtisadi embarqoya almasının doğru ol
madığını Ermənistan hər fürsətdə beynəlxalq ictimai rəyin diq
qətinə çatdırır. Amma nə Türkiyə, nə Ermənistan ziyalıları, nə də
demokrat olduqlarını iddia edən Avropa dövlətləri Azərbaycan
torpaqlarını işğal edən, Türkiyəni qondarma “erməni soyqırımı”
törətməkdə günahlandıran Ermənistanın əxlaqi davranmadığını
ifadə etmək cəsarətini göstərmir.
Qars şərq sərhəd keçid məntəqəsinin açılması mövzusunda Er
mənistan rəhbərliyində və ictimaiyyətdə müxtəlif fikirlər mövcud
dur. Bir qrup sərhədlərin açılmasının ölkə iqtisadiyyatını az da olsa
normallaşdıracağını düşünərkən, başqa bir qrup türk iqtisadiyya
tının qısa müddət ərzində Ermənistan iqtisadiyyatını “udacağını”,
digər bir qrup isə illərdir davam edən iqtisadi embarqonun Ermə
nistan iqtisadiyyatına immunitet qazandırdığını iddia edir.
Ermənistanın bütün cəbhə boyu hərəkətə keçərək Türkiyəyə
qarşı olan dövlətlərin mənafeyinə uyğun siyasət həyata keçirdi
yi dövrdə, Türkiyənin sərhəd keçid məntəqələrini açmağı tələb
etmək əxlaqi deyil və bunun reallaşmayacağını Ermənistan an
lamalıdır. Ancaq Ermənistan informasiya müharibəsində olduğu
kimi, psixoloji müharibədə də Türkiyədən bir addım öndədir.
İki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin qurulması üçün
tərəflər 2009-cu ildə Sürixdə iki protokol imzalasalar da, daha
sonra Ermənistanın protokollarla bağlı Konstitusiya Məhkəmə
sindən rəy alması, parlamentdə ratifikasiya etməməsi səbəbi ilə
bu protokollar qüvvəyə minməmişdir.
Ermənistanın müstəqillik sonrası Rusiya ilə əlaqələrini təhil
edərkən bu əlaqələrin bünövrəsində ölkənin geosiyasi mövqeyi
nin və tarixi rus-erməni əlaqələrinin dayandığı hiss olunur. XVIII
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əsrdən etibarən isti dənizlərə çıxmağa çalışan Rusiya Osmanlı və
İranla müharibə aparmış, bu ölkələrdə yaşayan erməniləri Cənubi
Qafqaza köçürərək bölgənin demoqrafik vəziyyətini dəyişmişdir.
Nəticədə, Rusiyanın müdafiə siyasətində “for post” rolunu oyna
yan Ermənistan dövləti qurulmuşdur və bu gün də eyni məqsədə
xidmət etdir.
Sovet İttifaqının süqutundan sonra müstəqilliyini qazanmış
respublikalar, sərhədləri daxilində olan rus hərbi bazalarını çıxar
maq üçün mübarizə apararkən, Ermənistan Rusiya ilə imzaladığı
müqavilələrlə rus hərbi bazalarının varlığını qanuniləşdirmişdir.
Bölgə dövlətlərindən Azərbaycan və Gürcüstan NATO ilə əlaqə
lərini genişləndirməyə çalışarkən, Ermənistan Rusiyanın təhlükə
sizlik çətiri altında olmağa üstünlük vermişdir.
Ermənistanın müstəqillik prosesində və daha sonra ortaya çı
xan fürsətlərdən istifadə edərək bölgə və beynəlxalq aləmə in
teqrasiya olunma imkanlarından faydalanaraq bölgədə reallaşan
layihələrdə iştirak etmək üçün səy göstərməməsi, iqtisadi, siyasi,
təhlükəsizlik sahələrində Rusiyaya asılılığını daha da artmışdır.
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının təxminən 20 faizini işğal
edərkən Rusiyanın iqtisadi, siyasi və hərbi dəstəyini almışdır.
Bu Ermənistan üçün bəlkə bir üstünlük təmin edə bilər, amma
Ermənistanda və işğal altında olan bölgələrdə iqtisadi vəziyyətin
aşağı səviyyədə olması, sosial xərcləmələrin belə diaspor erməni
lərindən toplanan ianələr hesabına ödənilməsi və bu kimi bir çox
problemlərə diqqət edildiyi zaman Ermənistanın “Pirr qələbəsi”
ciddi müzakirə mövzusu ola bilər.
Ermənistan Rusiyaya borclarına qarşılıq bir çox strateji sənaye
müəssisələrinin idarəsini bu ölkəyə vermişdir.
İki ölkə arasındakı əlaqələr Ermənistan dövlət başçılarına gö
rə fərqli olsa da, heç bir zaman ikinci planda olmamışdır. Ermə
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nistanın ilk prezidenti Ter-Petrosyan hakimiyyətinin ilk dövrün
də Rusiya ilə əlaqələrə əhəmiyyət vermiş, daha sonra bu ölkədən
asılı olmağın iqtisadiyyatın inkişafı, təhlükəsizlik, Dağlıq Qara
bağ probleminin həll edilməsi, bölgə və beynəlxalq inteqrasiya
məsələlərində ciddi problemlərin ortaya çıxmasına səbəb oldu
ğunu anlamış və xüsusilə Qarabağ probleminin həllinə yönəlik
müstəqil hərəkət etməyə təşəbbüs göstərməsindən sonra Rusiya
tərəfindən hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmışdır.
Ter-Petrosyandan sonra prezident seçilən Robert Köçəryan,
Rusiya ilə əlaqələrini yenidən ön plana çıxarmışdır. Ermənistan
Rusiya ilə hərbi və təhlükəsizlik müqavilələri Ter-Petrosyan döv
ründə imzalasa da, Köçəryan dövründə bu əlaqələrdə yeni mərhə
lə başlamışdır. Ermənistanın siyasi olaraq MDB və təhlükəsizlik
baxımından Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv
olması Rusiyadan asılılığını artırdığı kimi, onun bölgədə qalma
sına da səbəb olmuşdur.
Ermənistanın Rusiya ilə əlaqələrində iqtisadi və ya təhlükəsiz
lik məsələlərindən hansının prioritet mövzu olduğunu təsbit et
mək olduqca çətindir və əslində bunlar bir-birilərini tamamlayan
amilləridir. Bu asılılıq eyni zamanda Rusiyanın bölgədə qalmaq
istəməsinə paralel olaraq Ermənistanın qonşularına qarşı aqressiv
siyasət həyata keçirməsi ilə də bağlıdır.
Ermənistan-Rusiya əlaqələrində təsirli olan faktorlardan biri
də bu ölkədəki erməni diasporudur. Rusiyadakı erməni diasporu
ABŞ və Avropadakı kimi zəngin olmasalar da, iki ölkə arasında
xüsusilə iqtisadi əlaqələrdə əhəmiyyətli rola malikdir. Rusiyadakı
erməni diasporunun əsasını ötən əsrin 80-ci illərin sonlarına kimi
bu ölkəyə köçən ermənilər təşkil edir. Onlar Rusiyanın ictimai,
mədəni, iqtisadi, siyasi həyatına inteqrasiya olunmuş və özlərini
qəbul etdirə bilmişdir. Lakin 90-cı illərin əvvəllərindən etibarən
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Rusiyaya köçən ermənilərin böyük bir hissəsi bunu bacara bilmə
mişdir.
Ermənistanın həmsərhəd olduğu ölkələrdən təkcə İran ilə yax
şı əlaqələri var. Bu əlaqələrin inkişafında bir səbəb də Ermənis
tanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi nəticəsində şimal nəq
liyyatında qısa və ucuz olan Azərbaycan üzərindən yolun bağlı
olmasıdır. Eyni zamanda Ermənistan Gürcüstanın Cənub Osetiya
ilə olan probleminə görə, bu bölgə üzərindən keçən nəqliyyat xət
tindən istifadə edə bilmir.
Tərəflər arasındakı əlaqələrdə təyin edici olan mövzulardan bi
ri də Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi və
İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin mədəni hüquqlarını tələb
etməsidir. Hər iki ölkə siyasi əlaqələrdə bir-birilərini tamamlayan
siyasət izləməkdə, beynəlxalq sahədə bir-birilərinə dəstək ver
məkdədir.
İki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələri dəyərləndirərkən xüsusilə
müstəqilliyinin ilk illərində Ermənistanın İrana daha çox əhəmiy
yət verdiyini və ehtiyaclarının böyük qismini İran vasitəsi ilə tə
min etdiyini söyləmək mümkündür. Ermənistan və İran arasındakı
iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün bir çox müqavilə imzalanmışdır.
Bu müqavilələr araşdırıldığı zaman İranın təyin edici mövqedə
olduğunu və ixracatda olan üstünlüyünü qoruduğu müşahidə edi
lir. İqtisadi əlaqələrdə ən əhəmiyyətli layihə 1992-ci ildə imza
lanan İran-Ermənistan təbii qaz boru xətti layihəsidir. Ermənis
tan bu layihənin reallaşması üçün uzun zaman mübarizə aparmış,
Rusiyanın razılığını aldıqdan sonra nəhayət 2007-ci ildə layihəni
tamamlamışdır. Digər bir əhəmiyyətli layihə də İran-Ermənistan
dəmir yolu xətti inşa edilməsinə dair planlardır.
Ermənistan iqtisadi əlaqələrə paralel olaraq təhlükəsizlik sahə
sində də İran ilə əlaqələrini inkişaf etdirməyə çalışır. Bu əlaqələr
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iki ölkə arasında olduğu kimi, ümumiyyətlə İran-Ermənistan-Yu
nanıstan və bəzən Türkmənistanın iştirakı ilə reallaşmışdır. Bu
ölkələrin xarici və təhlükəsizlik siyasətləri dəyərləndirdiyimiz
zaman Azərbaycan və Türkiyə ilə əlaqələrində ciddi problemlə
rin (Türkmənistan bəzi hallarda istisna olmaqla) olduğu görünür.
Ermənistan, İran, Yunanıstan və Türkmənistanın təhlükəsizlik sa
həsində əməkdaşlığına diqqət yetirmələrinin səbəbləri İranda ya
şayan azərbaycanlıların mədəni muxtariyyət tələbləri, Azərbay
canın Şimal Kipr Türk Respublikası ilə əlaqələr qurması, Xəzər
dənizində Türkmənistan ilə razılığa gəlinməyən bəzi neft quyula
rının mövcudluğu, Yunanıstanın Şimal Kipr Türk Respublikası və
Egey adaları problemi kimi təsnif edilə bilər.
Müstəqillik sonrası Ermənistan-Gürcüstan əlaqələri Ermənis
tanın yaşadığı nəqliyyat problemi, təhlükəsizlik və bu ölkədə ya
şayan erməni milli azlığı çərçivəsində formalaşmışdır. Bu əlaqə
ləri əslində müsbət mənada qiymətləndirmək mümkün deyil.
İki ölkə də müstəqillikdən sonra ciddi iqtisadi çətinliklər yaşa
dığına görə iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışmış, 1992-ci
ildən etibarən bir çox müqavilə imzalanmış ancaq bu əməkdaşlıq
hər iki ölkənin iqtisadiyyatı zəif olduğuna görə istənilən səviy
yəyə çatmamışdır. Tərəflər arasındakı iqtisadi əməkdaşlıq siyasi
və mədəni əlaqələrin kölgəsində qalmışdır. Gürcüstan Ermənis
tan üçün iqtisadi ortaq anlayışından daha çox tranzit ölkə olması
baxımından əhəmiyyət daşıyır. Tərəflər arasında 1993-cü ilin ma
yında dəmir yolu nəqliyyatı və tranzit keçidlərin təşkil edilməsi
üçün hökumətlərarası müqavilə imzalanmasına baxmayaraq, Er
mənistan bu sahədə qarşılaşdığı problemləri tam mənası ilə həll
etmədiyi üçün bu müqavilə hələ də həyata keçirilməmişdir.
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra Gürcüstan öz
xarici siyasətində, Birinci Ermənistan Respublikasının Azərbay
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cana qarşı yeritdiyi xarici siyasətinə bənzər şəkildə davam etmiş,
ancaq genişlənmə siyasətində Dağlıq Qarabağ problemini ön pla
na çıxardığına görə, Cavaxetiya ermənilərinin ictimai, mədəni
və siyasi tələblərini rəsmi səviyyədə gündəmə gətirməmişdir. Bu
heç də o demək deyildir ki, Ermənistan nə vaxtsa Cavaxetiya
ya yönəlik torpaq iddialarını gündəmə gətirməyəcək. Bu mövzu
Gürcüstanı hər zaman narahat edir.
Ermənistan Gürcüstanın müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü
tanıdığını bildirsə də, bu ölkəyə yönəlik siyasəti təhlil edən za
man tam əksini görürük. Ermənistan Cavaxetiya ermənilərinin
yaşadıqları iqtisadi və sosial problemləri ön plana çıxarır və bu
problemləri yalnız bölgə ermənilərin yaşadığını iddia edir. Ancaq
bu problemlər Gürcüstanın ümumi problemləridir və bölgələrə
yönəlik həll planları yox, ölkənin ümumi inkişaf planı çərçivəsin
də həll edilməsi daha məntiqlidir.
Cavaxetiya ermənilərinin Gürcüstan hökumətinə qarşı ciddi tə
ləblərlə çıxış etməsinin bir səbəbi də bölgədə olan Rusiyanın 62-ci
hərbi bazası olmuşdur. Bölgədəki “Virk”, “Cavax Xalq Hərəka
tı”, “Zang” və digər paramilitar təşkilatlar bu bazaya güvənərək
son zamanlara kimi Gürcüstana meydan oxumuşdur. Ancaq hərbi
bazanın Gürcüstandan çıxarılmasından sonra ermənilər əvvəlki
kimi aktiv deyildir. Ermənistan Dağlıq Qarabağ probleminin nə
ticəsinə görə Gürcüstan siyasətində dəyişiklik edərək “Qarabağ
ssenarisini” Cavaxetiya erməniləri üçün də tətbiq edə bilər.
Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən sonra başda BMT ol
maqla, ATƏT, Dünya Ticarət Təşkilatı, Beynəlxalq Atom Enerji
Agentliyi, Avropa Şurası və Avropa Birliyi ilə əlaqələrə əhəmiy
yət vermiş, bir çox problemlərini bu təşkilatlarla əməkdaşlıq çər
çivəsində həll etmişdir. Bu təşkilatlardan Ermənistanın daxili və
xarici siyasətinə ən çox müdaxilə edən Avropa Birliyi və Avropa
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Şurası olmuşdur. Eyni zamanda bu təşkilatlar da Ermənistan ilə
əlaqələr qurmağa və inkişaf etdirməyə səy göstərmiş, bu ölkə
ni üzvlüyə qəbul edərək Avropa dəyərlərinin qəbul edilməsinə
çalışmışdır. Ermənistan Aİ ilə əlaqələrini müstəqilliyinin ilk il
lərindən etibarən inkişaf etdirmək istəmiş, əməkdaşlığın hüquqi
bazasını təşkil edən “Ortaqlıq Haqqında Müqavilə”ni 1996-cı ilin
iyun ayında imzalamışdır. Bu müqavilə çərçivəsində “Aİ-Ermə
nistan Əməkdaşlıq Şurası”, Ermənistan və Aİ parlamenti arasında
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə “Aİ - Ermənistan Parla
ment Əməkdaşlıq Komitəsi” qurulmuş və fəaliyyətə başlamışdır.
Ermənistan eyni zamanda Aİ-in TACIS, INOGATE və APELAC
proqramları çərçivəsində maliyyə yardımlarından faydalanaraq
müxtəlif iqtisadi layihələrdə iştirak edir.
Ermənistan xarici siyasətində Rusiyaya xüsusi əhəmiyyət ver
sə də, 1990-cı illərdən etibarən AŞ ilə də əlaqələrini inkişaf et
dirmək istəmişdir. Ermənistan müstəqilliyini elan etdikdən qısa
müddət sonra Avropa Şurasına üzv olmaq üçün müraciət etmiş,
ancaq üzvlük üçün on ildən çox gözləmiş, bu müddət ərzində si
yasi və sosial həyatın demokratikləşməsi və ictimai dövlətin qu
rulması istiqamətində çətin bir yol keçmişdir və bu proses hələ də
davam edir. Ermənistan Avropa Şurasına üzv olan zaman Avropa
nın ictimai, siyasi və demokratik dəyərlərini qəbul etdiyini bildir
miş və bu dəyərləri həyata keçirməyi öhdəsinə götürmüşdür.
Aİ keçmiş sovet respublikalarının təşkilata üzvlüyü üçün kö
mək etmişdir. 1989-cu ildə Avropa Şurası Parlament Assambleya
sı tərəfindən Orta və Şərqi Avropada yeni müstəqil dövlətlər üçün
xüsusi müşahidəçi statusu təsis edilmişdir. Ermənistan 1991-ci il
22 dekabrda Avropa Şurasına xüsusi müşahidəçi statusu almaq
tələbi ilə müraciət etmiş və bu tələb 1996-cı ilin yanvarında qə
bul edilmişdir. Ermənistan xüsusi müşahidəçi statusunda olduğu
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zaman və Avropa Şurasına 2001-ci ildə tam üzv olduqdan sonra
təşkilatın demokratikləşmə, insan hüquqlarının qorunması, libe
ral iqtisadiyyat, mətbuat və söz azadlığı və digər mövzularla əla
qədar daxili qanunvericiliyində bəzi dəyişikliklər etmişdir. Ermə
nistanın Avropa Şurasına üzv olması xarici siyasətdə əhəmiyyətli
dəyişikliklərə imkan versə də, daxili siyasətdə ciddi problemlərlə
qarşılaşmasına səbəb olmuşdur. Daxili siyasətdə demokratiya və
insan hüquqları ilə əlaqədar problemlər yaşayan Ermənistan bə
zən AŞ ilə əlaqələrdə ciddi anlaşmazlıqlar yaşamışdır.
Ermənistan xarici, iqtisadi və təhlükəsizlik siyasətində Rusiya
ilə əlaqələrinə əhəmiyyət versə də, ABŞ ilə də əlaqələrini yük
sək səviyyədə qurmaq və davam etdirmək istəmişdir. Ermənis
tan ABŞ - ın xüsusilə iqtisadi və maliyyə yardımı layihələrində
iştirak etməyə çalışmışdır. Ermənistan-ABŞ əlaqələri SSRİ-nin
süqutundan sonra dünya siyasəti və iqtisadiyyatında yaşanan də
yişikliklərin gətirdiyi yeni dəyərlərə söykənir. Əlaqələrin inkişa
fında ABŞ şirkətlərinin Xəzər hövzəsi və Orta Asiya enerji ehti
yatlarını dünya bazarlarına çıxarmaq, Rusiyanın Cənubi Qafqaz
dakı fəaliyyətini minimuma endirmək, bölgə təhlükəsizliyi təmin
etmək və beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə ortaq hərəkət etmək
arzusu və digər faktorlar təsirli olmuşdur.
ABŞ Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı son qalası kimi gördüyü
Ermənistanı Rusiyanın təsirindən xilas etmək üçün xüsusilə iqti
sadi və maliyyə əməkdaşlığına əhəmiyyət vermişdir. Ermənistan
ABŞ-dan ən çox maliyyə dəstəyi alan ölkədir. Buna baxmaya
raq ABŞ, Dağlıq Qarabağ problemi həll edilmədən Ermənista
na edəcəyi bəzi yardım layihələrini təxirə saldığını bildirmişdir.
Əslində, bu Ermənistanı cəzalandırmaqdan daha çox Azərbayca
nın reaksiyalarını azaltmağı hədəfləyən diplomatik cəhddir. ABŞ
eyni zamanda Ermənistana müstəqilliyinin ilk illərində yaşadığı
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enerji problemindən xilas olması üçün müxtəlif proqramlar çərçi
vəsində bu ölkəyə dəstək olmuşdur.
İki ölkə arasındakı əlaqələrdə başqa bir faktor da ABŞ-dakı er
məni diasporudur. ABŞ-dakı erməni diasporu erməni milli kimli
yinin qorunması üçün apardığı mübarizəyə paralel olaraq qondar
ma “erməni soyqırımı” mövzusunu da ABŞ ictimaiyyətin gündə
mində tuta bilmişdir. Erməni diasporu bununla milli kimliyinin
qorunması və qondarma erməni soyqırımı təbliğatı istiqamətində
hədəflərinə doğru irəliləyə bilmiş və müəyyən məsafə qət etmiş
dir. Erməni diasporu iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsi
üçün ciddi fəaliyyət göstərir.
ABŞ erməni diasporunun təbliğat fəaliyyətinə paralel olaraq
Ermənistan ötən əsrin sonlarından etibarən ABŞ siyasətində qon
darma “erməni soyqırımı” faktorunu ön olana çıxarmışdır. Ermə
ni diaspor təşkilatları və Ermənistan hökuməti ABŞ-ın Yaxın Şərq
və Türkiyə siyasətini dəyərləndirərək, Azərbaycan və Türkiyəyə
qarşı təbliğat fəaliyyətlərini daha da genişləndirmişdir.
Erməni diasporu, ölkəyə iqtisadi və maliyyə yardımların təmin
edilməsinə paralel olaraq Ermənistanın ötən ərsin 90-cı illərin or
talarından sonra bölgədə reallaşan enerji layihələri, neft və təbii
qaz boru xətlərindən kənarda qalmasına görə bu layihələrin həya
ta keçməsinə mane olmağa çalışmışdır. ABŞ-dakı erməni diaspo
ru və Ermənistan hökuməti ABŞ hökuməti nəzdində Türkiyə və
Azərbaycana qarşı təbliğat fəaliyyətlərinə davam edir. Bu təbli
ğat nəticəsində Türkiyə və Azərbaycan bəzi layihələrdən kənar
da qalmış və maliyyə proqramlarında nəzərdə tutulan köməyi ala
bilməmişdir.
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ERMƏNİSTAN XARİCİ İŞLƏR
NAZİRLİYİNİN STRUKTURU
Ermənistanın xarici işlər naziri: Edvard Nalbandyan
+374 60 620 000, (374 10) 544041
info@mfa.am
Ermənistanın xarici işlər nazirinin qəbul otağı
+374 60 620 000 +002
Müavini: Şavarş Köçəryan
+374 60 620 316
Müavini: Serqey Manasaryan
+374 60 620 410
Müavini: Zöhrab Mnaçakanyan
+374 60 620 315
Müavini: Aşot Ovakimyan
+374 60 620 408
Baş katib, Aparat rəhbəri: Şaqen Avaqyan
+374 60 620 375
gensec@mfa.am
Xüsusu tapşırıqlar üzrə səfir: Levon Sarqsyan
+374 60 620272
Nazirin müşaviri
+374 60
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Nazirin köməkçisi: Asmik Tolmacyan
+374 60 620 306
officeoftheminister@mfa.am
Mətbuat katibi: Tiqran Balayan
+374 60 620 214
spokesman@mfa.am
Aparat katibi
+374 60 620 355
Amerika ölkələri departamenti: Arman Akopyan
+374 60 620 617
america@mfa.am
Kadrlar idarəsi departamenti
+374 60 620 602
hr@mfa.am
Müstəqil Dövlətlər Birliyi departamenti: Armen Qevondyan
+374 60 620 023
cis@mfa.am
Asiya, Sakit okean regionu və Afrika departamenti:
Aşot Voskanyan
+374 60 620 412
asia@mfa.am
Çoxtərəfli və ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlıq departamenti:
Eduard Panoyan
+374 60 620 519
intcoop@mfa.am
İşlər idarəsi: Ruben Şakaryan
+374 60 620 011
administrative@mfa.am
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Avropa departamenti: Armen Liloyan
+374 60 620 618
europe@mfa.am
Hüquq departamenti: Levon Amircanyan
+374 60 620 404
legal@mfa.am
Konsulluq departamenti: Vladimir Karmirşalyan
+374 60 620 600
consular@mfa.am
Mətbuat informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr departamenti:
Tiqran Mıkırtıçyan
+374 60 620 202
press@mfa.am
Yaxın və Orta Şərq departamenti: Areq Ovanesyan
+374 60 620 619
mideast@mfa.am
Beynəlxalq təşkilatlar departamenti: Vahram Kajoyan
+374 60 620 502
intorghr@mfa.am
Mədəniyyət və humanitar əməkdaşlıq departamenti:
Eqişe Sarqsyan
+374 60 620 574
culture@mfa.am
Qonşu ölkələr departamenti: Arsen Avaqyan
+374 60 620 621
border@mfa.am
Silahlara nəzarət və beynəlxalq təhlükəsizlik departamenti:
Samvel Mıkırtıçyan
+374 60 620 501
dacis@mfa.am
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Diaspor şöbəsi: Nelli Matevosyan
+374 60 620 506
diaspora@mfa.am
Siyasi planlaşdırma departamenti: Sarmen Bağdasaryan
+374 60 620 405
policy@mfa.am
Maliyə departamenti: Armine Qalstyan
+374 60 620 514
finance@mfa.am
Dövlət protokol xidməti: Vardan Asoyan
+374 60 620 512
protocol@mfa.am
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ERMƏNİSTANIN MÜSTƏQİLLİK BƏYANNAMƏSİ965
Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası Ali Soveti, erməni
xalqının bölünməz iradəsini ifadə edərək, erməni xalqının tale
yindən cavabdeh olduğunun fərqində olaraq, tarixi ədaləti bərpa
etmək arzusunda olaraq, insan haqları ümumi prinsiplərinə arxa
lanaraq və beynəlxalq hüquqda ümumi qəbul edilmiş normlara,
millətlərin öz müqəddəratını təyin etmə haqqını tətbiq etməklə
Ermənistan Sovet Sosialist Respublikası Ali Soveti və Dağlıq Qa
rabağ Milli Komitəsinin 1 Dekabr 1989-cu il tarixli “Ermənistan
SSRİ və Dağlıq Qarabağın birləşdirilməsi” qərarını əsas alaraq,
28 May 1918-ci ildə qurulmuş müstəqil Ermənistan Respublika
sının demokratiya adət ənənələrini daha da inkişaf etdirmək, de
mokratik və hüquqi bir cəmiyyət qurmağı hədəfləyərək, müstəqil
dövlət qurulması prosesinin başladığını
ELAN EDİR
1. Ermənistan SSRİ-nin adı Ermənistan Respublikası-qısacaErmənistan olaraq dəyişdirilmiştir.
Ermənistan Respublikasının öz bayrağı, gerbi və marşı vardır.
2. Ermənistan Respublikası-dövlət hakimiyyətinin üstünlüyü
ilə təmin edilən müstəqil, bərabər hüquqlu suveren dövlətdir.
Ermənistan Respublikası sərhədləri içərisində yalnızca Ermə
965

http://www.parliament.am/hdoc/Laws/ru/9t9w4k.html
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nistan Respublikası Konstitusiysiyası və Ermənistan Respublika
sı qanunları qüvvədədir.
3. Erməni dövlətçiliyinin təməlini, hakimiyyəti, Konstitusiya
və Ermənistan Respublikası qanunları tərəfindən ön görülən bir
başa və yaxud nümayəndələr orqanı vasitəsi ilə nəzarət edən Er
mənistan Respublikası xalqı təşkil etməkdədir. Ermənistan Res
publikası xalqı adına danışma səlahiyyəti yalnızca Ermənistan
Respublikası Ali Sovetinə aiddir.
4. Ermənistan Respublikası sərhədləri içərisində yaşayan bü
tün vətəndaşlara Ermənistan Respublikası vətəndaşlığı haqqı ve
rilməkdədir. Ermənistan Respublikası sərhədləri xaricində yaşa
yan ermənilər, Ermənistan Respublikası vətəndaşlığı haqqına sa
hibdir. Ermənistan Respublikası vətəndaşları dövlətin qoruması
və himayəsi altındadırlar. Ermənistan Respublikası, milli, irq və
dini görüşlərə görə ayrı-seçkilik etmədən vətəndaşlarının sərbəst
və bərabər yaşamasını təmin etməkdədir.
5. Ermənistan Respublikası, öz təhlükəsizliyini və sərhədlərin
toxunulmazlığını qorumaq üçün Ali Sovetin əmrində olan silah
lı birliklərini, daxili qoşunların, dövlət və ictimai təhlükəsizlik
orqanlarını qurur. Ermənistan Respublikası SSRİ ordusundan öz
payını alma haqqına sahibdir. Ermənistan Respublikası vətən
daşlarının hərbi xidmət vəzifəsi şərtlərini özü təyin etməkdədir.
Ermənistan Respublikası sərhədləri içərisində başqa dövlətlərin
həbi birləşmələri və hərbi hissələri yalnızca Ali Sovetin icazə
si ilə yerləşdirilə bilər. Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələri
yalnızca Ali Sovetin qərari ilə istifadə edilə bilər.
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6. Ermənistan Respublikası, beynəlxalq hüququn bir subyek
ti olaraq müstəqil xarici siyasət izləyə bilər, diğər dövlətlərlə və
SSRİ-nin digər dövlətləri ilə birbaşa münasibət qurar, beynəlxalq
təşkilatlarn fəaliyyətində iştirak edər.
7. Ermənistan Respublikası milli sərvəti-toprağı, toprağın altı,
hava sahəsi, suları və digər təbii sərvətləri, iqtisadi, intellektual
və mədəni potensiyalı-xalqın mülkiyyətidir. Bu sərvətlər üzərin
də idarə, istifadə və mülkiyyət haqqı Ermənistan Respublikası
qanunları tərəfindən təyin edilməkdədir. Ermənistan Respublika
sı, SSRİ-nin milli sərvəti, eyni zamanda qızıl ehtiyatı, almaz və
valyuta fonundan öz payını alma haqqına sahibdir.
8. Ermənistan Respublikası, müxtəlif mülkiyyət şəkilləri təmə
lində öz iqtisadi fəaliyyət prinsipləri və qaydaları qoymaqdadır;
özünün xüsusi pul vahidi milli bankı, maliyyə-kredit sistemini,
vergi və gömrük xidmətlərini təşkil etməkdədir.
9. Ermənistan Respublikası öz sərhədləri daxilində;
Söz, mətbuat və vicdan azadlığını; qanunverici, idarəetmə və
məhkəmə organlarını səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılmasını;
çoxpartiyalılığı, partiyaların bərabərliyini, müdafiə gücləri və si
lahlı birliklərin siyasətə qarışmamasını təmin edir.
10. Ermənistan Respublikası, Erməni dilinin dövlətin bütün
fəaliyət sahəsində dövlət dili olaraq istifadə edilməsini təmin edir,
özünün təhsil, elm və mədəni sistemini qurur.
11. Ermənistan Respublikası 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyə
si və Qərbi Ermənistanda həyata keçirilən Erməni soyqırımının
beynəlxalq aləmdə tanınmasına çalışmaqdadır.
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12. Bu bəyannamə, Ermənistan Respublikası Konstitusiyası
nın hazırlanmasına, qüvvədə olan Konstitusiyaya dəyişikliklər və
əlavələr edilməsinə, dövlət organlarının fəaliyyətinə, dövlətin ye
ni qanunvericilik çalışmalarına təməl təşkil edəcəkdir.
Ermənistan Respublikası Ali Sovetin Sədri
Ermənistan Respublikası Ali Sovetin Katibi

Levon Ter-Petrosyan.
A. Sahakyan.

23 Avqust 1990.
İrəvan.
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XÜLASƏ
Monoqrafiyada 1991-2012-ci illərdə Ermənistanən həyata keçirdiyi
xarici siyasət tədqiq edilmişdir. Həmçinin, Ermənistanın xarici siyasə
tini formalaşdıran faktorlar və nəzəri məsələlər, erməni milli kimliyi,
bu kimliyin təşəkkülündə türk amili, geosiyasi mövqeyi, “Hay Dat”
doktrinası, demoqrafik xüsusiyyətləri, siyasi liderler, təhlükəsizlik
qüvvələri, qondarma “erməni soyqırımı” amili analiz edilmişdir.
“Böyük Ermənistan” layihəsində Ermənistanın Azərbaycan və Tür
kiyə siyasəti incələnmiş, daha sonra Rusiya, İran və Gürcüstan siyasə
ti təhlil edilmiş, xarici siyasətdə təhlükəsizlik anlayışı ələ alınmışdır.
Monoqrafiyada eyni zamanda Ermənistanın Avropa İttifaqı, Avropa
Şurası və ABŞ ilə münasibətləri təhlil edilmişdir.
Açar kəlimələr: Ermənistan, xarici siyasət, təhlükəsizlik, Xarici
işlər nazirliyi, diaspora, qondarma “erməni soyqırımı”

OVERVIEW
Armenia’s foreign policy in the 1991-2012 years was studied in the
monograph. As well as the factors and theoretical issues that shape
the foreign policy of Armenia, the Armenian identity, the Turkish fac
tor in the formation of Armenian identity, geopolitical position, “Hay
Dat” doctrine, demographic characteristics, political leaders, security
forces, the so-called Armenian genocide factor was analyzed. Arme
nia’s Azerbaijan and Turkey policy in Great Armenia project, as well
as Russian, Iranian, Georgian policy, security concept in foreign policy
was analyzed. Relations between Council of Europe, European Union
and USA was also analyzed in monograph
Keywords: Armenia, foreign policy, security, Ministry of Foreign
Affairs, diaspora, the so-called “Armenian genocide”
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