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Ön söz

SS  Rİ da  ğıl  dıq  dan son  ra region  da və dün  ya  da ye  ni geosi  ya  si real -
lıq  lar ya  ran  dı. Bu geosi  ya  si real  lıq  lar  da xü  su  si  lə Er  mə  nis  ta  nın Azər -
bay  ca  na qar  şı əra  zi id  diala  rı  na pa  ra  lel ola  raq tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal et  mə -
si-Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si xü  su  si ola  raq 
diq  qət çə  kir. Gənc öl  kə ki  mi Azər  baycan iq  ti  sa  di və si  ya  si re  susr  la  rı  nı 
in  ki  şa  fa, böl  gə və bey  nəl  xalq əməkdaş  lı  ğa ayır  maq is  tə  yir. Am  ma Er -
mə  nis  ta  nın Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nı iş  ğal edə  rək zor  la onu əda  lət  siz 
mü  ha  ri  bə  yə cəlb et  mə  si bu  na im  kan ver  mir. Be  lə bir şə  rait  də Er  mə -
nis  tan xa  ri  ci si  ya  sə  ti haq  qın  da Azər  bay  can  da cid  di mən  bə ça  tış    maz  lı  ğı 
var  dır. Mü  tə  xə  siss  lə  ri  mi  zin Er  mə  nis  ta  nın da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti ba -
rə  də er  mə  ni və xa  ri  ci mən  bə  lə  rə is  ti  na  dən mə  lu  mar  la  rı az  dır. Bu ba -
xım  dan mo  noq  ra  fi  ya ça  tış  ma  maz  lı  ğın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı ba  xı  mın  dan 
ol  duq  ca ak  tual bir möv  zu  nu əha  tə edir.

Bu gü  nə qə  dər Azər  bay  can  da Er  mə  nis  ta  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti haq  qın -
da cid  di və ge  niş bir el  mi mo  noq  ra  fi  ya ha  zır  lan  ma  mış  dır. An  caq son 20 
il  də Azər  bay  can-Er  mə  nis  tan mü  na  si  bət  lə  ri  nin xa  rak  te  rik xü  su  siy  yət  lə -
ri nə  zə  rə alın  dı  ğın  da be  lə bir el  mi mo  noq  ra  fi  ya  nın ya  zıl  ma  sı  nın nə qə -
dər əhəmiy  yət  li ol  du  ğu or  ta  ya çı  xır. Azər  bay  can  da KİV nü  ma  yən  də  lə  ri 
və Ermə  nis  tan haq  qın  da təd  qi  qat apa  ran şəxs  lər Er  mə  nis  ta  nın xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti haq  qın  da mə  lu  mat ve  rər  kən, Er  mə  nis  ta  nın və di  gər mən  bə  lər -
dən al  dıq  la  rı xə  bər ma  hiy  yə  tin  də olan in  for  ma  si  ya  ya əsas  la  nır  lar və 
bu təh  lil  lə  rin cid  di  li  yi  nə və eti  bar  lı  lı  ğı  na köl  gə sa  lır. Azər  bay  can ic  ti -
maiy  yə  ti  ni Er  mənis  ta  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti haq  qın  da da  ha əsas  lı və dol  ğun 
in  for  ma  si  ya ilə tə  min et  mək üçün mo  noq  ra  fi  ya is  ti  nad edi  lə bi  lə  cək 
cid  di mən  bə ola  caqdır.

Bu mo  noq  ra  fi  ya  da Er  mə  nis  ta  nın 1991-2012-ci il  lər  də hə  ya  ta ke -
çir  di  yi xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  na ay  dın  lıq gə  tir  mək və el  mi sə  viy  yə  də də -
yər  lən  dir  mək  dir. Bu çər  çi  və  də Er  mə  nis  ta  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni for  malaş -
dı  ran amil  lər, er  mə  ni mil  li kim  li  yi, Asi  ya, şərq, xris  tian  lıq, geosi  ya  si 
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möv  qe  yi, bə  şə  ri po  ten  sial ün  sür  lər, dias  po  ra, Hay Dat (er  mə  ni məhkə -
mə  si) dokt  ri  na  sı, de  moq  ra  fik xü  su  siy  yət  lə  ri, si  ya  si li  der  lər, təh  lü  kə  siz -
lik qüv  və  lə  ri, qon  dar  ma er  mə  ni soy  qı  rı  mı, “Bö  yük Er  mə  nis  tan” xül -
ya  sı ba  xı  mın  dan Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  can və Tür  ki  yə, re  gion si  ya  sə  ti 
çərçi  və  sin  də Ru  si  ya, İran və Gür  cüs  tan si  ya  sə  ti, Er  mə  nis  tan xa  ri  ci si -
ya  sə  ti  nin təh  lü  kə  siz  lik prob  lem  lə  ri, Aİ, AŞ və ABŞ ilə mü  na  si  bət  lə  ri 
araş  dı  rıl  mış və el  mi kon  tekst  də  də  yər  lən  di  ril  miş  dir.

Təd  qi  qat  da Er  mə  nis  ta  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin qar  şı  lıq  lı ası  lı  lıq nə  zə -
riyyə  lə  ri, bu öl  kə  nin le  hi  nə və əley  hi  nə cə  rə  yan edən əm  re  di  ci (im  pe -
ra  tiv) şərt  lə  r təh  lil edil  miş  dir.

Təd  qi  qat  da ümu  mən rus, er  mə  ni, in  gi  lis, azər  bay  can və di  gər 
dillər  də  ki mən  bə  lər  dən is  ti  fa  də edil  miş  dir ki, bu da te  zis  lər  də irə  li sü -
rü  lən gö  rüş  lə  rin dəs  tək  lən  mə  si  nə, Er  mə  nis  ta  nın xa  ri  ci si  ya  sət dokt  ri -
na  sı  na aydın  lıq gə  ti  ril  mə  si  nə, təh  lü  kə  siz  lik, iq  ti  sa  di və xa  ri  ci si  ya  sə  ti -
nin da  ha ge  niş bir şəkl  də də  yər  lən  dir  mə  si  nə im  kan ve  rir. 

Təd  qi  qat və onun nə  ti  cə  si ola  caq mo  noq  ra  fi  ya xü  su  si  lə də, Azər -
bayca  nın Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  miş tor  paq  la  rı  nın azad edil -
mə  si prob  le  mi  nin və qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı”  na qar  şı Tür  ki  yə  nin 
xa  ri  ci siya  sə  ti  nin for  ma  laş  ma  sı pro  se  sin  də han  sı st  ra  te  gi  ya və tak  ti  ka -
la  ra üs  tün  lük ver  mə  lə  ri ba  xı  mın  dan bö  yük əhə  miy  yət da  şı  ya  caq  dır.

Mo  noq  ra  fi  ya xa  ri  ci si  ya  sət, təh  lü  kə  siz  lik, so  sial, iq  ti  sa  di və di  gər 
sahə  lər  də fəaliy  yət gös  tə  rən döv  lət qu  rum  la  rı  na, si  ya  sət  çi  lə  rə və döv  lət 
mexa  niz  min  də qə  rar ver  mək sə  la  hiy  yə  tin  də olan  la  ra fi  kir ver  mə  si və 
ümu  mi və  ziy  yə  tin də  yər  lən  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan əhə  miy  yət  li bir mən -
bə ola  caq  dır.

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti
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GİRİŞ

1.1. Tədqiqatın məqsədi və əhəmiyyəti

So vet So sialist Res pub li ka la rı İt ti fa qı nın 1991-ci il de kab rın 
21-də sü qut et mə si nə ti cə sin də 50 ilə ya xın da vam edən “so yuq 
mü ha ri bə”nin bit mə si və so vet res pub li ka la rı nın müs tə qil lik elan 
et mə sin dən son ra dün ya nın si ya si xə ri tə sin də cid di də yi şik lik-
lər baş ver miş dir. Er mə nis tan da di gər so vet res pub li ka la rı ki mi, 
1991-ci il sent yab rın 21-də müs tə qil li yi ni elan et miş dir. Hə lə So-
vet İt ti fa qı nın da ğıl ma sı ərə fə sin də və son ra kı dövr də Er mə nis tan 
böl gə də və dün ya da təh lü kə siz li yi təh did edən iş ğal çı lıq si ya sə ti 
hə ya ta ke çir miş, Azər bay can tor paq la rı nın 20 faizi ni qəsb et miş, 
qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”nın bey nəl xalq aləm və Tür ki yə tə-
rə fin dən ta nın ma sı is ti qa mə tin də Av ro pa da kı və Ame ri ka Bir ləş-
miş Ştat la rın da kı er mə ni dias po ru nun kö mə yi ilə çox şa xə li xa ri ci 
si ya sət hə ya ta ke çir mə yə ça lış mış dır.

Keç miş so vet res pub li ka la rın dan Bal tik ya nı döv lət lər Av ro pa-
nın ic ti mai-si ya si, so sial-iq ti sa di in ki şaf, təh lü kə siz li yə tə mi nat 
və de mok ra tik ləş mə təc rü bə si nə əsas la na raq, so vet ənə nə lə rin-
dən uzaq la şa bil miş lər. Cə nu bi Qaf qaz və Or ta Asi ya döv lət lə ri 
isə ye ni si ya si və iq ti sa di sis te mi qə bul edə rək, de mok ra tik ləş-
mə yo lun da ilk köv rək ad dım la rı nı at mış lar. On lar bu sa hə lər də 
müəy yən irə li lə yiş əl də et sə lər də, hə lə də bə zi prob lem lər lə qar-
şı la şır lar. Cə nu bi Qaf qaz və Or ta Asi ya döv lət lə ri bu prob lem lə ri 
həll et mək və müs tə qil lik lə ri ni qo ru maq üçün öz xa ri ci si ya sət lə-
rin də iq ti sa di və si ya si mə na fe lə ri nin qo run ma sı nı və təh lü kə siz-
lik mə sə lə lə ri ni ön pla na çı xar mış lar.

Müs tə qil lik elan et dik dən son ra Er mə nis ta nın hə ya ta ke çir di-
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yi xa ri ci si ya sə ti də yu xa rı da qeyd olu nan amil lər da xi lin də təd-
qiq et mək müm kün dür. Xa ri ci ha va dar la rın dan bö yük dəs tək alan 
Er mə nis tan si ya si, iq ti sa di və hər bi im kan la rı nı sə fər bər edə rək, 
Azər bay can tor paq la rı nın iş ğa lın da və qon dar ma “er mə ni soy qı-
rı mı”nın təb li ğa tın da müəy yən nə ti cə lər əl də edə bil miş dir. Bu 
nə ti cə lər 1990-cı il lə rin so nu na qə dər Er mə nis tan cə miy yə ti nə 
müəy yən psi xo lo ji ra hat lıq gə tir sə də, 2000-ci il lə rin əv və llərin-
də “qə lə bə məst li yin dən” ayı lan er mə ni lər həll olun ma yan si ya si, 
so sial-iq ti sa di prob lem lər lə qar şı-qar şı ya qal dıq da on la ra “uğur” 
ki mi təq dim edi lən lə rin əs lin də uğur suz luq ol du ğu nu an la ma ğa 
baş la mış lar.

Təd qi qa tın məq sə di Er mə nis tan Res pub li ka sı nın 1991 – 2012-
ci il lər də hə ya ta ke çir di yi xa ri ci si ya sət kur su nu aka de mik sə viy-
yə də təh lil et mək dir. Bu nun üçün Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti ni 
for ma laş dı ran amil lər – er mə ni mil li kim li yi (asi ya lı, şərq li, xris-
tian), geosi ya si möv qe yi, bə şə ri po ten sial amil lər, dias por, “Hay 
dat” (Er mə ni Məh kə mə si) dokt ri na sı, de moq ra fik xü su siy yət lər, 
si ya si rəh bər lik, təh lü kə siz lik qüv və lə ri, qon dar ma “er mə ni soy-
qı rı mı” təb li ğa tı, elə cə də, Er mə nis ta nın təh lü kə siz lik prob lem-
lə ri, Azər bay can, Tür ki yə, Ru si ya, İran və Gür cüs tan la bağ lı si-
ya sə ti, Av ro pa İt ti fa qı, Av ro pa Şu ra sı və ABŞ ilə mü na si bət lə ri 
araş dı rıl mış və el mi-me to dik ba xım dan təh lil edil miş dir.

Təd qi qat da bey nəl xalq mü na si bət lər sis te min də döv lət lə rin 
qar şı lıq lı ası lı lı ğı nə zə riy yə si, Er mə nis ta nın le hi nə və əley hi nə 
olan im pe ra tiv şərt lə rin xü su siy yət lə ri təh lil edil miş dir.

Araş dır ma za ma nı Azər bay can, rus, türk, in gi lis və er mə ni di-
lin də çox say lı mən bə lər dən is ti fa də edil mə si irə li sü rü lən te zis lə-
rin əsas lan dı rıl ma sı na, Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti nin da ha ge niş 
şə kil də təh li li nə im kan ver miş dir.

Er mə nis tan Res pub li ka sı nın qon şu öl kə lə rə mü na si bət də hə-
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ya ta ke çir di yi mi li ta rist xa ri ci si ya sət kur su nun öy rə nil mə si onun 
re gional və bey nəl xalq təh lü kə siz li yi təh did edən si ya sə ti nin əsas 
mə qam la rı nın dün ya ic ti maiy yə ti nin diq qə ti nə çat dı rıl ma sı və 
ob yek tiv rəy for ma laş dı rıl ma sı ba xı mın dan bö yük si ya si əhə miy-
yət kəsb edir.

Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti nin təd qiq və təh lil edil mə si ey ni 
za man da, Azər bay ca nın və Tür ki yə nin bu öl kə ilə bağ lı si ya sə ti-
nin for ma laş dı rıl ma sı üçün də əhə miy yət li dir. Xü su si lə də Azər-
bay ca nın iş ğal olun muş tor paq la rı nı azad et mək və Tür ki yə yə 
qar şı qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tı nın qar şı sı nı al maq 
üçün Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sət kur su nun əsas is ti qa mət lə ri ni, 
st ra te gi ya və tak ti ka la rı nı bil mə lə ri və təh lil et mə lə ri ba xı mın dan 
va cib dir.

Bu mo noq ra fi ya xa ri ci si ya sət, təh lü kə siz lik sa hə lə rin də fəaliy-
yət gös tə rən döv lət qu rum la rı na, si ya sət çi lə rə və döv lət me xa niz-
min də qə rar ver mək sə la hiy yə tin də olan şəxs lə rə Er mə nis ta nın 
xa ri ci si ya sə ti nin öy rə nil mə si ba xı mın dan əhə miy yət li bir mən bə 
ola bi lər.

1.2. Araşdırmanın nəzəri əsasları

Mo noq ra fi ya da 1980-ci il lə rin son la rı – 1990-cı il lə rin əv vəl lə-
rin də Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti böl gə də və bey nəl xalq aləm də 
ya şa nan prob lem lər nə zə rə alın maq la, bey nəl xalq mü na si bət lə-
rin realizm nə zə riy yə si kon teks tin də araş dı rıl mış dır. Bu il lər də və 
da ha son ra Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nin öz ara la rın da kı mü ba ri-
zə si və böl gə də si ya si ma raq la rı olan bö yük döv lət lə rin rə qa bə ti 
Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nin bey nəl xalq mü na si bət lə rin idealizm 
nə zə riy yə si nə uy ğun xa ri ci si ya sət hə ya ta ke çir mə si üçün mü na-
sib şə rait ya rat ma mış dır.
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1980-ci il lə rin son la rın dan eti ba rən bey nəl xalq aləm də (xü su-
si lə keç miş so vet mə ka nın da) ener ji mən bə lə ri nə sa hib ol maq uğ-
run da, təh lü kə siz li yin qo run ma sı, iq ti sa di üs tün lük və ter ro rizm lə 
mü ba ri zə də To mas Hobb sun aşa ğı da kı fəl sə fi ya naş ma sı üs tün lük 
təş kil et miş dir: “Hər kə sin hər kəs lə sa vaş ma sı daimi bir təh did dir 
və hər döv lət öz mə na fe lə ri ni tə mi nat al tı na al maq la hər han sı bir 
əx la qi və ya xud di ni şərt dən ası lı de yil, müs tə qil dir. Si ya sət su ve-
ren döv lət lər sis te mi nin şərt siz ola raq anar xi ya xa rak ter li ol du ğu 
və döv lət lə ri əx la qi dav ran ma ğa və bey nəl xalq nor ma lar üzə rin də 
ra zı laş ma ya məc bur edə cək bir Le viat ha nın yox lu ğu ger çək li yi 
üzə rin də qu ru lur”1.

Hobb sun yu xa rı da qeyd edi lən fi kir lə ri nin ha kim ol du ğu bir 
şə rait də Er mə nis tan bey nəl xalq hü qu qun prin sip və nor ma la rı na 
mə həl qoy ma dan Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri nin se pa rat çı tə ləb-
lə ri ni dəs tək lə yə rək, Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal et miş, Tür ki-
yə ni qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”nda gü nah lan dır mış dır. Er mə-
nis ta nın və er mə ni dias po ru təş ki lat la rı nın təb li ğa tı nə ti cə sin də 
Av ro pa döv lət lə ri və ABŞ Tür ki yə ni er mə ni lə rə qar şı “soy qı rım” 
ci na yə ti tö rət mək də it ti ham edən qə rar lar qə bul edir və bu öl kə yə 
təz yiq gös tə rir lər. Ey ni za man da, bu döv lət lə rin Azər bay can tor-
paq la rı nın Er mə nis tan tə rə fin dən iş ğa lı nı xalq la rın öz mü qəd də-
ra tı nı tə yin et mə si (self determination) ki mi gör mə lə ri, BMT-nin 
iş ğal çı və iş ğa la mə ruz qa lan tə rəfl ə ri müəy yən ləş dir mək də aciz 
qal ma sı ümu mi lik də Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti ni bey nəl xalq 
mü na si bət lə rin realizm nə zə riy yə si çər çi və sin də təh lil et mə yə 
im kan ve rir.

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

Təd qi qat da Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti də yər lən di ri lər kən 
aşa ğı da kı qə naət lə rə gə lin miş dir:

- er mə ni lə rin et nik mən şə yi haq qın da hət ta on la rın öz ta rix çi lə-
ri ara sın da yek dil fi kir möv cud de yil. Bu nun la bağ lı mü za ki rə lər 
bu gün də da vam edir, yer li və xa ri ci ta rix çi lər bu ba rə də müx tə lif 
fi kir lər irə li sü rür lər;

- er mə ni mil li kim li yi nin for ma laş ma sın da türk ami li bö yük 
rol oy na mış dır, er mə ni mil li kim li yi və mə də niy yə ti nin tə şək kül 
pro se si hə lə ta mam lan ma mış dır;

 - Er mə nis tan da ya şa yan er mə ni lər lə dias por er mə ni lə ri ara-
sın da bir sı ra ox şar və fərq li cə hət lər var dır. Er mə ni lə rin asi ya lı, 
şərq li və xris tian ol ma la rı, mü səl man lar la ey ni coğ ra fi ya da ya şa-
ma la rı on la rın mil li kim li yi nin tə şək kü lü nə tə sir et miş dir;

- Er mə nis tan müs tə qil lik elan et dik dən son ra qar şı laş dı ğı təh-
did lə ri für sət ki mi də yər lən dir miş, öl kə nin iq ti sa di, si ya si amil lə-
rin dən və di gər xü su siy yət lər dən xa ri ci si ya sə ti nin for ma laş ma sı 
və hə ya ta ke çi ril mə sin də is ti fa də et miş dir;

- dias por təş ki lat la rı Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə tin də fəal dır, 
bə zi hal lar da “köl gə” Xa ri ci iş lər na zir li yi ro lu nu oy na ma ğa ça-
lı şır. Döv lət və dias por qar şı lıq lı ola raq bir-bi ri nin im kan və po-
ten sialın dan is ti fa də edir. Dias por təş ki lat la rı xü su si lə Av ro pa 
və ABŞ-da qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” ta nın ma sı və xa ri-
ci sər ma yə nin Er mə nis ta na gə ti ril mə si üçün lob bi çi lik fəaliy yə ti 
gös tə rir;

- 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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- döv lət rəh bər lə ri öl kə kons ti tu si ya sın dan irə li gə lən sə la hiy-
yət lə ri nə gö rə xa ri ci si ya sə tin for ma laş ma sı və hə ya ta ke çi ril mə si 
pro se si nə nə za rət et mək im ka nı na ma lik dir və Xa ri ci iş lər na zir-
li yi nin fəaliy yə ti nə mü da xi lə edə bi lir;

- Er mə nis ta nın de moq ra fik st ruk tu ru nun zəif və mən fi xü su-
siy yət lə ri nə bax ma ya raq, xa ri ci si ya sət də bu ça tış maz lıq çox da 
hiss olun mur. Er mə nis tan bu xü su siy yət lər dən für sət ki mi is ti fa də 
et mə yə ça lı şır;

- or du və təh lü kə siz lik or qan la rı xa ri ci si ya sə tin for ma laş ma-
sın da müəy yən me xa nizm lə rə ma lik dir, xü su sən Er mə nis tan or-
du su hə lə də bu me xa nizm lə ri əlin də sax la yır;

- qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə lə si döv lə tin xa ri ci si ya-
sət kur sun da bi rin ci, bə zən isə ikin ci sı ra da ol sa da, heç bir za man 
diq qət dən kə nar da qal ma mış dır və 1990-cı il lə rin əv vəl lə rin dən 
eti ba rən Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə tin də əhə miy yət li yer tu tur. 
Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti nin 
böl gə sər həd lə ri ni aşa raq, bey nəl xalq xa rak ter da şı yan ye ga nə 
ami li dir. Bu mə sə lə, çox eh ti mal ki, bun dan son ra da Er mə nis ta-
nın xa ri ci si ya sə ti nin priori tet mə sə lə si ola raq qa la caq dır;

- Er mə nis tan iş ğal çı si ya sət hə ya ta ke çi rir və onun xa ri ci si ya-
sə ti nin for ma laş ma sın da Tür ki yə və Azər bay can xü su si əhə miy-
yət kəsb edir. Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti nin Tür ki yə və Azər-
bay can əley hi nə im pe ra tiv xü su siy yət lə ri var dır;

- Er mə nis ta nın təh lü kə siz lik prob le mi xa ri ci si ya sət də priori tet 
mə sə lə lər dən ol sa da, geosi ya si möv qe yin də ki prob lem lə rə bax-
ma ya raq, mən tiq li xa ri ci si ya sət kur su hə ya ta ke çir mir. Böl gə də 
təh lü kə siz li yin tə min edil mə si və qo run ma sı üçün böl gə və böl-
gə dən kə nar döv lət lə rin ha zır la dı ğı la yi hə lər lə bağ lı mən fi möv qe 
nü ma yiş et di rir;

- mil li təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si və qo run ma sın da Er-
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mə nis tan əsa sən Ru si ya ya bağ lı dır. Bu bağ lı lıq iki müs tə qil döv-
lət ara sın da de yil, əya lət-mər kəz ara sın da kı mü na si bət lər ki mi 
qu rul muş dur. Bu şə rait də Er mə nis ta nın Ru si ya nın tə sir dairə sin-
dən uzun müd dət çı xa bil mə yə cə yi eh ti mal edi lir;

- Er mə nis tan Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi Kol lek tiv Təh lü kə siz-
lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı nın üz vü dür və təh lü kə siz li yi ni bu təş-
ki lat va si tə si ilə qo ru ma ğa ça lı şır. Ey ni za man da, NA TO (North 
Atlantic Treaty Organization) ilə də mü na si bət lər qu rur və “Sülh 
Na mi nə Tə rəf daş lıq” proq ra mı çər çi və sin də mü na si bət lə ri ni in ki-
şaf et dir mə yə cəhd gös tə rir;

- Er mə nis tan Azər bay ca na qar şı Dağ lıq Qa ra bağ, Tür ki yə yə 
qar şı qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə lə lə ri ni önə çı xar ma-
say dı, Tür ki yə və Azər bay can ilə iq ti sa di mü na si bət lə ri ni in ki-
şaf et di rə rək, qar şı laş dı ğı so sial-iq ti sa di prob lem lə rin həl li nə nail 
ola bi lər di. Xə zər höv zə si nin 1990-cı il lə rin son la rın dan eti ba rən 
dün ya ba za rı na çı xa rı lan ener ji eh ti yat la rın dan is ti fa də edə bi lər, 
neft və tə bii qaz bo ru kə mər lə ri nin, kom mu ni ka si ya xət lə ri nin 
öz əra zi sin dən keç mə si nə nail olar, üz ləş di yi prob lem lə ri həll et-
mə yə im kan ta par dı. Bu nun la da, Cə nu bi Qaf qa zın təh lü kə siz lik 
prob lem lə ri əhə miy yət li də rə cə də həll olu nar, bö yük döv lət lə rin 
böl gə uğ run da mü ba ri zə si şə raitin də Azər bay can, Gür cüs tan və 
Er mə nis tan da ha ra hat si ya sət yü rü də bi lər di;

- Er mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı XX əs rin əv vəl lə rin dən baş-
la yan əra zi id diala rı bu gün də da vam edir. Er mə nis tan 1990 – 
1994-cü il lər də Azər bay can tor paq la rı nın 20 faizi ni iş ğal et miş-
dir. Bu na bax ma ya raq, prob le min həll edil mə si üçün Azər bay ca-
nın və va si tə çi öl kə lə rin irə li sür dü yü sülh plan la rı nı qə bul et mir, 
böl gə də təh lü kə siz li yin tə min edil mə si nə və qo run ma sı na cid di 
ma neə tö rə dir;

- Er mə nis tan Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri nin se pa rat çı tə ləb lə ri-
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ni “xalq la rın öz mü qəd də ra tı nı tə yin et mə si” ki mi gö rür və böl gə-
nin heç bir za man Azər bay ca na mən sub ol ma dı ğı id diala rı nı gün-
də mə gə ti rir. Prob le min həl li üçün Ru si ya və ABŞ-ın, ATƏT və 
BMT-nin va si tə çi lik tə şəb büs lə ri Er mə nis ta nın qey ri-konst ruk tiv 
möv qe yi nə gö rə nə ti cə siz qal mış dır. Bu na gö rə də, mü ha ri bə va-
rian tı is tis na ol maq la, Azər bay can tor paq la rı nın Er mə nis tan iş ğa-
lın dan azad edil mə si eh ti ma lı az dır;

- Türkiyə Er mə nis tanın müs tə qil li yi ni elan et məsin dən son ra 
bu öl kə ilə mü na si bət lə ri ni in ki şaf et di rə rək, ona qar şı cəb hə də 
yer al ma ma sı na nail olar, qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə-
lə sin də ABŞ və Av ro pa döv lət lə ri nin təz yiq lə ri ni azal da bi lər-
di. Be lə lik lə, qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tı nın bey nəl-
xalq mahiyyət qa zan ma eh ti ma lı aza lar dı. Er mə nis tan ilə ya xın 
mü na si bət lər qu ran Tür ki yə həm Er mə nis tan da, həm də Cə nu bi 
Qaf qaz da mə na fe yi ni qo ru ma ğa im kan ta pa bi lər di. An caq Er-
mə nis tan qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” id diası nı mü na si bət lər də 
ön pla na çı xar dı ğı na gö rə, Tür ki yə bu yön də si ya sət hə ya ta ke çir-
mə yə für sət tap ma dı;

- Er mə nis ta nın Tür ki yə yə qar şı si ya sə ti “4T Pla nı” (“Ta nıt-
maq”, “Ta nıt dır maq”, “Təz mi nat” və “Tor paq” tə lə bi) çər çi və-
sin də for ma la şır;

- Er mə nis ta nın ilk pre zi den ti Le von Ter-Pet ros ya nın iq ti dar da 
ol du ğu 1998-ci ilə qə dər “4T Pla nı” Tür ki yə yə qar şı xa ri ci si ya-
sət də priori tet mə sə lə lər dən ol ma mış, la kin Ro bert Kö çər yan bu 
pla nı hə ya ta ke çir mə yə ça lış mış dır;

- Er  mə  nis  tan qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı”nı dün  ya  ya ta  nıt  maq 
üçün ABŞ və Av  ro  pa  da  kı er  mə  ni dias  por təş  ki  lat  la  rı  nın ma  lik ol -
du  ğu bü  tün təb  li  ğat me  xa  niz  min  dən mak  si  mum is  ti  fa  də edir;

- Er mə nis tan, ey ni za man da, Tür ki yə ic ti mai rə yin də qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı” haq qın da müx tə lif fi kir lər for ma laş dır maq 
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üçün bü tün müm kün təb li ğat va si tə lə rin dən is ti fa də et mə yə ça lı-
şır və bu mə sə lə ilə bağ lı son il lər də bə zi nə ti cə lər əl də et miş dir;

- Tür  ki  yə Er  mə  nis  ta  nın təz  mi  nat tə  lə  bi ilə bağ  lı la  zı  mi təd  bir -
lər gör  mə  sə, bu mə  sə  lə  nin mü  za  ki  rə möv  zu  su  na çev  ril  mə eh  ti -
ma  lı var;

- pla nın son mər hə lə si isə Tür ki yə dən tor paq tə lə bi dir. Bu gü-
nün priz ma sın dan bax dıq da, tor paq tə lə bi bəl kə də inan dı rı cı gö-
rün mə yə bi lər. An caq qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tı nın 
dün ya da bu qə dər cid di nə ti cə lər ve rə cə yi nin də 90 il bun dan əv-
vəl inan dı rı cı ol ma dı ğı nı unut ma maq la zım dır;

- qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” Av ro pa döv lət lə ri və ABŞ ic ti-
mai rə yi tə rə fin dən er mə ni ta ri xi nin bir par ça sı ki mi qə bul edi lər-
sə, yal nız Er mə nis tan de yil, Av ro pa döv lət lə ri və ABŞ mə sə lə ni 
de mok ra ti ya və in san haq la rı an la yı şı çər çi və sin də ön pla na çı xa-
ra raq, Er mə nis ta nın Tür ki yə dən təz mi nat və hət ta tor paq tə lə bi ni 
dəs tək lə yə bi lər;

- Er mə nis tan da 1990-cı il 23 av qust da qə bul edi lən “Müs tə qil-
lik Bə yan na mə si”nin 11-ci mad də sin də ki: “Er mə nis tan Res pub li-
ka sı 1915-ci il də Os man lı Tür ki yə si və Qər bi Er mə nis tan da hə ya-
ta ke çi ri lən er mə ni soy qı rı mı nın bey nəl xalq aləm də ta nın ma sı nı 
dəs tək lə yir” – ifa də si ilə Er mə nis ta nın Tür ki yə nin şərq əya lət lə-
ri ni “Qər bi Er mə nis tan” ad lan dır ma sı rəs mən Tür ki yə dən tor paq 
tə ləb et di yi ni gös tə rir;

- Er mə nis tan iki öl kə ara sın da sər həd lə ri müəy yən edən Mosk-
va (16 mart 1921-ci il) və Qars (13 okt yabr 1921-ci il) mü qa-
vi lə lə ri nin qüv və dən düş mə si üçün təb li ğat fəaliy yə ti nə da vam 
et di rir. Ey ni za man da, er mə ni dias po ru və qey ri-hö ku mət təş ki-
lat la rı va si tə si lə Sevr mü qa vi lə si ni (10 av qust 1920-ci il) ye ni dən 
gün də mə gə tir mə yə ça lı şır;

- Er mə nis tan “4T Pla nı”nın “Ta nıt maq” və “Ta nıt dır maq” 
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mər  hə lə lə rin də cid di irə li lə yiş əl də et miş dir və da ha ge niş 
fəaliy yət sa hə si nə ma lik dir. Ya xın gə lə cək də Er mə nis ta nın Tür-
ki yə yə qar şı xa ri ci si ya sə tin də müs bət bir də yi şik li yin ol ma sı 
müm kün de yil;

- Ru si ya Er mə nis ta nın geosi ya si is ti qa mə tin də əhə miy yət li yer 
tu tur və bu xü su siy yə ti ni uzun za man qo ru ya caq. Ru si ya Er mə-
nis tan la mü na si bət lə rin də müx tə lif təz yiq va si tə lə rin dən is ti fa də 
edir. Er mə nis tan-Ru si ya mü na si bət lə ri Ru si ya nın le hi nə im pe ra-
tiv xü su siy yət da şı yır. Si ya si, iq ti sa di və hər bi mü na si bət lər bə ra-
bər lik an la yı şı çər çi və sin də hə ya ta ke çi ril mir;

- Ru si ya ilə mü na si bət lər Er mə nis ta na hə lə lik bə zi üs tün lük lər 
tə min et sə də, bu mü na si bət lər gə lə cək də ona cid di prob lem lər 
ya ra da bi lər. Er mə nis tan si ya si və iq ti sa di ba xım dan da Ru si ya-
dan ası lı dır və bu ası lı lı ğı ara dan qal dır maq üçün si ya si və iq ti sa-
di po ten siala ma lik de yil. Ru si ya Er mə nis tan ilə hər bi əmək daş lıq 
mə sə lə lə rin də bu öl kə ni ön cəb hə (for post) ola raq gö rür;

- Er mə nis tan qon şu öl kə lər dən yal nız İran ilə yax şı mü na si bət-
lər qur muş dur və İran da Ru si ya ki mi Er mə nis tan la mü na si bət lə-
ri ni is tə di yi şə kil də for ma laş dı ra bi lir. İki öl kə ara sın da si ya si və 
təh lü kə siz lik əmək daş lı ğın da İran üçün azər bay can lı la rın mə də-
ni mux ta riy yət tə ləb lə ri, bü töv Azər bay can mə sə lə si, Er mə nis tan 
üçün isə Azər bay can tor paq la rı nın iş ğal edil mə si və Tür ki yə ilə 
mü na si bət lər ön pla na çı xır;

- Er mə nis ta nın İran ilə iq ti sa di mü na si bət lər də ası lı lı ğı ar tır. 
Er mə nis tan ener ji prob le mi ni həll et mək üçün İran-Er mə nis tan 
tə bii qaz bo ru xət ti nə xü su si əhə miy yət ve rir;

- 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. 
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Buna baxmayaraq, Ermənistanın Cavaxetiyaya iddiaları qarşısında 
Gürcüstan öz coğrafi üstünlüyündən istifadə edə bilmir;

- Er mə nis tan la Gür cüs tan ara sın da kı iq ti sa di mü na si bət lər la zı mi 
sə viy yə yə çat ma yıb və bu mü na si bət lə rin in ki şaf et di ril mə si üçün 
hər iki öl kə cid di iq ti sa di re surs la ra və inf rast ruk tu ra ma lik de yil;

- Gür cüs ta nın Ca va xe ti ya böl gə sin də ya şa yan er mə ni lər bu öl-
kə nin əra zi bü töv lü yü üçün po ten sial təh lü kə mən bə yi dir. Er mə-
nis tan Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin se pa rat çı lıq fəaliy yə ti ni dəs tək-
lə yir;

- Aİ-də Cə nu bi Qaf qa zı Av ro pa nın bir his sə si, yox sa ay rı coğ-
ra fi böl gə ol ma sı haq qın da or taq rəy yox dur. Aİ-nin xü su si lə 
1990-cı il lər dən son ra Cə nu bi Qaf qaz si ya sə tin də müəy yən irə-
li lə yiş lər ol sa da, bu, Ru si ya və ABŞ ilə mü qa yi sə də qə naət bəxş 
sa yı la bil məz. Aİ böl gə döv lət lə ri nin so sial-iq ti sa di in ki şa fı, de-
mok ra tik ləş mə, in san hü quq la rı nın, mət buat və söz azad lı ğı nın 
qo run ma sı ki mi sa hə lər də müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çi rir və 
böl gə də var lı ğı nı hiss et dir mə yə ça lı şır;

- Er  mə  nis  tan Aİ ilə iq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir  mə  yə 
da  ha çox əhə  miy  yət ve  rir, la  kin de  mok  ra  tik  ləş  mə, in  san haq  la  rı 
və di  gər sa  hə  lər  də əmək  daş  lı ğı ge  niş  lən  dir  mə  yə ma  raq gös  tər  mir. 
Er  mə  nis  tan, xü  su  si  lə, nəq  liy  yat prob  lem  lə  ri  ni həll et  mək üçün Aİ 
la  yi  hə  lə  rin  də iş  ti  rak et  mə  yə ça  lı  şır. SS  Rİ-nin sü  qu  tun  dan son  ra 
Er  mə  nis  tan Aİ və di  gər Av  ro  pa təş  ki  lat  la  rı ilə əmək  daş  lı  ğa baş  la -
mış və bə  zi la  yi  hə  lər  də iş  ti  rak et  miş  dir;

- Er mə nis tan ATƏT və AŞ-yə üzv qə bul edil miş, NA TO-nun 
“Sülh Na mi nə Tə rəf daş lıq” proq ra mın da iş ti rak edə rək mü na si-
bət lə ri ni in ki şaf et dir mə yə ça lış mış dır;

- Ermənistanın 2004-cü ildə “Genişlənən Avropa – Yeni 
Qonşuluq” layihəsinə qoşulmasından sonra münasibətlərdə yeni 
bir dövr başlamış, əməkdaşlıq imkanları genişlənmişdir;
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- Er mə nis tan müs tə qil lik əl də et dik dən son ra iq ti sa di, si ya si, 
və təh lü kə siz lik si ya sə ti ni Ru si ya nın böl gə də ki var lı ğı və onun la 
ta ri xi mü na si bət lə ri ni nə zə rə ala raq qur sa da, 1990-cı il lə rin əv-
vəl lə rin dən eti ba rən xa ri ci si ya sət də Av ro pa döv lət lə ri ilə mü na-
si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə yə ça lı şır;

- Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə tin də ABŞ-ın xü su si ye ri var dır;
- 1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də ABŞ keç miş so vet res pub li ka-

la rın da de mok ra ti ya və in san hü quq la rı nın in ki şaf et di ril mə si 
üçün xü su si bir qa nun – “Müs tə qil li yin Dəs tək lən mə si Qa nu-
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;

Er mə nis tan-ABŞ mü na si bət lə rin də er mə ni dias po ru nun xü su-
si ye ri və əhə miy yə ti var dır. Er mə ni dias po ru Er mə nis ta nın mil li 
mə na fe lə ri nin qo run ma sı üçün ABŞ hö ku mə ti nə təz yiq edə bi lə-
cək si ya si im ka na, bö yük ma liy yə və saiti nə ma lik dir. Er mə nis tan 
və er mə ni dias po ru ABŞ ilə mü na si bət lə rin də qon dar ma “er mə ni 
soy qı rı mı” və Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ni önə çı xa ra raq, ABŞ-ın 
Tür ki yə və Azər bay can si ya sə ti nə tə sir et mək is tə yir;

- Er mə nis tan İs rail dən son ra ABŞ-dan ən çox ma liy yə yar dı mı 
alan öl kə dir.

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.

GirişHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



21

Monoqrafiyanın birinci fəslində er mə ni lə rin mil li kim lik an-
la yı şı haq qın da müx tə lif fi kir lə rə yer ve ril miş, er mə ni mil li kim li-
yi nin tə şək kü lü pro se si, bu pro se sə tə sir edən so siolo ji, psi xo lo ji, 
iq ti sa di, ta ri xi ha di sə lər araş dı rıl mış dır. Er mə ni lə rin et nik mən şə yi 
mə sə lə si nə to xu nul muş, bu ba rə də er mə ni və xa ri ci ant ro po loq la rın 
fi kir lə ri nə yer ay rıl mış dır. Ey ni za man da, er mə ni mil li kim li yi nin 
tə şək kü lün də türk ami li təd qiq edil miş, er mə ni lə rin ta rix də ya şa dıq-
la rı bü tün ne qa tiv hadisələrin sə bəb ka rı ki mi türk lə ri gör mə lə ri nin 
sə bəb lə ri araş dı rıl mış dır. Min il türk lə rin əsa rə ti al tın da ya şa yan er-
mə ni lə rin Səl cuq lar döv rün dən bu gü nə qə dər türk lə ri düş mən ola-
raq gör mə lə ri nin sə bə bi er mə ni və xa ri ci mən bə lə rə is ti na dən təd qiq 
olun muş, ey ni za man da, bu şo vi nist fəl sə fə ni dəs tək lə yən er mə ni 
ta rix çi və ya zı çı la rın əsər lə rin dən si tatlar gə ti ril miş dir. Bu kon tekst-
də Er mə nis tan və dias por er mə ni lə ri nin mil li kim li yi nin for ma laş-
ma sın da əsas rol oy na yan xü su siy yət lə rə diq qət ye ti ril miş dir.

Er mə ni lər ya şa dıq la rı coğ ra fi ya da türk-mü səl man mə də niy yət 
nü mu nə lə ri ni öz mə də ni də yər lə ri ilə bir ləş di rən və ta mam la yan 
me xa nizm ki mi is ti fa də edə bi lə cək lə ri hal da, ək si nə hə rə kət et-
miş lər. Er mə ni lə rin öz lə ri ni dün ya nın ən bö yük mə də ni də yər lə-
rə ma lik olan mil lət ki mi ta nıt ma la rı nın və di gər mil lət lə ri da ha 
zəif və ba ca rıq sız he sab et mə lə ri nin sə bə bi ay dın laş dı rıl mış dır. 
Bun dan baş qa, er mə ni lə rin şərq li və xris tian ol ma sı nın on la rın 
mə də niy yə ti nin və mil li kim li yi nin tə şək kü lü nə ne cə tə sir et di yi 
araş dı rıl mış dır.

Er mə nis ta nın geosi ya si möv qe yi araş dı rı lar kən geosi ya sə tin 
əsa sı nı təş kil edən coğ ra fi (sa bit) amil lər – sər həd lər və coğ ra fi 
bü tün lük, sər həd lə rin ge niş li yi və st ra te ji re surs lar, bə şə ri (po ten-
sial) amil lər ki mi qə bul olu nan si ya si, hər bi, iq ti sa di st ruk tu ru və 
xü su siy yət lə ri, Er mə nis tan or du su nun qu rul ma sı və fəaliy yə ti ni 
tən zim lə yən hü qu qi sə nəd lər nə zər dən ke çi ril miş dir.
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Er mə nis ta nı öl kə dən kə nar da təm sil edən dias po run xü su siy-
yət lə ri, xa ri ci si ya sə tin for ma laş ma sın da və hə ya ta ke çi ril mə sin-
də onun ye ri və ro lu, dias por la Er mə nis tan ara sın da kı qar şı lıq lı 
mü na si bət lə ri tən zim lə yən və tə rəfl ər ara sın da əmək daş lı ğı koor-
di na si ya edən dias por konf rans la rı nın nə ti cə lə ri araş dı rıl mış dır. 
Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti nin for ma laş ma sı və hə ya ta ke çi ril-
mə si nə dias por təş ki lat la rı nın tə sir gü cü və im kan la rı nın bə zən 
məh dud laş dı rıl ma sı, la kin heç bir za man bu pro ses dən kə nar da 
qal ma ma sı nın sə bəb lə ri təd qiq edil miş dir.

Tədqiqatda “Hay dat” adı ilə mə lum olan və “də niz dən-də ni-
zə Er mə nis tan” (Tso viç-Tsov Ha yas tan) qur ma ğı hə dəfl ə yən bu 
dokt ri na nın xa ri ci si ya sə tin for ma laş ma sı və hə ya ta ke çi ril mə sin-
də nə də rə cə də tə sir li ol du ğu araş dı rıl mış dır.

Er mə nis tan xa ri ci si ya sə ti bu dokt ri na dan irə li gə lən hə dəfl ər 
çər çi və sin də for ma la şır. “Hay dat” dokt ri na sı sa də cə Er mə nis-
ta nın si ya si və iq ti sa di hə ya tı nın is ti qa mət lə ri ni müəy yən et mir, 
ey ni za man da, bü tün er mə ni lə rin so sial və mə də ni hə ya tı nı tən-
zim lə yən də yər və fəl sə fə məc mu su ki mi qə bul olu nur. Dün ya nın 
müx tə lif böl gə lə rin də ya şa yan er mə ni lə rin itir di yi id dia olu nan 
“ta ri xi er mə ni tor paq la rı”nı ge ri al maq dan və “Bö yük Er mə nis-
tan” döv lə ti nin qu rul ma sı nı tə min et mək dən, döv lə tin so sial, da-
xi li, xa ri ci və təh lü kə siz lik si ya sə ti ni for ma laş dır maq dan iba rət 
olan bu dokt ri na nın çox ge niş və əha tə li fəl sə fi-si ya si də yər lər 
sis te mi ni təş kil et di yi an la şı lır.

Xa ri ci si ya sə tin for ma laş ma sı və hə ya ta ke çi ril mə sin də di gər 
bir amil də öl kə nin de moq ra fik xü su siy yət lə ri dir. Er mə nis ta nın 
de moq ra fik xü su siy yət lə ri öy rə ni lər kən bu sa hə də cid di prob lem-
lə rin ol ma sı na bax ma ya raq, hə min amil dən xa ri ci si ya sət də ne cə 
və han sı şə rait də is ti fa də edil mə si araş dı rıl mış dır.

Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə tin də si ya si li der lə rin fəaliy yə ti təd-
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qiq edi lər kən, Le von Ter-Pet ros yan, Ro bert Kö çər yan, Vaz qen 
Sər kis yan və Serj Sər kis ya nın şəx si key fiy yət lə ri, ma lik ol duq la-
rı si ya si me xa nizm lər təh lil edil miş dir. Öl kə nin si ya si ida rəet mə 
sis te mi pre zi dent üsul-ida rə si ol du ğu üçün li der lə rin xa ri ci si ya-
sət də hü qu qi sə la hiy yət lə ri ni və şəx si key fiy yət lə ri ni ne cə və nə 
za man is ti fa də et diklə ri araş dı rıl mış dır.

Or du Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti nə tə sir edən və son za man-
la ra qə dər bu sa hə yə öz tə sir me xa niz mi ni qo ru yan döv lət qu-
rum la rın dan bi ri dir. Bu ba xım dan, Er mə nis tan or du su nun di gər 
təh lü kə siz lik qüv və lə rin dən da ha tə sir li ol ma sı nın sə bəb lə ri araş-
dı rıl mış dır. Möv zu ilə əla qə dar ola raq, Er mə nis tan or du su nun 
Azər bay can tor paq la rı nın iş ğa lın da ye ri, hə ya ta ke çir di yi hər bi 
əmə liy yat la rın nə ti cə lə ri təd qiq edil miş dir. Ey ni za man da, 1990-
cı il lə rin son la rın da Da xi li iş lər və Mil li təh lü kə siz lik xid mə ti nin 
Mü da fiə na zir li yi nə ta be et di ril mə si or du nun xa ri ci si ya sə tin for-
ma laş ma sı na tə si ri nin sə bə bi ola raq gö rül müş, Mil li təh lü kə siz lik 
şu ra sı nın da xa ri ci si ya sə tin for ma laş ma sı və hə ya ta ke çi ril mə sin-
də ki ro lu araş dı rıl mış dır.

Er mə nis tan hö ku mə ti nin xa ri ci si ya sə tin də qon dar ma “er mə ni 
soy qı rı mı” mə sə lə si ni bey nəl xalq miq yas da gün də mə gə tir mə si 
araş dı rıl mış dır. Bu ba xım dan, öl kə nin xa ri ci si ya sə tin də ən əhə-
miy yət li amil lər dən olan qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”nın dün-
ya da ta nı dıl ma sı üçün Er mə nis ta nın han sı təb li ğat və təz yiq va si-
tə lə rin dən is ti fa də et di yi təd qiq olun muş dur.

İkinci fəsildə Er mə nis ta nın təh lü kə siz lik an la yı şı və prob lem-
lə ri təd qiq edil miş dir. Bu za man Cə nu bi Qaf qa zın geosi ya si ba-
xım dan bö yük döv lət lə rin mü ba ri zə mey da nı ki mi qə bul edil di yi 
qeyd olun muş dur. Böl gə nin təh lü kə siz li yi ni təh did edən və əsa sən 
1980-ci il lə rin son la rın dan eti ba rən et nik zə min də or ta ya çı xan 
prob lem lə rin və bö yük döv lət lə rin böl gə də nü fuz uğ run da apar-
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dı ğı mü ba ri zə nin sə bəb lə ri təh lil edil miş dir. Böl gə döv lət lə ri nin 
re gional təh lü kə siz li yin tə min edil mə si və qo run ma sın da or taq 
məx rə cə gə lə bil mə mə si nin sə bəb lə ri araş dı rıl mış dır. Ey ni za man-
da, Cə nu bi Qaf qaz da baş ve rən mü na qi şə lər, böl gə döv lət lə ri nin 
Ru si ya ilə mü na si bət lə ri, si lah qa çaq mal çı lı ğı və təh lü kə siz lik, 
Qa ra də niz də sər həd lə rə nə za rət, Xə zər də ni zi nin sa hil döv lət lə ri 
ara sın da bö lün mə si, neft və tə bii qaz bo ru xət lə ri nin təh lü kə siz li-
yi, böl gə nin bü töv lü yü və qar şı lıq lı əmək daş lıq, iki mil yo na ya xın 
qaç qın və məc bu ri köç kün mə sə lə lə ri təd qiq edil miş dir.

Böl gə nin təh lü kə siz lik prob lem lə ri, böl gə və kə nar döv lət lə rin 
ha zır la dı ğı la yi hə lər haq qın da mə lu mat ve ril miş və bu la yi hə lə rin 
qə bul edil mə mə si nin sə bəb lə ri araş dı rıl mış dır.

Er mə nis ta nın mil li təh lü kə siz lik prob lem lə ri təd qiq edi lər kən, 
er mə ni lə rin mil li hə dəfl ə ri, dün ya er mə ni li yi nin st ruk tu ru, “həll 
edil mə miş er mə ni mə sə lə si”, “Qər bi” və “Şər qi” Er mə nis tan prob-
lem lə ri nin keç mi şi və bu gü nü haq qın da po zi tiv və ne qa tiv dü şün-
cə lər, dün ya er mə ni lə ri üçün əsas təh did sa yı lan as si mil ya si ya və 
xa ri ci hü cum təh lü kə si ki mi möv zu lar nə zər dən ke çi ril miş dir.

Er mə nis ta nın öz təh lü kə siz li yi ni tə min et mək və qo ru maq üçün 
Ru si ya ilə hər bi və təh lü kə siz lik sa hə sin də əmək daş lı ğa əhə miy-
yət ver mə si nin, 1992-ci il fev ra lın 14-də Müs tə qil Döv lət lər Bir-
li yi nəz din də qu ru lan Mü da fiə Na zir lə ri Şu ra sı və MDB Bir ləş-
miş Si lah lı Qüv və lə ri Baş Ko man dan lı ğı Təş ki la tı na, 1992-ci il 
ma yın 15-də Daş kənd də qu ru lan Kol lek tiv Təh lü kə siz lik Mü qa-
vi lə si Təş ki la tı na üzv ol ma sı nın sə bəb lə ri araş dı rıl mış dır.

Er mə nis ta nın Ru si ya və Kol lek tiv Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si 
Təş ki la tı ilə əmək daş lı ğı na pa ra lel ola raq, NA TO ilə də əmək-
daş lıq im kan la rı da nə zər dən ke çi ril miş, NA TO-nun Er mə nis tan-
la əmək daş lı ğa da ha çox ma raq lı ol ma sı nın sə bəb lə ri nə ay dın lıq 
gə ti ril miş dir.
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Üçüncü fəsildə Er mə nis tan-Azər bay can mü na si bət lə ri nin ta-
ri xi keç mi şi nə to xu nul muş, XX əs rin əv vəl lə rin dən baş la ya raq, 
Er mə nis ta nın Azər bay ca na qar şı si ya sə ti ba rə də, 1948 – 1953-cü 
il lər də yüz min dən çox azər bay can lı nın de por ta si ya edil mə si haq-
qın da mə lu mat ve ril miş və Er mə nis ta nın Azər bay can tor paq la rı nı 
iş ğal et mə si nin sə bəb lə ri araş dı rıl mış dır. Həm çi nin Dağ lıq Qa ra-
bağ prob le mi nin ta ri xi, So vet İt ti fa qı za ma nı bu ra da cə rə yan edən 
ha di sə lər və 1988-ci il dən son ra Qa ra bağ da ya şa yan er mə ni lə rin 
se pa rat çı lıq fəaliy yə ti haq qın da mə lu mat ve ril miş dir. Er mə nis tan 
və Azər bay ca nın Dağ lıq Qa ra bağ mə sə lə si ni bey nəl xalq hü quq 
ba xı mın dan ne cə töv sif et mə lə ri təd qiq edil miş dir. Prob le min 
daimi sülh lə ba şa çat ma sı üçün Ru si ya, ABŞ, ATƏT və BMT-nin 
va si tə çi lik tə şəb büs lə ri nə və tə rəfl ə rə təq dim edi lən sülh la yi hə-
lə ri nin ma hiy yə ti nə ay dın lıq gə ti ril miş və bü tün bu tə şəb büs lə rin 
nə ti cə siz qal ma sı nın sə bəb lə ri araş dı rıl mış dır.

Dördüncü fəsildə Er mə nis ta nın Tür ki yə yə qar şı si ya sə ti təd-
qiq edil miş, Er mə nis ta nın Tür ki yə ilə mü na si bət lə ri ni in ki şaf et-
dir mə mə si nin, qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” id diası nı gün də mə 
gə tir mə si nin sə bəb lə ri, “4T Pla nı”nın əsa sı nı təş kil edən “Ta nıt-
maq”, “Ta nıt dır maq”, “Təz mi nat” və “Tor paq” tə ləb lə ri təd qiq 
edil miş dir.

1993-cü il də Er mə nis tan la Tür ki yə ara sın da kı Qars sər həd ke-
çid mən tə qə si nin bağ lan ma sın dan son ra iki öl kə ara sın da kı mü-
na si bət lə rin gər gin ləş mə si, hə min ha di sə dən son ra Er mə nis tan 
hö ku mə ti nin Tür ki yə nin iq ti sa di em bar qo tət biq et di yi ilə bağ lı 
id diala rı təh lil edil miş dir. Qars sər həd ke çid mən tə qə si nin bağ lı 
ol ma sı na rəğ mən, Er mə nis ta nın Gür cüs tan üzə rin dən Tür ki yə ilə 
ti ca rət əla qə lə ri ni da vam et dir mə si nə, iki öl kə ara sın da kı ti ca rət 
əla qə lə ri nə, 1993-cü il dən son ra iki öl kə ara sın da ya şa nan ha di-
sə lə rə ay dın lıq gə ti ril miş dir.
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Ey ni za man da, 2009-cu il də Er mə nis tan və Tür ki yə ara sın da 
pro to kol lar im za lan dı ğı za man ya şa nan si ya si böh ra na və pro to-
kol la rın ra ti fi ka si ya edil mə si pro se sin də or ta ya çı xan prob lem lə rə 
ay dın lıq gə ti ril miş dir. 

Beşinci fəsildə Er mə nis ta nın geosi ya si mövqeyin də Ru si ya-
nın ye ri və əhə miy yə ti nə zər dən ke çi ril miş, müs tə qil li yi nin ilk 
il lə rin də və son ra kı dövr də Er mə nis ta nın Ru si ya si ya sə tin də ki 
də yi şik lik lər araş dı rıl mış, Cə nu bi Qaf qaz da qal ma ğa ça lı şan və 
bu nun üçün Er mə nis ta nı dəs tək lə yə rək, böl gə də ki möv cud lu ğu-
nu qo ru maq is tə yən Ru si ya nın si ya sə ti nə ay dın lıq gə ti ril miş dir. 
Er mə nis ta nın Azər bay can, Gür cüs tan və Tür ki yə si ya sə ti adə tən 
im pe ra tiv xü su siy yət da şı sa da, Ru si ya ilə mü na si bət lər də tam əks 
və ziy yə tin hökm sür dü yü, Ru si ya nın iq ti sa di və si ya si ba xım dan 
Er mə nis ta na nə za rət et mə si mə sə lə lə ri araş dı rıl mış dır. Ru si ya nın 
bu üs tün lü yü nün sə bəb lə ri sa da lan mış, qar şı lıq lı mü na si bət lər də 
Er mə nis ta nın möv qe yi nə zər dən ke çi ril miş dir. Ey ni za man da, Er-
mə nis tan la Ru si ya ara sın da iq ti sa di mü na si bət lə rin di na mi ka sı, 
Ru si ya nın ma lik ol du ğu təz yiq me xa nizm lə ri təd qiq edil miş dir.

Er mə nis tan-Ru si ya mü na si bət lə rin də va cib olan mə sə lə lər dən bi-
ri də hər bi əmək daş lıq dır. İki öl kə ara sın da kı mü na si bət lər sis te min-
də Er mə nis tan yal nız hər bi əmək daş lıq da öz mə na fe lə ri ni müəy yən 
qə dər qo ru ya bil miş dir. Əs lin də, Er mə nis ta nın iq ti sa di sa hə də ol du-
ğu ki mi, hər bi sa hə də də Ru si ya nın dəs tə yi nə eh ti ya cı var. Er mə-
nis ta nın bu eh ti ya cı nın nə dən iba rət ol du ğu müəy yən edil miş və iki 
öl kə ara sın da hər bi əmək daş lıq mü na si bət lə ri təd qiq edil miş dir.

Altıncı fəsildə Er mə nis ta nın müs tə qil li yi ni elan et mə sin dən 
son ra İran ilə mü na si bət lə ri, İran üzə rin dən dün ya ba za rı na çıx-
maq üçün Er mə nis ta nın gös tər di yi tə şəb büs lər araş dı rıl mış dır. 
Tə rəfl ə ri si ya si əmək daş lı ğa sövq edən Azər bay can və Tür ki yə 
ami li, təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri təd qiq edil miş dir.
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Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həl li pro se sin də İra nın va si tə çi-
lik tə şəb büs lə ri, bu tə şəb bü sün əsa sən Er mə nis ta nın xey ri nə nə-
ti cə lən mə si nin sə bəb lə ri araş dı rıl mış dır. Er mə nis tan-İran döv lət 
baş çı la rı nın qar şı lıq lı sə fər lə ri nin mü na si bət lə rə tə si ri, tə rəfl ər 
ara sın da im za la nan si ya si, iq ti sa di, ti ca ri və di gər mü qa vi lə lər 
haq qın da mə lu mat ve ril miş dir.

İki öl kə ara sın da iq ti sa di mü na si bət lər də İra nın da ha ge niş im-
kan la ra ma lik ol ma sı nın sə bəb lə ri, iq ti sa di ba xım dan Er mə nis-
ta nın İran dan ası lı lı ğı araş dı rıl mış dır. Er mə nis tan üçün ener ji və 
tran zit prob lem lə ri nin priori tet mə sə lə lər ol ma sı nın sə bəb lə ri, 
İran-Er mə nis tan tə bii qaz bo ru xət ti nin ti kin ti si, Araz ça yı üzə-
rin dən nəq liy yat prob le mi nin həl li la yi hə lə ri təd qiq edil miş dir.

Er mə nis ta nın İran ilə təh lü kə siz lik sa hə sin də əmək daş lı ğı araş-
dı rı lar kən, Azər bay can və Tür ki yə dən hiss et dik lə ri na ra hat lıq 
müəy yən olun muş, bu cə hət dən Er mə nis tan, İran, Ru si ya, Yu na-
nıs tan və Türk mə nis tan ara sın da kı təh lü kə siz lik əmək daş lı ğı nın 
in ki şaf pers pek tiv lə ri təd qiq edil miş dir.

Yeddinci fəsildə Er mə nis tan-Gür cüs tan mü na si bət lə ri araş-
dı rıl mış dır. Er mə nis ta nın Gür cüs tan si ya sə ti ni müəy yən et mək 
üçün iki öl kə ara sın da kı prob lem lər, 1991-ci il dən son ra Gür cüs-
tan la mü na si bət lər kon teks tin də Er mə nis ta nın nəq liy yat, ener ji 
təh lü kə siz li yi və Gür cüs tan da ya şa yan er mə ni lə rin və ziy yə ti təd-
qiq edil miş dir. Er mə nis ta nın Gür cüs ta nı da ha çox tran zit öl kə ki-
mi gör mə si nin sə bəb lə ri təh lil edil miş dir.

Er mə nis tan la Gür cüs tan iki öl kə ara sın da iq ti sa di və si ya si 
əmək daş lı ğın in ki şaf et di yi ni bil di r sə lər də, bu mü na si bət lər id-
dia edilən sə viy yə də de yil. Er mə nis ta nın “Bö yük Er mə nis tan”ı 
qur ma pla nın da Gür cüs ta nı ge niş lən mə sa hə si ola raq gör mə si, 
Gür cüs ta nın isə bu öl kə yə eti bar et mə mə si nin sə bəb lə ri araş dı-
rıl mış dır. 
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Tə rəfl ər ara sın da prob lem li olan bir mə sə lə də Gür cüs ta nın 
Ca va xe ti ya böl gə sin də ya şa yan er mə ni lə rin se pa rat çı tə ləb lə ri nin 
gün də mə gəl mə si dir. Er mə nis tan Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin se pa-
rat çı tə ləb lə ri ni dəs tək lə mə di yi ni bil dir sə də, Gür cüs tan hö ku mə ti 
ilə ke çir di yi gö rüş lər də bu möv zu nu gün də mə gə tir mə si nin sə-
bəb lə ri, Ru si ya nın Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin se pa rat çı is tək lə ri nə 
olan mü na si bə ti araş dı rıl mış dır. 

Səkkizinci fəsildə Av ro pa İt ti fa qı və Av ro pa Şu ra sı nın Cə nu-
bi Qaf qaz si ya sə ti ba xı mın dan böl gə nin coğ ra fi əhə miy yə ti, elə-
cə də Er mə nis ta nın Aİ ilə bağ lı si ya sə ti təd qiq edil miş dir. Ey ni 
za man da, 1990-cı il lə rin əv və lin dən eti ba rən Aİ-nin Er mə nis tan 
si ya sə ti, Er mə nis ta nın Av ro pa ilə mü na si bət lə rin də priori tet möv-
zu la rın nəq liy yat və ma liy yə yar dı mı la yi hə lə ri ol ma sı nın iq ti sa di 
əsas la rı, Aİ və AŞ-nin Er mə nis tan da gör mək is tə di yi de mok ra tik 
də yər lə rin az in ki şaf et mə si nin sə bəb lə ri araş dı rıl mış dır. 

Er mə nis tan AŞ ilə də əmək daş lı ğa əhə miy yət ver miş, Av ro pa-
ya in teq ra si ya si ya sə ti ni bu qu rum üzə rin dən hə ya ta ke çir mə yə 
ça lış mış dır. Bu ba xım dan, Er mə nis ta nın AŞ-yə üzv lük üçün mü-
ra ciəti ba rə də mə lu mat ve ril miş, pro ses lər diq qət lə araş dı rıl mış, 
Er mə nis ta nın de mok ra tik ləş mə, in san haq la rı na hör mət və söz 
azad lı ğı nın tə min edil mə si və qo run ma sı is ti qa mə tin də hə ya ta 
ke çir di yi si ya sət təh lil edil miş dir.

AŞ-nin proq ram və la yi hə lə rin də iş ti rak edən Er mə nis ta nın 
xü su si də vət edil miş döv lət sta tu su na ma lik ol ma sın dan son ra 
onun AŞ ilə mü na si bət lə rin də ya şa nan də yi şik lik lə rə to xu nul muş, 
1997-ci ilin fev ral ayın da AŞ PA-nı təm sil edən mə ru zə çi lə rin Er-
mə nis tan da qa nun ve ri ci lik və hü quq sis te mi nin AŞ-nin stan dart-
la rı na uy ğun laş dı rıl ma sı pro se si ni qiy mət lən di rən he sa bat la rı öy-
rə nil miş dir. Ey ni za man da, Er mə nis tan AŞ-yə üzv qə bul edi lər-
kən de mok ra ti ya nın in ki şa fı, in san hü quq la rı na hör mət edil mə si, 
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AŞ-nin stan dart la rı nın, qa nun la rı nın və de mok ra tik də yər lə ri nin 
Er mə nis tan Kons ti tu si ya sın da əks et di ril mə si, in san haq la rı və 
Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ilə bağ lı qə bul et di yi öh də lik lər haq-
qın da mə lu mat ve ril miş dir. 

Doqquzuncu fəsildə Er mə nis tan-ABŞ mü na si bət lə ri təd qiq 
edil miş dir. Er mə nis tan müs tə qil lik elan et dik dən son ra xa ri ci si-
ya sə tin də ABŞ-ın xü su si möv qe tut ma sı nın sə bəb lə ri, iki öl kə ara-
sın da iq ti sa di mü na si bət lə rin in ki şaf di na mi ka sı, iq ti sa di əmək-
daş lıq sa hə sin də ABŞ hö ku mə ti nin Er mə nis ta na et di yi gü zəşt lər, 
ma liy yə yar dım la rı haq qın da mə lu mat ve ril miş dir. ABŞ-da kı er-
mə ni dias por təş ki lat la rı nın fəaliy yə ti, Er mə nis ta nın on la rın va si-
tə si ilə ABŞ-ın Azər bay can və Tür ki yə si ya sə ti nə tə sir im kan la rı 
təh lil olun muş dur. Er mə nis ta nın İs rail dən son ra ABŞ-dan ən çox 
ma liy yə yar dı mı alan öl kə ol ma sı nın sə bəb lə ri təd qiq edi lər kən, 
dias po run bu is ti qa mət də ki fəaliy yə ti nə ay dın lıq gə ti ril miş, ey ni 
za man da, iki öl kə ara sın da kı təh lü kə siz lik sa hə sin də əmək daş lıq 
mə sə lə lə ri araş dı rıl mış dır.

Nəticədə yu xa rı da ifa də edi lən fi kir lər çər çi və sin də Er mə nis-
ta nın xa ri ci si ya sə ti də yər lən di ril miş dir.
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I FƏSİL

ERMƏNİSTANIN XARİCİ SİYASƏTİNİ 1. 
FORMALAŞDIRAN AMİLLƏR VƏ NƏZƏRİ 

MƏSƏLƏLƏR

1. Erməni milli kimliyi 1. 

“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 sosial-
psixoloqlar tərəfindən araşdırılır. Milli kimliyin formalaşma 
prosesi və xarakterik xüsusiyyətlərinin xarici siyasətdə əks 
olunması isə son illərdə tədqiq edilməyə başlanmışdır. 

Mil li kim lik in san hə ya tın da ol du ğu ki mi, döv lə tin də əsas 
xü su siy yət lə rin dən bi ri dir. İn san lar özü nü mil li kim lik lə ta nıt dıq-
la rı ki mi, döv lət lə rin də mil li kim li yi var dır. Döv lət lər çox mil lət li 
xü su siy yə tə sa hib ola bi lər, sər həd lə ri da xi lin də ya şa yan bü tün 
mil lət lər qa nun qar şı sın da ey ni ol sa da, adə tən, döv lə tin qu rul ma-
sın da bir və ya xud iki et nik qru pun adı önə çı xır.

“Kim lik mə kan və za man şüuru nun ta ri xi təc rü bə və ca ri ger-
çək lik lər kon teks tin də ye ni dən qu rul ma sı, ta ri xi möv cud lu ğun və 
in san lıq təc rü bə si nə töh fə ver mə nin ən va cib şər ti dir”.3 “Kim lik 

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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mə də ni ar dı cıl lı ğı və aidiy yə ti ifa də edən bir məf hum dur. Et nik 
və mil li kim li yin baş lan ğı cı sa yı la bi lə cək xü su siy yət lə ri eh ti va 
edir... Kim lik, qrup üzv lə ri ni bü töv ləş di rər kən di gər lə ri ni “baş qa-
sı” məf hu mu ilə özün dən kə nar laş dı rır. Fərd özü nü ta nı da bil mək 
üçün aidiy yə ti ol du ğu qru pa da xil olur”.4 “Kim li yin ən əhə miy-
yət li ami li aidiy yət dir. Et nik kim lik, özü nü baş qa la rın dan ayı ran 
sər həd lə ri tə yin et mək üçün aidiy yə tə bağ lı də yər lə ri ha zır la ya raq 
var lıq sa hə si ni təş kil edir. Var lı ğı nı da vam et dir mək və gə lə cək 
nə sil lə rə çat dı ra bil mək üçün var olma mü ba ri zə si nin ən əhə miy-
yət li xü su siy yə ti, özü nü di gər lə rin dən ayı ran kim li yin ən açıq 
for ma da or ta ya qo yul ma sı ilə müm kün dür”.5 

Ko lo sov mil lət lə rin döv lə ti və mil li kim li yi de yil, döv lət lə rin, 
da ha doğ ru su, el ti lə rin mil lə ti təş kil et di yi fik ri ni mü da fiə et miş, 
So vet İt ti fa qı nın möv cud ol du ğu za man lar da rus lar, uk ray na lı lar, 
qa zax lar və di gər xalq lar ara sın da or taq mə də ni də yər lə rin ol du ğu 
qə naəti nə gə lin di yi ni, an caq So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan son ra 
bu xalq lar ara sın da cid di mə də niy yət fər qi nin or ta ya çıx dı ğı nı nü-
mu nə gös tər miş dir.

Müəy yən bir qrup in sa nı bir ara ya gə tir mək və on la rın di gər-
lə rin dən fərq li ol du ğu nu gös tər mək, qrup üzv lə ri ara sın da bir lik 
və bə ra bər li yi güc lən dir mək məq sə di ilə si ya si elit lər və döv lət lər 
mə də niy yət sis tem lə rin dən və sim vol lar dan is ti fa də edir lər.6 

An to ni Smit “Mil li kim lik” ad lı əsə rin də mil li kim li yin 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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lə ri ni açıq la yar kən mil lət və pat ri ya (və tən) təs ni fa tı nı apar mış,7 
cinsiyyət, məkan, ya da ölkə (torpaq) kateqoriyalarından8 bəhs 
et miş dir. Smi tin bu təs ni fa tı na uy ğun ola raq, er mə ni lə rin, ümu-
mən cin siy yət ka te qo ri ya sı na, XIX əs rin əv vəl lə rin dən eti ba rən 
so sial-iq ti sa di, sin fi ka te qo ri ya ya və 1918-ci il dən eti ba rən mə-
kan, ya da öl kə (tor paq) ka te qo ri ya la rı na da xil ol du ğu nu söy lə-
mək müm kün dür. 

Ey ni za man da, Petr Rut land er mə ni kim li yi nin nor mal ol ma-
yan şərt lər lə qar şı-qar şı ya qal dı ğı nı id dia edir. Rut lan dın fik rin cə, 
öz döv lət lə ri nə sa hib ol ma yan er mə ni lər çox mil lət li im pe ri ya la rın 
tə bəəsi ki mi ya şa ma ğa uy ğun laş maq məc bu riy yə tin də qal mış lar. 
Çox güc lü “cə miy yət kim li yi”nin in ki şaf et mə si nə bax ma ya raq, 
er mə ni lər an caq son za man lar da öz döv lət lə ri ni qu ra bil miş lər. 9

Bu gün dün ya da bir çox et nik qrup müəy yən bir coğ ra fi ya da, 
ta ri xi pro ses də et nik, so sial, mə də ni, fi zi ki də yi şik lik və in ki şaf 
mər hə lə lə ri ni ya şa mış, mil li kim li yi ni for ma laş dı ra bil miş dir. An-
caq bə zi et nik qrup la rın mil li kim li yi, tə bii bir şə kil də əsr lər bo yu 
cə rə yan edən so siolo ji, psi xo lo ji, iq ti sa di və ta ri xi ha di sə lə ri və 
də yi şik lik lə ri ya şa ya raq və qə bul edərək yox, bey nəl xalq mü hi-
tin də yi şən di na mi ka sı nın or ta ya çı xar dı ğı im kan lar dan və xa ri ci 
dəs tək dən is ti fa də et mək lə for ma laş mış və ya xud bu pro ses hə lə 
də da vam edir. Er mə ni lə ri də bu ka te qo ri ya ya da xil et mək 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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kün dür.10 Bəzi erməni tarixçiləri11 bu fi kir lər lə ra zı laş ma sa lar 
da, bə zi lə ri min il dən bə ri er mə ni lə rin döv lət çi lik ənə nə lə rin dən 
məh rum ol du ğu nu, müx tə lif sə bəb lə rə gö rə bö yük ək sə riy yə ti nin 
xa ric də ya şa maq məc bu riy yə tin də qal dı ğı nı, ta rix, mə də niy yət, 
adət-ənə nə lə ri haq qın da müx tə lif dü şün cə yə və hə yat tər zi nə sa-
hib ol duq la rı üçün mil lət ləş mə pro se si nin hə lə də ta mam lan ma-
dı ğı nı bil di rir lər.12

Er mə ni ta rix çi lə ri ara sın da on la rın kö kü nün ha ra dan gəl di yi 
haq qın da fi kir bir li yi yox dur. Bir qrup ta rix çi er mə ni lə rin kök-
lə ri ni Ki ta bi-Mü qəd dəs rə va yət lə ri nə ki mi apa rıb çı xa ra raq Sin-
car lı Ya se fin öv la dı Hay kın tö rə mə lə ri ol du ğu nu bil di rir lər. Bir 
qrup ta rix çi isə, er mə ni lə ri frik ya lı la rın bir qo lu ola raq gös tə rə-
rək er mə ni ta ri xi nin baş lan ğı cı nı on la rın frik ya lı lar la 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. Sar-
kis 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 An-
sient 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 

Ta ri xi pro ses də bu et nik qrup la rın bə zi lə ri nin fi zi ki kod la rı, 
bə zi lə ri nin adət-ənə nə lə ri, bə zi lə ri nin də mad di, mə nə vi də yər lə-
ri və mə də niy yət lə ri er mə ni et nik kim li yi al tın da cəm ləş miş dir. 
Han riş Pu dor er mə ni lə rin xris tian ol maq la bə ra bər, sa mi ir qi nə 
mən sub ol duq la rı nı, ən ba riz fi zi ki xü su siy yət lə ri nin qar tal bu run, 
yo ğun ol ma la rı nı, L.Şu fer on la rın yə hu di və hi tit lər dən tö rə dik lə-
ri ni, S.Val sin ger er mə ni və yə hu di lər ara sın da nə zə rə çar pan bən-
zər lik lə rin ol du ğu nu, bu nun fi zi ki ox şar lıq la ya na şı, ti ca rə tə olan 
ya xın lıq la rı ilə is bat edil di yi ni, J.De ni ker er mə ni lə rin əsa sən qa-
rı şıq bir irq ol du ğu nu, hind li, əf qan, asu ri və türk irq lə ri ara sın da 
or taq cə hət lər ol du ğu nu, Ro bart De Qais er mə ni lə rin Or ta Asi ya 
və Pa mir yay laq la rın dan gə lən ar yen boy la rı və Me sa po ta mi ya-
dan şi ma la çı xan sa mi ir qi nə mən sub tay fa la rın qa rı şı ğı ol du ğu nu 
bil dir miş dir.14

Rus alim lə ri tə rə fin dən er mə ni lə rin et nik mən su biy yə ti ge niş 
araş dı rıl ma sa da, şərq mən bə lə ri nə is ti na dən ve ril miş mə lu ma ta 
gö rə, Ba bil döv rün də və Qüd sün iş ğa lın dan son ra bö yük bir yə-
hu di qru pu er mə ni ləş miş dir. Şantr, Er kert və Pont yu xo vun ant-
ro po lo gi ya araş dır ma la rı nın nə ti cə lə ri nə gö rə, er mə ni lə rin bö yük 
ək sə riy yə ti bar çı xe fal – yə ni qı sa kəl lə li dir və bu ba xım dan, dağ 
yə hu di lə ri və si ro-xal dey lə rə (asu ri lə rə) ox şa yır lar. İn gi lis ali mi 
Be rin er mə ni lə ri Fə ləs tin dən əv vəl ki dövr də ya şa mış yə hu di lər lə 

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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ey ni tip in san qru pu na da xil edir. Rus ali mi Anu çin isə er mə ni-
lə rin ari irq ol ma dı ğı nı, sa də cə dil lə ri nin ari ləş di yi ni,15 məh şur 
ta rix çı Qlin ka isə er mə ni lə rin sür ya ni lər dən, ərəb lər dən və ya xud 
frik ya lı lar dan tö rə di yi ni id dia 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 Ve liç ko, ey ni za man da, al ban la rın er mə ni lə rin id dia 
et dik lə ri ki mi, er mə ni ol ma  dı  ğı  nı, XIX əs  rin əv  vəl  lə  ri  nə qə  dər 
Eç  miəd  zin kil  sə  si ilə mü  ba  ri  zə apa  ran müs  tə  qil Aq  van və ya  xud 
Qand  za  sar (bu gün  kü Gən  cə) ka  to  li  kos  lu  ğu  nun möv  cud ol  du  ğu -
nu, bir za  man  lar Aq  van ka  ta  li  kos  lu  ğu  na bağ  lı olan xris  tian  la  rı 
er  mə  ni ki  mi qə  bul et  dik  lə  ri  ni və al  ban  la  rın er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən 

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 dövrü-
müzün 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 assimili-
asiya edilmişdir. Asimilisiyaya məruz qalan qaraçılar ancaq soyadlarını qorumağı 
bacarmışdılar. Erməniləşən qaraçılardan Sankt  Peterburq Universiteti profes-
soru 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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as  si  mil  ya  si  ya edil  di  yi  ni bil  dir  miş  dir.18

Er mə ni lər “mən ki məm?” sualı na ca vab ve rər kən, öz keç-
miş lə ri ni Nuh pey ğəm bə rə ki mi apa rıb çı xa rır, 4500 il lik ta ri xə 
sa hib ol duq la rı nı söy lə yir, xris tian lı ğı ilk qə bul edən mil lət ola-
raq qü rur du yur,19 ta rix lə ri ni ina nıl maz də rə cə də şi şir də rək, dün-
ya mə də niy yə ti ni, ast ro lo gi ya el mi ni, mis və də mir fi li zi ema lı nı 
kəşf et dik lə ri ni və dün ya da in san hə ya tı nın Göy çə gö lü sa hi lin-
dən baş la dı ğı nı id dia edir lər.20 Er mə ni lə rin mil li kim lik psi xo lo-
gi ya sı nı araş dır maq üçün er mə ni ta ri xi nin in ki şaf mər hə lə lə ri ni 
də yər lən dir mək ol duq ca va cib dir. Er mə ni lər yüz il lər bo yun ca tə-
bəə psi xo lo gi ya sı nı ya şa mış mil lət dir.

Er mə ni lər XI əs rə ki mi yal nız Ki li ki ya kral lı ğı nı qur muş, bu 
kral lıq sü qut et dik dən son ra XX əs rin əv vəl lə ri nə ki mi müs tə qil 
döv lət lə ri ol ma mış və Ki li ki ya kral lı ğı nın ta ri xi ni ina nıl maz də rə-
cə də şi şir miş lər.21 Er mə ni lər öz ta ri xi ni ol du ğu ki mi yox, gör mək 
is tə dik lə ri ki mi yaz mış və bu nun təb li ğa tı nı apar mış lar. Ya şa dıq-
la rı coğ ra fi ya da Bi zans, Ro ma, Fars, Ərəb, Səl cuq və Os man lı 
ki mi bö yük im pe ri ya lar və döv lət lər qur muş mil lət lə rin əha tə sin-
də öz lə ri ni zəif və uğur suz gö rən er mə ni lər, tə bəə psi xo lo gi ya-
sın dan uzaq laş maq üçün öz lə ri ni bö yük mil lət ol duq la rı na inan-
dır ma ğa ça lı şır lar.22 Belə ki, “Hay dat” ideoloqlarından olan və 

18 Величко, Кавказ: Русское дело и междуплеменные вопросы, с. 66.
19 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
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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

Er mə ni lə rin sub yekt ola raq kol lek tiv təc rü bə lə ri – əsa rət, 
ge ri lik və on la rı ida rə edən lə rin təz yi qi, 1915-ci il qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı” er mə ni ta ri xin də ye ni bir mər hə lə nin baş-
lan ğı cı ol muş dur. Bü tün bun lar mil lə tin yo xol ma qor xu su nu 
oy na dır mış və bu qor xu er mə ni mil li hə rə ka tı və ri to ri ka sı nın 
nə zə rə çar pan xü su siy yət lə ri nə çev ril miş dir. Va hid ta rix, dil, 
mə kan his si er mə ni lə rin mil li şüuru nu for ma laş dır mış dır. Bu na 
bax ma ya raq, yu xa rı da sa da la nan lar (Ana to li Yans ko va gö rə, din 
ami li) Qaf qaz da kı mü na qi şə lə rin şid dət lən mə sin də əhə miy yət li 
ro la ma lik ol ma mış dır.24 Er mə nis ta nın Azər bay can tor paq la rı nı 
iş ğal et mə sin də, er mə ni mil li kim li yi nin sə fər bər edil mə sin də 
ən əhə miy yət li ami li – qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mil li yad-
daş və bu yad da şı mü şaiyət edən qor xu his si ol muş dur. Bun dan 
baş qa, er mə ni lə rin id dia et dik lə ri ki mi “ana yurd la rın dan” kö-
çü rül mə lə ri er mə ni cə miy yə tin də əra zi (tor paq, mə kan) ideolo-
gi ya sı na bağ lı lıq his si ni oyan dır mış və ey ni əra zi lə rə id dialı 
olan lar qar şı sın da bu duy ğu la rı nın güc lən mə si ilə nə ti cə lən miş-
dir. Türk ami li nin də er mə ni mil li kim li yi nin for ma laş ma sın da 
cid di tə si ri ol muş dur. Bu, Os man lı tə bəəsi ol ma psi xo lo gi ya sı 
və er mə ni lə rin id dia et dik lə ri ki mi qon dar ma “er mə ni soy qı rı-
mı” da ola bi lər.

23 Зори Балаян, Очаг, Eреван, Изд. Советакан Грог 1984, с. 419.
24 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.
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2. Erməni milli kimliyinin  1. 
               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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Er mə ni lə rin mil li kim lik daş la rı nın ye ri nə qo yul ma sı ba xı-
mın dan ya pış dı rı cı ola raq gör dük lə ri “öz gə” – türk lər dir. Bu “öz-
gə” məf hu mu Bi rin ci Dün ya Mü ha ri bə si il lə rin də on la ra qar şı 
tö rə dil di yi id dia edi lən qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” ilə bağ lı 
de yil, bu məf hum da ha ön cə dən for ma laş ma ğa baş la mış dır. Xü-
su si lə də, Səl cuqlu27 və Os man lı döv lət lə ri nin tə bəəsi ol duq dan 
son ra er mə ni lə rin mil li şüurun da türk düş mən çi li yi də rin iz lər bu-
rax mış dır. Er mə ni ta rix çi lə ri nin fik rin cə, Er mə nis ta nın bö lün mə-
sin də ən cid di sə bəb lər dən bi ri də, Os man lı və Sə fə vi lər ara sın da 
ya şa nan mü ha ri bə lər ol muş dur.28

“Hay dat” ideoloq la rın dan olan Sil va Ka pu tik yan 1988-ci 
il də İrə van da təş kil edi lən mi tinq də ki çı xı şın da türk düş mən çi-
li yi ni be lə ifa də et miş dir: “IV əsr dən eti ba rən türk lə rin zül mü nə 
dö zü rük. Da ha nə qə dər səbr edə cə yik?”.29 Ka pu tik ya nın türk lə rə 
qar şı ki ni və nif rə ti Er mə nis ta nın müs tə qil lik il lə rin də baş la ma-
mış dır. 1950-ci il lər də Mosk va da təş kil edi lən mə ra sim də Na zim 
Hik mət Ka pu tik yan la gö rüş mək is tə yər kən, Ka pu tik yan onun əli-
ni ko bud şə kil də itə lə yə rək: “İlk ön cə tor paq la rı mı zı ve rin! Bi zim 
tor paq la rı mı zı! Son ra qu caq la şa rıq!” – de yə rək Na zim Hik mə ti 
çə tin və ziy yə tə sal mış dır.30 Ka pu tik yan “Kar van hə lə yol da dır” 
və “Qəl bin me ri dianı” ad lı ki tab la rın da er mə ni lə rin qə dim ta ri-
xin dən bəhs et miş, müs tə qil lik lə ri ni əl də et mək üçün yüz il lər dir 
türk  lə  rə qar  şı mü ba ri zə apar dıq la rı nı və ta ri xi əda lət siz li yi ara dan 

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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qal dı ra raq müt ləq “Bö yük Er mə nis tan”ı qu ra caq la rı nı bil dir miş-
dir.31

Ka pu tik yan “Za ma nın baş lan ğı cı” ad lı ki ta bın da isə er mə ni-
lə rə belə nə si hət ve rir: “Hayk bil mə li dir ki, er mə ni ailə sin də do-
ğu lan hər bir er mə ni sa də cə öz hə ya tı nı ya şa maq üçün do ğul mur. 
O, er mə ni mil lə ti üçün ya şa ma lı və ça lış ma lı dır. Bu nun üçün ye ni 
do ğu lan er mə ni kör pə si nin qu la ğı na – “Eyyy... Aram! Türk lər sə-
nin düş mə nin dir, de mək la zım dır ki, düş mə ni nin kim ol du ğu nu 
bil sin!”.32

Er mə ni lə rin, xü su si lə də er mə ni dias po ru nun qon dar ma “er-
mə ni soy qı rı mı” an la yı şı də yər lən di ri lən də on la rın mil li kim li yi ni, 
adət və ənə nə lə ri ni qo ru ma ins tink tin dən çox, həs sas dav ra na raq 
Av ro pa və ABŞ-da da ha ra hat bir hə yat ya şa ma la rı üçün öz lə ri ni 
zə rər çək miş tə rəf ki mi gös tər dik lə ri ay dın olur. Xü su si lə də, İkin-
ci Dün ya Mü ha ri bə sin dən son ra in san hü quq la rı an la yı şı dün ya da 
da ha ge niş yer al dıq dan son ra er mə ni lər bun dan mə ha rət lə is ti fa-
də edir lər. Psi xiatr Erol Gö ka isə dias por er mə ni lə ri nin psi xo lo ji 
və ziy yə ti ni be lə ifa də edir: “...Dias por er mə ni lə ri üçün ya şa dıq la rı 
zən gin Qərb öl kə lə ri nin kim li yi nə sa rıl maq dan baş qa, heç bir mil li 
kim lik şan sı yox dur, am ma qrup kim lik lə ri ba xı mın dan türk düş-
mən çi li yi və in ti qam duy ğu la rı qu ru cu bir funk si ya da şı ya bi lər. 
Qrup kim li yi nə sa hib ol ma nın və zə rər çək miş psi xo lo gi ya sı nın üs-
tün lük lə ri ni türk düş mən çi li yi sa yə sin də ya şa ya bi lir lər...”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 Oqa nis yan isə er mə ni lə rin ta ri xi ma zo xist türk düş-
mən çi li yi nin ne cə for ma laş dı ğı nı be lə ifa də edir: “Xa ric də ya şa-
yan bir er mə ni uşa ğı nın dost la rı şən bə və ba zar gün lə ri beş gün-
lük mək təb yor ğun lu ğun dan qur tul maq üçün fut bol oy na yar kən 
və ya xud sa hil də din cə lər kən, o, müt ləq şən bə mək tə bi nə ge də rək 
er mə ni cə öy rən mə li, er mə ni ədə biy ya tı və ta ri xi ni oxu ma lı, şeir-
lər əz bər lə mə li dir. 9-10 yaş la rın da bir er mə ni uşa ğı öz ta ri xi ni 
yax şı ca öy rə nir, öz ba ba la rı nın türk lər tə rə fin dən tö rə di lən soy-
qı rı ma mə ruz qal dı ğı nı bi lə rək türk lə rə nif rət edir, onun dost la rı 
da ha uşaq dün ya sın day kən o, ar tıq bö yü yür və düş mən lə ri ni ta-
nı yır”.34

Dün ya da er mə ni lər dən baş qa heç bir mil lət özü nü ya zıq və 
bəd bəxt ki mi gös tər mə yə ça lış mır. Ma raq lı bu dur ki, bu ya zıq-
lıq və bəd bəxt lik duy ğu sun dan er mə ni lər dən baş qa heç bir mil lət 
sis tem li və inad kar ca sı na is ti fa də et mə miş dir.35 Hət ta bə zi er mə ni 
ya zı çı lar da dün ya da sa də cə er mə ni lə rin yo lux du ğu xəs tə lik dən 
bəhs edir. Bu, gu ya qon dar ma “soy qı rımı”na mə ruz qal mış er-
mə ni lə rin xəs tə li yi dir. Hə min xəs tə li yin müali cə si üçün türk lər 
soy qı rım tö rət dik lə ri ni eti raf et mə li və er mə ni lər dən üzr is tə mə-
li dir lər. Baş qa bir müali cə al ter na ti vi yox dur.36 Leonard Rams den 
Har till isə er mə ni lə rin əzil miş və bəd bəxt mil lət kim li yi ni be lə 
ifa də edir: “Er mə ni lə rin nə qə dər müd dət dən bə ri be lə cə əzil miş 
mil lət ol duq la rı xa tır lan sa və ənə nə lə ri araş dı rıl sa, bi zim ru hi xa-
rak te ri miz də özü nü çox pis şə kil də gös tə rən əsir lik psi xo lo gi ya sı 

34 Эдуард Оганисян, Век борьбы, Moсква, Изд. Феникс 1991, с. 451.
35 Şenol Kantarcı, “Ermeni Sorunu: “Ezilmiş Millet” Kimliğiyle Meselenin Psi kolojik 
Boyutu”, Yeni Türkiye, Ermeni Sorunu Özel Sayısı, 1, sayı 37, Ankara, Ocak-Şubat 
2001, s. 512.
36 Балаян, Очаг, c. 289.
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ki mi bir şey ol du ğu nu dü şün mək olar. Zi ra, türk lər haq qın da bir 
qor xu və nif rət ənə nə si nə sa hib ol ma ğı mız, da ha doğ ru su, bun la-
rın hər iki si nin biz də ol du ğu nu söy lə mək müm kün dür”. 37 

“Bö lün müş Er mə nis tan”, qon dar ma “soy qı rı mı” və ma zo xist 
türk düş mən çi li yi er mə ni mil li kim li yi və mil liy yət çi li yi nin əsas 
ami li və bir ləş di ri ci si ki mi bü tün ta rix ki tab la rın da yer alır. Er-
mə ni ta ri xi haq qın da ya zı lan ki tab lar da Er mə nis tan “Qər bi” və 
“Şər qi” Er mə nis tan ki mi gös tə ri lə rək ay rı-ay rı lıq da təd qiq edi lir. 
Ta rix çi Var dan Par sam yan da bu ənə nə ni da vam et dir miş, “Er mə-
ni xal qı nın ta ri xi” ad lı ki ta bın da Ər zu rum, Qars, Ər zin can, İğ dır, 
Van, Muş və Ri zə ni “Qər bi Er mə nis tan” ki mi gös tər miş dir.38

Er mə ni lə rin mil li kim li yi nin for ma laş ma pro se si hə lə ba-
şa çat ma yıb. Er mə ni lə rin fik rin cə, qon dar ma “soy qı rım” er mə-
ni mil li kim li yi nin ta mam la yı cı və ta nı dı cı əsas ami li dir. Bu hal 
er mə ni cə miy yə tin də is te ri ya ya sə bəb ol muş, sa də cə ic ti maiy yət 
ara sın da və si ya si sə viy yə də yox, xa ri ci si ya sət də də ön pla na 
çı xa rı la raq Tür ki yə ilə dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul ma sın da 
qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”nın qə bul edil mə si əsas şərt ki mi 
irə li sü rül müş dür.39

İki yüz il lik Ru si ya tə bəəli yi də er mə ni ta ri xin də də rin iz lər 
bu rax mış dır. Çar Ru si ya sı nın təz yiq lə ri və rus laş dır ma si ya sə ti 
Ru si ya tə bəəsi olan er mə ni lər ara sın da mə də niy yət və dil bir li-

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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yi nə sə bəb ol muş dur. Ru si ya nın 1990-cı il lər dən son ra itir di yi 
möv qe yi ni ye ni dən əl də et mək üçün gös tər di yi təz yiq lər er mə ni 
mil li kim li yi üzə rin də iz bu ra xır. 

Ta rix də cid di prob lem lər lə qar şı la şan er mə ni lər bö yük döv-
lət lər lə it ti faq qur ma ğa ça lış mış, çox vaxt Ru si ya ya xid mət et mək 
məc bu riy yə tin də qal mış, an caq Ru si ya bir çox hal lar da er mə ni 
müt tə fiq lə ri ni özü nün si ya si mə na fe yi üçün qur ban ver miş dir.40

Mil li kim li yin for ma laş ma sın da əhə miy yət li amil lər dən bi ri 
də mə də niy yət dir. Er mə ni lə rin mil li kim li yi nin for ma laş ma sın da 
bu, əsas amil lər dən bi ri ni təş kil edir.

3. Erməni mədəniyyəti1. 

Mə də niy yət in san cə miy yə ti nin hər han sı bir coğ ra fi ya da 
müəy yən za man da sa hib ol du ğu kim lik və aidiy yət duy ğu la rı nın, 
psi xo lo ji, mad di, mə nə vi, so siolo ji, so sial-iq ti sa di və si ya si də-
yər lə rin bü növ rə si,41 bə şər öv la dı na xas olan bi lik, inanc və dav-
ra nış lar top lu su ilə bu top lu nun bir par ça sı olan mad di var lıq la rın 
məc mu su dur. İc ti mai hə yat, dil, dü şün cə, ənə nə, işa rə sis tem lə ri, 
qu rum lar, qa nun lar, sə nət əsər lə ri ki mi hər cür mad di və mə nə vi 
də yər lə ri özün də eh ti va edir.42

Er mə ni mə də niy yə ti nə Səl cuq, Os man lı və mü səl man mə də-
niy yət də yər lə ri əhə miy yət li də rə cə də tə sir et miş dir. Asi ya (mü-

40 The Position Of Nagorno-Karabakh In The South Caucasus: Dynamics, Fac-
tors 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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səl man) coğ ra fi ya sın da ya şa ma la rı və xris tian ol ma la rı di ni və 
mil li də yər lə rin sin te zi şək lin də er mə ni mə də niy yə tin də də rin iz-
lər bu rax mış dır.43

Er mə ni mə də niy yə ti ta ri xin də ən də yər li və qə dim amil ki mi 
əlif ba nın ica dı və xris tian lı ğı qə bul et mə lə ri gös tə ri lir. Bu amil-
lə rin ta ri xin bü tün sı naq la rın dan keç di yi və er mə ni cə miy yə ti-
ni bir ləş di rən mə nə vi də yər lər sis te min də yer al dı ğı id dia edi lir. 
Mes rop Maş toç tə rə fin dən Efiopi ya əlif ba sı əsa sın da 406-cı il də 
ha zır la nan əlif bada44 in di yə qə dər əsas lı bir də yi şik lik ol ma mış dır 
və bu gün də hə min əlif ba dan is ti fa də edi lir. Er mə ni mə də niy yə ti-

43 Yaşar Kalafat, “Türk-Ermeni İlişkilerinde Kültürel Boyut”, I. Uluslararası Türk-
Ermeni 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 Kül-
tür 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 Er-
meniler: 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.

I FƏSİL. Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran amillər və nəzəri məsələlərHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



45

nin di gər amil lə ri za man la də yiş miş, or ji nal lı ğı nı əhə miy yət li də-
rə cə də itir miş, an caq ta ri xi mər hə lə də or ta ya çı xan ye ni amil lər lə 
zən gin ləş miş dir. Bu pro ses pa ra lel get miş dir. Er mə nis tan müs tə-
qil li yi ni elan et dik dən son ra xa ri ci si ya sə tin də, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə sin də və dias por er mə ni lə ri si ya sə tin də mə də niy yət nü-
mu nə lə rin dən bir ləş di ri ci amil ki mi is ti fa də et mə yə ça lış mış dır.

Er mə ni lə rin mil li kim lik lə ri ni, mə də niy yət lə ri ni və din lə ri ni 
qo ru ya bil mə lə ri ni ya şa dıq la rı öl kə lər də ko lo ni ya lar qur ma la rı ilə 
əla qə lən dir mək müm kün dür. Baş qa bir amil isə er mə ni lə rin ya şa-
dıq la rı öl kə lər də on la ra ta nın mış im ti yaz lar dır. Mə sə lən, er mə ni 
ko lo ni ya sı Uk ray na nı ida rə edən Lat vi ya şah za də sin dən iq ti sa di 
və so sial im ti yaz lar al maq la mil li kim li yi ni qo ru ya bil miş,45 Pol-
şa da isə er mə ni lə rə ve ri lən im ti yaz lar ge ri alın dı ğı üçün, on lar 
XVIII əs rin son la rın da ka to lik lər tə rə fin dən as si mil ya si ya edil-
miş lər.46

Er mə ni lər şərq li ol duq la rı na gö rə ha di sə lə rə orien tal mü na-
si bət bəs lə yir lər. Xa rak ter eti ba rı ilə so yuq qan lı de yil lər. Təx mi-
nən min il lik tə bəə psi xo lo gi ya sı er mə ni cə miy yə ti nə güc lü nün 
ya nın da ol ma ğın zə ru ri li yi ni gös tər miş və hər za man müt tə fiq 
ax tar ma ğa məc bur ol muş lar. Os man lı da ya şa dıq la rı za man hər bi 
xid mə tə ça ğı rıl ma dıq la rı üçün ti ca rət və sə nət kar lıq la məş ğul ol-
muş, XIX əsr dən isə döv lət ida rə çi li yin də xü su si lə də, Xa ri ci iş lər 
na zir li yin də xid mət et miş lər.

Er mə ni lər mil li kim lik lə ri ni qo ru maq im ka nı na sa hib ol sa lar 
da, dün ya mə də niy yə ti nə də yər qa tan şəxs lər ye tiş dir mə miş və 
əsər lər ver mə miş lər. Hər nə qə dər bu psi xo lo ji sar sın tı dan uzaq-

45 «Диаспора в России в 11-14 веках», www.armenianews.narod.ru, 14.05.2002.
46 Левон Абрамян, «Армения и армянская диаспора: расхождение и встреча», 
Планета Диаспоры, No 1-2, Moсква, 2000, с. 56.
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laş maq üçün bə zi ta ri xi şəxs lə ri bu sə viy yə yə qal dır ma ğa ça lış sa-
lar da, on la rın bu cəh di is tə ni lən nə ti cə ni ver mə miş dir.47

Mil li kim li yin for ma laş ma sın da mə də ni də yər lər lə bir gə, 
qon şu döv lət lə rin, coğ ra fi ya nın tə si ri ol du ğu bi li nir. Bun dan baş-
qa, in san cə miy yə ti nin ya şa dı ğı böl gə nin və di ni eti qad la rı nın da 
bu pro se sə tə sir et di yi haq qın da ümu mən qə bul edil miş fi kir bir-
li yi möv cud dur.

4. Asyalı, şərqli, xristian amili1. 

Er mə ni ta rix çi lə rin id diala rı na gö rə, “Bö yük Er mə nis tan” 
Ara lıq də ni zi, Qa ra də niz, Xə zər də ni zi ara sın da möv cud ol muş 
və Asi ya nın qərb his sə si ni əha tə et miş dir.48 Xa ri ci elm adam la rı 
isə Er mə nis ta nın sər həd lə ri nin qey ri-müəy yən ol du ğu nu, Şər qi 
Ana do lu nu və Qaf qa zın şərq və qərb his sə si ni əha tə edən və 
da xi li bü töv lü yü ol ma yan bir coğ ra fi ya da yer ləş di yi ni bil di rir-
lər.49

Er mə ni lə rin xris tian lıq dan ön cə ki di ni eti qad la rın da öz lə ri nə 
məx sus tan rı lar la bə ra bər, İran, Hind, Şu mer-Ak kad, Su ri ya-Fi ni-
ki ya, Yu nan və Ro ma tan rı la rı da yer al mış dır.50 Xris tian lıq məz-
həb lə rin də bü tün kil sə lər adə tən qə dim ta ri xə sa hib ol du ğu nu is bat 

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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et mək üçün özü nü Həz rə ti İsa ya və onun hə va ri lə ri nə aid et mə yə 
ça lı şır. Bu “qə dim lik” və “ori ji nal lıq” id diasın da olan kil sə lər dən 
bi ri də er mə ni qri qo rian kil sə si dir.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 dok-
trina 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 Tere-
inq 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

Er mə ni mil li kim li yi nin qo run ma sın da kil sə nin xü su si ye ri 
var dır. Kil sə XI əs rə qə dər döv lət kil sə si – Er mə nis tan Ka to li-
kos lu ğu adı nı da şı mış, yal nız er mə ni lə rin Or ta Şərq və Qaf qa za 
köç dük dən son ra adı də yiş di ri lə rək, et nik qru pu ifa də edən er mə-
ni ka to li kos lu ğu ki mi ta nın mış dır. Er mə ni lər döv lət lə ri ol ma dı ğı 
üçün kil sə yə döv lət sta tu su ver miş və kil sə nin qə rar la rı nı mü za-
ki rə siz qə bul et miş lər.56 

Son iki yüz il də Asi ya dan Av ro pa ya köç lər dən son ra dias-
por nə zə rə alın maz sa, XX əs rin əv vəl lə rin də döv lət qu ran er mə-
ni lər Asi ya – Qaf qaz coğ ra fi ya sın da ya şa yır lar. On la rın bu coğ-
ra fi ya da cəm ha lın da ya şa ma la rı çar Ru si ya sı nın Os man lı da və 
İran da ya şa yan er mə ni lə ri XIX əs rin son la rı – XX əs rin əv vəl lə-
rin də Qaf qa za kö çür mə sin dən son ra ya tə sa düf edir.57 Baş qa söz-
lə, er mə ni lər asi ya lı bir mil lət dir. Bu gün er mə ni zi ya lı la rı hər 

54 Величко, Кавказ: Русское дело и междуплеменные вопросы, с. 80.
55 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, Memme-
dov Şükür, “Türkiye ve İran’dan Ermenilerin Göç Ettirilme Politikaları”, Türk-Erme-
ni İlişkileri: 21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış, Atatürk Araştırma Merkezi 
Yayınları, Ankara 2000, ss. 63-68.
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nə qə dər Av ro pa mə də niy yə ti və də yər lə ri nə58 ya xın ol duq la rı nı 
ifa də et sə lər də, ta rix lə ri bu nun ək si ni, er mə ni lə rin mil li kim lik, 
mə də niy yət, eti qad, mə nə vi də yər lər və ənə nə lə ri ba xı mın dan 
asi ya lı ol du ğu nu təs diq edir.

5. Geosiyasi mövqeyi1. 

Geosi ya sət el mi coğ ra fi ya nı si ya si müs tə vi də də yər lən di rə-
rək59 coğ ra fi mü la hi zə lə ri si ya si di na mizm sa hə si nə tət biq edil-
mə si ilə, coğ ra fi ya nın si ya si ta ri xə keç miş də, in di və gə lə cək də 
han sı nis bət də tə sir et di yi ni təd qiq edə rək, ni yə bə zi öl kə lə rin 
güc lü, di gər lə ri nin zəif ol du ğu nu öy rən mə yə ça lı şır.60 Geosi ya-
sət dün ya coğ ra fi ya sı nı qu ru luş və ümum bə şə ri də yər lər lə təd qiq 
edə rək dün ya, böl gə və öl kə miq ya sın da güc və si ya si fəaliy yət 
araş dır ma la rı apa ran, bu gün kü və gə lə cək də ki si ya si güc və mü-
na si bət lə ri, coğ ra fi gü cü əsas gö tü rə rək təd qiq edən, hə dəfl ə ri və 
bu hə dəfl ə rə çat ma nın şərt lə ri ni və mər hə lə lə ri ni təs nif edən61 
elmdir.

“Geosi ya si du yar lı lık” ad lı əsə rin də geosi ya sə tin coğ ra fi 
(sa bit) və bə şə ri (po ten sial) amil lə ri ni təs nif edən Suat İl ha nın 
fik rin cə, coğ ra fi (sa bit) amil lər öl kə lə rin möv cud pa ra metr lə ri nə 
uy ğun ya xın gə lə cək də öz ira də lə ri ilə hər han sı bir də yi şik li yin 

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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müm kün ol ma dı ğı amil lər dir. An caq bu və ziy yət coğ ra fi (sa bit) 
amil lə rin öl kə lə rin güc ta raz lı ğın da kı ye ri nin də yiş məz li yi ki mi 
ba şa dü şül mə mə li dir. Ək si nə, də yi şən bey nəl xalq şə rait, bu sa bit 
amil lə rin öl kə lə rin güc ta raz lı ğı için də ki xü su si ye ri nin də yiş mə-
si nə sə bəb ola bi lər. Bu də yi şik li yi doğ ru bir za man da, st ra te ji 
plan la ma ilə ye ni dən də yər lən di rə bi lən öl kə lər di na mik bir si ya-
sət hə ya ta ke çir mək üçün sa bit amil lər dən kö mək çi va si tə ki mi 
is ti fa də edir.62

Geosi ya sə tin bə şə ri (po ten sial) amil lə ri isə də yi şə bi lən xa-
rak ter də olan və öl kə po ten sialı nın is ti fa də si ni əks et di rən amil-
lər dir. İq ti sa di qay naq lar, tex no lo gi ya, inf rast ruk tur və hər bi təc-
rü bə öl kə nin güc ta raz lı ğın da də yi şən amil lər ki mi qə bul olu nur. 
Bu də yi şən amil lə rin xa ri ci si ya sə tin for ma laş ma sın da məh sul dar 
is ti fa də si, öl kə nin bey nəl xalq aləm də güc ta raz lı ğı için də ki ağır lı-
ğı nın art ma sı nı tə min edir.63 Er mə nis ta nın geosi ya si möv qe yi yu-
xa rı da ifa də edi lən lər çər çi və sin də təd qiq edil miş dir.

6. Coğrafi (sabit) amillər1. 

1.6.1. Coğrafi mövqeyi

Er mə  nis  tan 29,8 min kvad  rat ki  lo  metr əra  zi  yə, 3 mil  yon 17 
min əha  li  yə (2013-cü il hesablamarına görə64) sa hib olan Cə nu-
bi Qaf qaz döv lə ti dir65 və 38 – 41 şimal paraleli, 43 – 46 şərq 

62 Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Türkiye’nin Stratejik Konumu, s. 17. 
63 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.
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me ri dian la rı ara sın da yer lə şir.66 Coğ ra fi ba xım dan çox əl ve riş siz 
böl gə də yer lə şən Er mə nis tan67 zən gin tə bii eh ti yat la ra sa hib de-
yil. Yer ləş di yi coğ ra fi ya ba xı mın dan də ni zə çı xı şı yox dur və də-
niz nəq liy ya tı nı adə tən, Gür cüs tan (Qa ra də niz) üzə rin dən hə ya ta 
ke çi rir. Er mə nis tan coğ ra fi ola raq dün ya nın güc mər kəz lə rin dən 
uzaq da yer lə şir, am ma baş da Ru si ya ol maq la, Aİ və ABŞ ilə ya-
xın mü na si bət lər qur ma ğa ça lı şır.

6.2. Sərhədlər və coğrafi bütünlük1. 

1918-ci ilə qə dər er mə ni lə rin bu gün kü Er mə nis tan Res pub-
li ka sı nın yer ləş di yi coğ ra fi ya da hər han sı bir döv lə ti ol ma mış dır. 
Bi rin ci Dün ya Mü ha ri bə si döv rün də və da ha son ra kı il lər də Os-
man lı da mux tar və ya xud müs tə qil döv lət qu ra bil mə yə cək lə ri ni 
ba şa dü şən Daş nak sut yun Par ti ya sı (Er mə ni İn qi lab Fe de ra si ya-
sı) və bol şe vik er mə ni lər Qaf qaz da döv lət qur maq üçün fəaliy-
yət lə ri ni ge niş lən dir di lər. Brest-Li tovsk mü qa vi lə si nin (1918-ci 
il, mar tın 3-ü) şərt lə ri nə gö rə, Qaf qaz dan ge ri çə kil mə yə məc bur 
ol muş Ru si ya böl gə yə ye ni dən qa yıt ma ğa zə min ya rat maq üçün 
er mə ni lə rin döv lət qur ma sı na kö mək et miş dir. I Pyotr döv rün dən 
baş la ya raq, Ru si ya nın “is ti də niz lə rə” çı xış əl də et mək si ya sə ti bu 
gün də gün dəm də dir. Er mə nis tan döv lə ti er mə ni lə rin ya şa dıq la rı 
ta ri xi tor paq lar da yox, Ru si ya nın cə nub sər həd lə ri nin təh lü kə siz-
li yi ni tə min et mək üçün bu döv lə tin si ya si və hər bi dəs tə yi ilə 

66 «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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Cə nu bi Qaf qaz da qu rul muş dur. Bi rin ci Er mə nis tan Res pub li ka sı 
qu rul du ğu za man 9 min kvad rat ki lo metr əra zi yə ma lik ol muş, 
1920-ci il də bol şe vik Ru si ya sı tə rə fin dən iş ğal edi lə rək, Qaf qaz 
Fe de ra si ya sı na üzv ol duq dan son ra isə Azər bay can və Gür cüs-
tan tor paq la rı he sa bı na ge niş lə nə rək, 29,8 min kvad rat ki lo met-
rə qə dər bö yü müş dür. Er mə nis tan la Azər bay can ara sın da sər həd 
mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nar kən, Azər bay can Par la men ti İrə va nın 
Er mə nis tan Res pub li ka sı tə rə fin dən pay taxt elan edil mə si nə ica zə 
ver miş dir.68

Ermənistan Respublikası şərqdə Azərbaycan (1007 km)69, 
cə  nub  da İran (35 km), qərb də Tür ki yə (268 km), şi mal da Gür cüs-
tan (164 km) ilə qon şu dur.70 Er  mə  nis  tan coğ  ra  fi bü  töv  lü  yə sa  hib 
de  yil, yer  ləş  di  yi böl  gə ta  rix bo  yun  ca bö  yük döv  lət  lə  rin mü  ba  ri  zə 
mey  da  nı ol  muş  dur.

Er mə nis ta nın dağ lıq öl kə ol ma sı na bax ma ya raq, sər həd lə-
ri nin dağ lar və çay lar ki mi ke çil mə si çə tin olan tə bii ma neələr-
lə əha tə olun ma ma sı onun tə bii mü da fiə me xa niz mi nin ən zəif 
nöq tə si dir. Bu ki mi tə bii ma neələr öl kə nin mü da fiəsi ni asan-
laş dır dı ğı qə dər o öl kə yə xa ri ci si ya sət də da ha ge niş fəaliy yət 
im ka nı ve rir. Bun dan baş qa, Er mə nis ta nın coğ ra fi ba xım dan 
mü da fiə də rin li yi yox dur. Er mə nis ta nın mü da fiə də rin li yi nin 
ol ma ma sı na Daş nak sut yun Par ti ya sın dan bir mil liət və ki li nin 
1993-cü il də Qars mü qa vi lə si nin tək tə rəfl i ləğv edil mə si ni 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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zər də tu tan qa nun la yi hə si ni par la men tə təq dim et mək is tər kən, 
Xa ri ci iş lər na zi ri nin bi rin ci müavi ni Ge rard Li ba rid ya nın “Tür-
ki yə nin tank la rı İrə va na çat ma dan, Er mə nis tan tank la rı nın Va na 
çat ma şan sı nə qə dər dir?”71 – şəklində verdiyi cavab gözəl bir 
nümunədir.

Sər həd lə rin xa rak te rin dən ası lı ol ma ya raq üç və ya xud da ha 
çox döv lət lə qon şu olan öl kə xa ri ci si ya sət də da ha təd bir li dav-
ran ma lı dır. Er mə nis tan bu cür əl ve riş siz coğ ra fi ya da yer ləş mə-
si nə və mü da fiə də rin li yi nin ol ma ma sı na gö rə qon şu döv lət lər lə 
yax şı mü na si bət lər qur ma lı ol du ğu hal da, İran dan baş qa bü tün 
qon şu la rı ilə cid di prob lem lər ya şa yır. Er mə nis ta nın tək cə İran la 
iq ti sa di və si ya si mü na si bət lə ri yük sək sə viy yə də dir.

6.3. Sərhədlərin genişliyi və strateji ehtiyatlar1. 

Er mə nis tan Cə nu bi Qaf qaz da ən ki çik əra zi yə ma lik olan öl-
kə dir. Əha tə sin də ki dağ lar də niz lə rin iq li mə tə si ri nə ən gəl ya ra-
dır, is ti lik və ya ğış, əsa sən, yük sək lik dən ası lı dır. Yük sək böl gə-
lər, adə tən, da ha ya ğın tı lı dır (şi mal və şi mal-şərq böl gə lə ri), mər-
kə zi yay laq əra zi lər də yay və qış möv sü mün də is ti lik tem pe ra tu ru 
cid di şə kil də də yi şir.

Öl kə şi ma la və cə nub-şər qə doğ ru uza nan Ki çik Qaf qaz sı ra 
dağ la rı ilə əha tə olun muş dur. Ova lıq dağ la rın cə nub-qər bin də dir. 
Özü nə məx sus xü su siy yə ti olan bu ova lıq, Tür ki yə ilə qərb, İran 
ilə cə nub sər hə di ni təş kil edən Araz ça yı na doğ ru aza cıq me yil li-
dir. Er mə nis ta nın əsas coğ ra fi qu ru lu şu Ala göz da ğı və ət raf yay-
laq la rı, Göy çə gö lü çö kək li yi, ta ri xi Zən gə zur böl gə sin dən iba-
rət dir.

71 Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 36.
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Araz ova lı ğın dan baş qa, Er mə nis ta nın di gər böl gə lə ri kənd tə-
sər rü fa tı üçün əl ve riş li de yil. Tə bii zən gin lik lər dən kö mür, də mir, 
mo lib den, qı zıl, gü müş, qur ğu şun, sink, mər mər, ba zalt, duz və bir 
çox növ də qiy mət li və az qiy mət li daş la ra sa hib dir.72 Ərazisinin 
kiçikliyi müdafiə dərinliyinə imkan vermir. Qonşu dövlətlərlə 
müharibəyə başlayarsa, paytaxt İrəvan birbaşa hədəf ola bilər. 

Elekt rik ener ji si is tis na ol maq la, ener ji eh ti ya cı nın ha mı sı nı 
kə nar dan alır. Neft re zer vi nə sa hib dir, an caq sə na ye də yə ri ol-
ma dı ğı üçün is ti fa də edil mir. Er mə nis tan elekt rik ener ji si nə olan 
eh ti ya cı nın təx mi nən 40 faizi ni VVER-440/230 tip li Met sa mor 
atom elekt rik stan si ya sın dan tə min edir.73 Met sa mor stan si ya-
sı köh nə mo del reak tor la ça lış dı ğı üçün böl gə nin eko lo ji təh lü-
kə siz li yi üçün təh did dir. Er mə nis tan hö ku mə ti stan si ya nı Rix ter 
şka la sı üz rə 9 bal gü cün də zəl zə lə yə da vam lı ol du ğu nu bil dir sə 
də, tek to nik lay üzə rin də in şa edil miş stan si ya da ilk on il də 150-
yə ya xın qə za ol muş,74 1988-ci ildə baş vermiş zəlzələ zamanı 
zədələnmişdir.75 

Met sa mor stan si ya sı nın fəal li yə ti üçün la zım olan zən gin ləş-
di ril miş uran, neft və tə bii qaz eh ti ya cı ba xı mın dan Er mə nis tan 
bir ba şa Ru si ya dan ası lı dır.76 Müstəqillıyini elan etdikdən sonra, 

72 Hatem Cabbarlı, Ermenistan’da İktidar Mücadelesi, s. 146.
73 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

7. Bəşəri (potensial) amillər1. 

7.1. Siyasi quruluşu və xüsusiyyətləri1. 

Er mə ni lər heç bir za man döv lət ida rə çi li yi təc rü bə si nə, döv-
lə tə, fərd lə rin hü quq və azad lıq la rı nın qo run ma sı mə də niy yə ti nə 
sa hib ol ma mış dır.78 Er mə ni cə miy yə ti XIX əs rin son la rı – XX əs-
rin əv vəl lə rin dən Os man lı da və Qaf qaz da (Ru si ya da) cid di mə-
na da si ya sət lə məş ğul ol ma ğa baş la mış dır. 1960-cı il lər dən son ra 
Er mə nis tan da mü xa lif dü şün cə li şəxs lər or ta ya çıx mış və si ya si 
qrup laş ma lar ya ran mış, 1980-ci il lə rin son la rın da isə mü xa li fə tin 
cid di təş ki lat lan ma sı pro se si baş la mış dır.

1991-ci il 21 sent yabr da ke çi ri lən re fe ren dum nə ti cə lə ri nə 
gö rə, Er mə nis tan Res pub li ka sı SS Rİ-dən ay rıl mış və müs tə qil-
li yi ni elan et miş dir. 1992-ci il mar tın 2-də isə Azər bay can, Mol-
do va və Or ta Asi ya döv lət lə ri ilə bir lik də müs tə qil döv lət ola raq 
ta nın mış və A/RES/46/’227 say lı bə yan na mə ilə Bir ləş miş Mil-
lət lər Təş ki la tı na üzv ol muş dur.79

Er mə nis tan da ilk çox par ti ya lı seç  ki 1989-cu ilin may ayın  da 
ke  çi  ril  miş  dir. Si  ya  si par  ti  ya  la  rın qu  rul  ma  sı 1988 – 1990-cı il  lə  rə 
tə  sa  düf et  sə də, on  la  rın fəaliy  yə  ti  ni tən  zim  lə  yən qa  nun 1991-ci il 

77 “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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fev  ra  lın 26-da,80 pre zi dent üsu li-ida rə si haq qın da qa nun 1991-ci 
il  av qus tun 1-də,81 Kons ti tu si ya isə 1995-ci il iyu lun 5-də ke çi ri-
lən re fe ren dum la qə bul edil miş dir. 

İdarəetmə sistemi – Er mə nis tan Res pub li ka sın da pre zi dent 
üsu li-ida rə si qə bul edil miş dir. Pre zi dent Kons ti tu si ya ya əməl 
olun ma sı nı, qa nun ve ri ci və ic raedi ci ha ki miy yə tin nor mal fəaliy-
yə ti ni tə min edir. Pre zi dent döv lə tin müs tə qil li yi nin, əra zi bü töv-
lü yü nün və təh lü kə siz li yi nin tə mi na tı dır. Er mə nis tan Res pub li ka-
sı nın pre zi den ti Er mə nis tan Res pub li ka sı və tən daş la rı ara sın dan 
5 il li yə se çi lir və iki də fə se çil mək hü qu qu var dır.

Dövlət – Er mə nis tan Res pub li ka sı su ve ren, de mok ra tik, so-
sial, hü quq döv lə ti dir. Döv lə tin sə la hiy yət lə ri Kons ti tu si ya və qa-
nun la ra gö rə üç ye rə ay rı lır. Qa nun ve ri ci ha ki miy yət, ic ra ha ki-
miy yə ti və məh kə mə ha ki miy yə ti.

İcraedici hakimiyyət – İc raedi ci ha ki miy yət baş na zir və 
na zir lər dən iba rət olan hö ku mə tə məx sus dur. Pre zi dent Baş na-
zi ri tə yin edə və və zi fə sin dən çı xa ra bi lər. Həm çi nin pre zi dent 
Baş na zi rin təq di ma tı ilə na zir lə ri tə yin edə və və zi fə dən çı xa ra 
bi lər.

Qanunverici hakimiyyət – Mil li Məc lis (Az ga yin Jo ğov). 
Ali qa nun ve ri ci lik sə la hiy yə ti Mil li Məc li sə aid dir. Mil li Məc lis 
131 mil lət və ki lin dən iba rət dir. Be şin ci ça ğı rış da 90 mil lət və ki li 

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 demokra-
tik bir sistemə hələ sahip olmadıqlarını irəli sürsələr də, daha çox sovet siyasi 
mədəniyyətindən qaynaqlanan tək liderli siyasi-psixoloji detalın üstün olduğunu id-
dia etmək mümkündür.
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pro por sional, 41 mil lət və ki li isə ma jo ri tar seç ki sis te mi üz rə bir-
ba şa və tən daş lar tə rə fin dən se çi lir.82

 Məhkəmə hakimiyyəti – Er mə nis tan Res pub li ka sın da mü-
ha ki mə lər Kons ti tu si ya və qa nun la rın ver di yi sə la hiy yət lə rə gö rə 
məh kə mə lər tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lir. Mü ha ki mə sə la hiy yə ti ra-
yon, şə hər və Ali Məh kə mə yə ve ril miş dir. Bun dan baş qa, iq ti sa-
di, hər bi və baş qa məh kə mə lər də var dır. Məh kə mə or qan la rı nın 
müs tə qil li yi nin tə mi na tı pre zi dent dir. Pre zi dent Əda lət Məh kə-
mə si Şu ra sı na sədr lik edir.

AŞ Er mə nis tan da Kons ti tu si ya qə bul edil dik dən son ra Kons-
ti tu si ya nın bə zi mad də lə ri ni də yiş dir mə yi tək lif et miş və Er mə-
nis tan Şu ra ya üzv qə bul edi lər kən bu də yi şik lik lə ri et mə yi öh-
də si nə gö tür müş dür. Uzun sü rən mü za ki rə lər dən son ra koali si ya 
hö ku mə tin də yer alan Orianç Yer kir (Qa nun lar Öl kə si) və Daş-
nak sut yun par ti ya la rı kons ti tu si ya də yi şik li yi pa ke ti ha zır la mış 
və 2005-ci il 27 okt yabr da ke çi ri lən re fe ren dum da də yi şik lik lər 
qə bul edil miş dir. Bu nun la pre zi den tin sə la hiy yət lə ri məh dud laş-
dı rıl mış, və tən daş la ra Kons ti tu si ya Məh kə mə si nə mü ra ciət et mək 
hü qu qu ve ril miş, bə lə diy yə lə rin sə la hiy yət lə ri ar tı rıl mış, və tən-
daş lıq dan çıx maq sa də ləş di ril miş dir.83 Bu dəyişikliklər Venesiya 

82 «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

Er mə nis tan müs tə qil lik əl də et dik dən son ra ha ki miy yə tə gə-
lən Er mə ni Ümum mil li Hə rə ka tı nın (EÜH, Hayoç Hamazgayin 
Şarjum) bü tün tə şəb büs lə ri nə bax ma ya raq, öl kə də ya şa nan so-
sial-iq ti sa di prob lem lər həll edil mə miş və döv lət-cə miy yət mü-
na si bət lə rin də or ta ya çı xan eti bar sız lıq mü hi ti er mə ni lə rin si ya si 
pro ses lər dən uzaq laş ma sı na sə bəb ol muş dur. Er mə nis tan de mok-
ra tik ləş mək və öl kə iq ti sa diy ya tı nı in ki şaf et dir mək əvə zi nə, iş-
ğal çı xa ri ci si ya sət hə ya ta ke çir miş dir. Bu si ya sət Er mə nis ta nın 
iq ti sa di in ki şa fı, si ya si sis te min for ma laş ma sı və de mok ra tik də-
yər lə rin qə bul edil mə si nə cid di ma neə tö rət miş dir. Er mə nis tan da 
si ya si me xa nizm köv rək dir85 və hər an böh ran ya şa na bi lər. Bir 
qrup ter ro ris tin 1999-cu il 27 okt yabr da Mil li Məc li sə hü cum et-
mə si86 və da ha son ra hə ya ta ke çi ri lən ter ror akt la rı, si ya si ter ror 
təh lü kə si nin hə lə də da vam et di yi ni gös tə rir. Be lə ki, 1991-ci il-
dən bu gü nə qə dər bir çox döv lət rəs mi si nə qar şı ter ror akt la rı 
hə ya ta ke çi ril miş dir.

84 “Final Opinion On Constitutional Reform In The Republıc Of Armenia, Euro-
pean 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
85 Bu xüsusiyyət təkcə Ermənistana aid deyil. Azərbaycan və Gürcistan da eyni pros-
esi 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.hab-
eranaliz.com/detay.php?detayid=1510; Hatem Cabbarlı, “Gürcistan’da Karanfil, 
Ukrayna’da Turuncu, Ermenistan’da Kardelen Devrimi Mi?”, http://www.haber-
analiz.com/detay.php?detayid=1439, 23 Haziran 2004.
86 Hatem Cabbarlı, Ermenistan’da İktidar Mücadelesi, ss. 39-43; Маrk Qriqorian, 
“The Calm Killer Of Vazgen Sarkisian-Divining Their True Motives”, (Iwpr, oktyabr 
1999), www.iwpr.net; Janna Aleksanyan, Yerevan Five Remain Tight-Lipped (Iwpr, 
Aprel 2001), www.iwpr.net.
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8. Hərbi quruluşu və xüsusiyyətləri1. 

8.1. Ermənistan ordusunun qurulması1. 

Er mə nis tan So vet İt ti fa qı nın tər ki bin də ol du ğu za man bu öl-
kə nin sər həd lə ri və təh lü kə siz lik sis te mi da xi lin də özü nü ra hat hiss 
et miş və cid di xa ri ci təh lü kə ilə qar şı laş ma mış dır. An caq müs tə-
qil li yi ni elan et dik dən son ra, xü su si lə Tür ki yə ni cid di bir təh lü kə 
ki mi gör müş və Ru si ya nın (MDB-nin) mü da fiə me xa niz mi nə da xil 
ol muş dur. Er mə nis ta nın Tür ki yə ni təh lü kə mən bə yi he sab et mə si 
Daş  nak  sut  yun Par  ti  ya  sı  nın mət  buat or  qan  la  rın  da müx  tə  lif və  si  lə -
lər  lə ifa  də edil  miş  dir. Bu par  ti  ya  nın 1993-cü il de  kab  rın 7-də ver  di -
yi mə  lu  ma  ta gö  rə, gu  ya Tür  ki  yə PKK ter  ror təş  ki  la  tı  nın fəaliy  yə  ti  ni 
bə  ha  nə edə  rək, Nax  çı  van  dan Er  mə  nis  ta  na hü  cum edə cək və Met  sa -
mor atom elekt  rik stan  si  ya  sı  nı bom  ba  la  ya caq dı.87 1992 – 1994-cü 
il lər də Yu na nıs ta nın Er mə nis tan da kı sə fi ri Leoni das Xri zan to pu lo-
sun qə lə mə al dı ğı “Qaf qaz ha di sə lə ri: Er mə nis tan da mil li mü ba ri zə 
və dip lo ma ti ya” ad lı ki tab Lon don da fəaliy yət gös tə rən “Ko mi tas 
Er mə ni İns ti tu tu” tə rə fin dən nəşr edil miş dir. Bu ki tab da da yu xa rı-
da qeyd et di yi miz fik rə bən zər mə lu mat ve ril miş dir.88

Er mə nis tan keç miş So vet İt ti fa qın da mil li or du qu ru cu lu ğu-
na baş la yan ilk döv lət ol muş dur. 1980-ci il lə rin son la rı na doğ-
ru Azər bay can və Er mə nis tan ara sın da kı Dağ lıq Qa ra bağ prob-
le mi nin or ta ya çıx ma sı ilə Er mə nis tan Azər bay can tor paq la rı nı 
iş ğal et miş, qa nun suz ola raq, hər bi-si lah lı qrup lar ya rat mış89 və 

87  Yasin Aslan, Ermenistan Tarihi Yol Ayrımında, Ankara 1996, s. 18.
88  “1993 Yılında Türkiye Ermenistan’a Saldıracaktı”, Azq, 18.09.2002.
89 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.

So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan son ra Er mə nis tan da mil li or-
du qu ru cu lu ğun da ye ni bir mər hə lə baş la mış dır. Er mə nis tan da 
mil li or du ideolo gi ya sı nın əsa sı nı ge ne ral ma yor No rat Ter-Qri-
qoryanın ha zır la dı ğı “Mil li Or du Kon sep si ya sı” təş kil edir.

Or du qu ru cu lu ğu da vam edər kən par la ment üz vü Va han Şah-
na zar ya nın sədr li yi ilə “Xü su si Mü da fiə Ko mi tə si” (XMK) qu rul-
muş və bü tün mə sə lə lər bu ko mi tə tə rə fin dən koor di na si ya edil miş-
dir. Bu ko mi tə nin fəaliy yə ti nə ti cə sin də ha va, ha va dan mü da fiə, 
qu ru qo şun la rı for ma laş dı rıl mış və ye ni sə fər bər lik qa nu nu qə bul 
edil miş dir. Mü da fiə na zir li yi 1992-ci il 28 yan var da rəs mən fəaliy-
yə tə baş la mış, 245 nə fər lik bi rin ci de sant ala yı təş kil edil miş dir. 
Bi rin ci de sant ala yı nın an diç mə mə ra si mi 1992-ci il mar tın 22-də 
ke çi ril miş və bu ta rix Er mə nis tan or du su nun qu rul ma sı gü nü ki mi 
qeyd olun muş dur.90 Bu alay 1992-ci il dən eti ba rən Azər bay can sər-
həd lə ri ni po za raq hər bi əmə liy yat lar da iş ti rak et miş dir. 

Er mə nis tan or du su nun 15 il lik yu bi le yin də çı xış edən Mü da-
fiə na zi ri Serj Sər kis yan mil li or du qu ru cu lu ğu nun üç mər hə lə dən 
iba rət ol du ğu nu söy lə miş dir.

Birinci mərhələ: 1989-cu ilin fev ra lın dan 1992-ci ilin ma yı-
na qə dər olan döv rü əha tə edir. Bu za man da ha çox kö nül lü lər ön 
plan da ol mu şur. Bu mər hə lə də qu ru lan si lah lı bir lik lər, əsa sən, ta-
ri xi qəh rə man la rın adı ilə ad lan dı rıl mış və Er mə nis tan or du su nun 
bü növ rə si ni təş kil et miş dir. 

90  Нелсон Алексанян, «Настоящие солдаты», http://ra.arminco.com/Archive/2000-
045/Current.htm
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İkinci mərhələ: 1992-ci ilin iyu nun dan 1994-cü ilin ma yı na 
qə dər olan döv rü əha tə edir. Bu il lər də Er mə nis tan or du su cid di 
sı naq lar dan keç miş, Azər bay can tor paq la rı nın 20 faizi ni iş ğal et-
miş dir. Er mə ni lər bu mər hə lə ni Er mə nis ta nın mil li or du qu ru cu-
lu ğu nun ən çə tin döv rü he sab edir lər.

Üçüncü mərhələ: 1994-cü ilin iyun ayın dan bu gü nə qə dər 
olan döv rü əha tə edir. Bu mər hə lə də Er mə nis tan or du qu ru cu lu-
ğu nu da ha da möh kəm lən dir miş, Ru si ya ilə hər bi və hər bi-si ya si 
əmək daş lı ğı ge niş lən dir miş, NA TO-nun la yi hə lə rin də iş ti rak edə-
rək, or du su nu da ha da tək mil ləş dir mə yə ça lış mış dır.91

Er mə nis tan hö ku mə ti mil li or du qu ru cu lu ğun da za bit kadr lar 
prob le mi ni həll et mək üçün so vet or du sun da xid mət edən er mə ni 
za bit lə ri öl kə yə də vət et miş dir.

So vet İt ti fa qı sü qut et dik dən son ra keç miş it ti faq res pub li ka-
la rın da yer lə şən hər bi ba za la rın bö lün mə si ba rə də 1992-ci il ma-
yın 15-də im za la nan Daş kənd mü qa vi lə si nin şərt lə ri nə gö rə, Er-
mə nis tan Ru si ya nın 7-ci Qvar di ya or du su nun tər ki bin də olan 16 
və 17-ci bri qa da la rı, 250 tank, 220 zi reh li ma şın, 285 ar til le ri ya 
qur ğu su, 100 dö yüş təy ya rə si və 50 hü cum he li kop te ri al mış dır.92 
Er mə nis tan da ha son ra Ru si ya dan al dı ğı si lah lar və 1997-ci il də 
Ru si ya nın bu öl kə yə qar şı lıq sız ola raq ver di yi 1 mil yard dol lar 
məb lə ğin də si lah lar la hər bi ar se na lı nı da ha da ar tır mış dır.

Er mə nis ta nın ən ya xın hər bi müt tə fi qi olan Ru si ya, ey ni za-
man da, 1994 – 1996-cı il lər də bu öl kə yə 8 ədəd “R-17” ope ra-
tiv-tak tik ra ket komp lek si, 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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tan kı, 50 ədəd “BMP-2” zi reh li ma şı nı, 36 ədəd “D-30” qaubit sa, 
18 ədəd “D-20” qaubit sa, 18 ədəd “Qrad” ra ket qur ğu su ver miş-
dir. İş ğal al tın da olan Azər bay can tor paq la rın da 316 ədəd tank, 
324 ədəd dö yüş ma şı nı və 322 ədəd 122 mm ka libr li ar til le ri ya 
qur ğu su nun (on lar dan 44-ü RS ZO markalıdır)93 ol du ğu nu nə zə rə 
al saq, Er mə nis ta nın böl gə təh lü kə siz li yi ni təh did et di yi ni müəy-
yən et mək müm kün dür. 

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/ 
14828 7.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. 
Er mə nis tan qa nun la rı na gö rə hər bir sağ lam er mə ni gən ci 18 

ya şı na çat dıq da hər bi xid mə tə get mə li dir. Öl kə də 18-30 yaş la rın-
da hər bi mü kəl lə fiy yət li lə rin sa yı, təx mi nən, 400 min nə fər dir və 
bu əha li nin 12 faizi ni təş kil edir.104

Er mə nis tan da mil li or du nun kadr eh ti ya cı nı tə min edən Vaz-
gen Sər kis yan adı na Hər bi İns ti tut,105 Hərbi Aviasiya Məktəbi,106 
Mxitar Qeraçi adına İrəvan Dövlət Tibb Universitetində “Tibbi 
xidmətin taktikası və təşkili” və “Hərbi-səhra cərrahiyyəsi” 
kafedraları,107 Mü  da  fiə na  zir  li  yi  nin ta  be  li  yin  də Ba  ba  can  yan adı  na 
iki il  lik hər  bi li  sey fəaliy  yət gös  tə  rir. Za  bit ol  maq is  tə  yən 14 – 16 
ya  şın  da  kı gənc  lər bu li  se  yi bi  tir  dik  dən son  ra Ru  si  ya, Uk  ray  na, 
Be  la  rus, Yu  na  nıs  ta  nın hər  bi mək  təb və aka  de  mi  ya  la  rın  da təh  sil 
alır  lar. 

9. İqtisadi srtukturu və xüsusiyyətləri1. 

Bir öl kə nin hə ya ta ke çir di yi mü da fiə və xa ri ci si ya sə ti nin gü-
cü, adə tən, onun iq ti sa di st ruk tu ru və gü cü ilə bir ba şa əla qə li dir. 
Dün ya ti ca rə tin də xa ri ci ti ca rət həc mi bö yük olan döv lət lər, 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/Fac-
ulty_Military.htm
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tən, bu üs tün lük lə ri ni qo ru maq üçün yer ləş di yi böl gə və əhə miy-
yət li ti ca rət or taq la rı olan böl gə lər də təh lü kə siz li yin qo run ma sı na 
ça lış mış və da ha praq ma tik xa ri ci si ya sət həaya ta ke çir miş lər. İq-
ti sa diy ya tı zəif və məh sul çe şi di məh dud olan döv lət lər isə xa ri ci 
si ya sət də cid di və təm kin li ola bil mir. Əgər hər han sı bir öl kə 
qar şı laş dı ğı prob le min həl li yo lu nu iş ğal çı xa ri ci si ya sət hə ya ta 
ke çir mək də gö rür sə, hə min döv lət böl gə nin təh lü kə siz li yi üçün 
cid di təh did ya ra da bi lər. Bu na mi sal ola raq, Er mə nis ta nın müs-
tə qil li yi ni elan et mə sin dən son ra hə ya ta ke çir di yi xa ri ci si ya sət 
kur su nu gös tər mək olar.

Er mə nis ta nın müs tə qil lik elan et dik dən son ra iş ğal çı si ya sət 
hə ya ta ke çir mə si iq ti sa di si ya sə ti nin önün də ki für sət lə ri əhə miy-
yət li də rə cə də məh dud laş dır mış dır. Nəq liy yat sa hə sin də prob lem-
lə ri olan Er mə nis tan Ru si ya ilə nəq liy yat əla qə lə ri ni Gür cüs tan 
üzə rin dən qur ma ğa ça lı şır.108 Er mə nis ta nın iq ti sa diy ya tı di gər qon-
şu öl kə lər lə mü qa yi sə də zəif dir və 1991-ci il dən son ra hər nə qə dər 
li be ral iq ti sa di də yər lə ri hə ya ta ke çir mə yə ça lış sa da, xa ri ci si ya sət 
kur su iq ti sa diy ya tı nın in ki şaf et mə si üçün uy ğun şə rait ya rat ma-
mış, tam ək si nə, çox vaxt ma ne çi lik tö rət miş dir. Er mə nis tan iq ti sa-
diy ya tı nın zəif ol ma sın da kı ən əhə miy yət li amil lər yer ləş di yi coğ-
ra fi ya, qon şu la rı ilə ya şa dı ğı prob lem lər (Azər bay can tor paq la rı nı 
iş ğal et mə si, Gür cüs tan la ya şa nan Ca va xe ti ya prob le mi və Tür ki-
yə yə qar şı qon dar ma “soy qı rım” id diası və tor paq tə lə bi), tran zit 
öl kə ol ma ma sı və ya xud ol ma im ka nın dan is ti fa də et mə mə si və tə-
bii sər vət lə rə, xü su si lə də ener ji mən bə lə ri nə sa hib ol ma ma sı dır.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. 
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Er mə nis tan 1991-ci il dən son ra çox cid di so sial-iq ti sa di və 
si ya si prob lem lər ya şa mış dır. 1988-ci il dən eti ba rən mi tinq lə rin 
baş la ma sı, 1988-ci ilin de kabr ayın da baş ve rən zəl zə lə nın iq ti sa-
diy ya ta vur du ğu zi yan,110 Er mə nis tan or du su nun Azər bay can tor-
paq la rı nı iş ğal et mə si ilə baş la yan mü ha ri bə öl kə iq ti sa diy ya tı nı 
zəifl ə dən amil lər dir.

Hrant Mar kar yan 1993-cü ilin fev ral ayın da baş na zir tə yin 
edil dik dən son ra, “Bey nəl xalq Val yu ta Fon du”nun dəs tə yi ilə 
“şok te ra pi ya sı”111 hə ya ta ke çi rə rək nəq liy yat və ener ji sa hə lə rin-
də prob lem lə ri həll et mə yə cəhd et miş, İran və Ru si ya ilə iq ti sa-
di və si ya si mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə yə ça lış mış dır. So vet 
İt ti fa qı nın sü qut et mə si nə ti cə sin də Er mə nis tan hö ku mə ti öl kə 
iq ti sa diy ya tı nı can lan dır maq üçün la zım olan xam mal eh ti ya cı-
nı qar şı la ya bil mə di yin dən prob lem lər lə üz ləş miş, is teh sal edi-
lən mal lar keç miş so vet mə ka nın da sa tıl ma mış, key fiy yə ti aşa ğı 
ol du ğu üçün dün ya ba zar la rın da rə qa bət apa ra bil mə miş dir. Er-
mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et mə dən iq ti sa di re form la ra baş la-
mış, 1990-cı il 23 av qust da qə bul edi lən “Er mə nis ta nın Müs tə qil-
lik Bə yan na mə si”nə is ti nad edə rək 1990-cı ilin sent yabr ayın da 
“Er mə nis tan Res pub li ka sı döv lət mül kiy yə ti haq qın da”112 qanun 

110 Zəlzələnin üstündən 20 ildən artıq vaxt keçməyinə baxmayaraq 15 minə yaxın in-
san 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 Özəl ləş dir mə yə ilk ola-
raq kənd tə sər rü fa tı sa hə sin dən baş lan mış və 1991-ci ilin yan var 
ayın da “Kənd li tor paq la rı, sov xoz və kol xoz la rın özəl ləş di ril mə-
si haq qın da” qa nun qə bul edil miş dir. 1991 – 1992-ci il lər də bu 
qa nu nun tət biq edil mə si ilə tor paq döv lət dən alın mış və kənd li-
lər ara sın da pay laş dı rıl mış, 320 min ye ni tə sər rü fat qu rul muş dur. 
An caq tor paq lar pay lan dıq dan son ra hö ku mət kənd li lə rin prob-
lem lə ri ilə ma raq lan ma mış, Er mə nis tan hö ku mə ti yal nız 1995 – 
1996-cı il lər də iq ti sa diy yat da az da ol sa in ki şa fa nail ol duq dan 
son ra fer mer tə sər rü fat la rı nı tex ni ki və ma liy yə ba xı mın dan dəs-
tək lə miş dir.

1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də Er mə nis tan hö ku mə ti zəl zə lə böl-
gə sin də ki ya rım çıq qal mış ti kin ti lə ri ta mam la maq gü cü nə sa hib 
de yil di. Ya rım çıq qal mış in şaata ye ni dən baş la maq üçün 1992-ci 
il av qust da “Döv lət müəs si sə lə ri nin və ya rım çıq qal mış in şaat sa-
hə lə ri nin döv lət siz ləş di ril mə si və özəl ləş di ril mə si haq qın da” qa-
nun qə bul edil miş dir. 1993 – 1994-cü il lər də Sə na ye na zir li yi nə 

113 So vet İt ti fa qı döv rün də bə zi st ra te ji əhə miy yə tə sa hib olan müəs si sə lər Er mə nis-
tan ha ki miy yə ti nə yox, bir ba şa Mosk va ya bağ lı ol muş dur.
114 Пузанов, «Вопросы экономического развития Армении...», с. 235.
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aid olan 147 müəs si sə özəl ləş di ril mə proq ra mı na da xil edil miş-
dir. 1994 – 1995-ci il lər də isə or ta və bö yük sə na ye müəs si sə lə-
ri nin özəl ləş di ril mə si nə baş la n mış dır. Özəl ləş dir mə ten der lə rin də 
sax ta kar lıq la ra yol ve ril mə si sər bəst ba zar mü na si bət lə ri nin in ki-
şaf et mə si nə ma ne ol muş dur. Er mə nis tan Ali So ve ti 1993-cü ilin 
iyun ayın da qə bul et di yi qa nun la mən zil lə rin özəl ləş di ril mə si nə 
baş la mış və bu pro ses bir ne çə il da vam et miş dir.

Er mə nis ta nın plan lı iq ti sa diy yat dan sər bəst ba zar iq ti sa diy-
ya tı na ke çid pro se si çox çə tin ol muş dur. Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı 
dün ya ba zar ı na çı xa bi lə cək güc də ol ma dı ğı üçün ənə nə vi ti ca rət 
or taq la rı ilə (keç miş so vet res pub li ka la rı) ti ca rət mü na si bət lə ri-
ni da vam et dir mə yə əhə miy yət ver miş, an caq 1994-cü ilə qə dər 
öl kə iq ti sa diy ya tı nı can lan dır maq üçün la zı mi şərt lə ri tə min edə 
bil mə miş dir.

Müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra Er mə nis tan iq ti sa diy ya-
tın da kı in ki şaf di na mi ka sı nı iki mər hə lə də də yər lən dir mək müm-
kün dür.

1990 – 1994-cü illər: Bu mər hə lə də sər bəst ba zar iq ti sa diy-
ya tı na keç mək üçün is la hat lar hə ya ta ke çi ril sə də, hö ku mət iq ti-
sa di böh ra nın qar şı sı nı ala bil mə miş dir. Gö rü lən təd bir lə rin nə-
ti cə ver mə mə si nin ən cid di sə bəb lə rin dən bi ri özəl ləş dir mə də 
sax ta kar lı ğa yol ve ril mə si, Er mə nis ta nın Azər bay ca na hər bi mü-
da xi lə si nin da vam et mə si, is la hat la rın ta mam lan ma ma sı və xa ri ci 
sər ma yə ris ki ol muş dur. 

İq ti sa diy ya tın və xa ri ci si ya sət me xa niz mi nin güc lü və zəif 
ol ma sın da öl kə əha li si nin sa yı cid di rol oy na yır. Bun dan baş qa, 
on suz da az olan əha li nin əhə miy yət li bir qis mi so sial-iq ti sa di və 
si ya si sə bəb lə rə gö rə xa ri cə ge dir sə, iq ti sa diy yat da cid di prob-
lem lə rin or ta ya çıx ma sı la büd dür. 

1991-ci ildən başlayaraq Ermənistanda işçi qüvvəsi xaricə 
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axın etmişdir. 2013-cü ilin no yabr ayın da Er mə nis tan əha li si 3 
mil yon 17 min nə fər ol muş dur. An caq bir çox araş dır ma çı Er-
mə nis ta nın al dı ğı xa ri ci ma liy yə dəs tə yi nin azal ma sı nın qar şı sı nı 
al maq məq sə di ilə, əha li si nin sa yı nın ol du ğun dan da ha çox gös-
tə ril di yi qə naətin də dir. Er mə nis ta nın əha li si nin sa yı nın bu gün 
fak ti ki ola raq 1,5 – 2 mil yon ol du ğu təx min edi lir və əha li nin 
təx mi nən 20 faizi 1990-cı il lə rin son la rı na qə dər əsa sən Ru si ya 
ol maq la müx tə lif xa ri ci öl kə lə rə get miş dir.115 Pe şə kar iş çi qüv-
və si nin xa ri ci öl kə lə rə get mə si iq ti sa diy ya ta mən fi tə sir et sə də, 
xa ri cə ge dən lər Er mə nis ta na il də təx mi nən 250 mil yon dol lar pul 
kö çü rür lər. Bu miq dar isə Er mə nis ta nın ÜDM-nin 12 faizi nə bə-
ra bər dir.116 Xa ric dən pul kö çür mə lə ri bə zi prob lem lə ri həll et sə 
də, pe şə kar iş çi qüv və si nin xa ri ci öl kə lə rə üz tut ma sı Er mə nis ta-
nın iq ti sa diy ya tı nı can lan dır ma sı ba xı mın dan cid di prob lem dir.

1994-cü ilin son la rı na ki mi Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı ki çil-
mə yə da vam et miş dir. Hö ku mət bə zi iq ti sa di in ki şaf proq ram la rı 
hə ya ta ke çir sə də, Azər bay can la apa rı lan mü ha ri bə nin xərc lə ri və 
da xi li si ya sət də ya şa nan si ya si tə la tüm lər bu proq ram la rın cid di 
nə ti cə ver mə si nə ma ne ol muş dur. 1990-cı il lə mü qa yi sə də ÜDM 
60 faiz azal mış, 1997-ci ilin son la rı na doğ ru büd cə kə si ri ÜDM-
nin 56 faizi ni təş kil et miş, infl ya si ya 3700 faiz ol muş dur.117

1995 – 2005-ci illər: 1994-cü ilin may ayın da Azər bay can-
la atəş kəs mü qa vi lə si im za lan dıq dan son ra iq ti sa diy ya tı nı can-
lan dır maq im ka nı əl də edən Er mə nis tan hö ku mə ti is la hat la rı 
sü rət lən dir miş və mü ha ri bə üçün xərc lə nən və saitin bir qis mi ni 

115 Sezgin, “Geçiş Sürecinde Ermenistan Ekonomisinin Değerlendirilmesi”, s. 47.
116 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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iq ti sa diy ya ta yön lən dir miş dir. Bu nun nə ti cə sin də büd cə kə si ri 
azal mış, 1994-cü il də ÜDM 5,4 faiz art mış dır. Hö ku mət bey-
nəl xalq ma liy yə təş ki lat la rı nın dəs tə yi ilə 1993-cü ilin son la rın-
da mil li val yu ta va si tə si “dram”ı tə da vü lə bu rax mış dır. Hö ku-
mət mak roiq ti sa di in ki şa fı tə min et mək üçün 1995-ci il də Bey-
nəl xalq Val yu ta Fon dun dan “Sis te ma tik Də yi şik lik Proq ra mı” 
(Sys te ma tic Trans for ma tion Fa ci lity) çər çi və sin də al dı ğı 24.8 
mil yon dol lar, “Re zerv kre dit lə ri haq qın da ra zı laş ma proq ra mı” 
(Stand By Ar ran ge ment) çər çi və sin də al dı ğı 30 mil yon dol lar 
və Dün ya Ban kın dan al dı ğı 63.5 mil yon dollar118 kre dit lə iq-
ti sa diy ya tı nı dir çəlt mə yə ça lış mış dır. Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı 
bü tün sa hə lər üz rə yox, sa də cə mak roiq ti sa di ba xım dan in ki şaf 
et miş dir. Hö ku mə tin bü tün səy lə ri nə bax ma ya raq, öl kə də ümu-
mi iq ti sa di in ki şaf tə min edil mə miş dir. MDB Döv lət lə ra ra sı 
Sta tis ti ka Ko mi tə si nin ha zır la dı ğı mə ru zə yə gö rə, 2004-cü il də 
Er mə nis tan iq ti sa diy ya tın da ÜDM sə viy yə si 1970-ci il lə rin, sə-
na ye is teh sa lı 1973-cü ilin, kənd tə sər rü fa tı 1976-cı ilin, nəq liy-
yat sa hə si 1953-cü ilin, in şaat 1946-cı ilin, ümu mi ti ca rət həc mi 
isə 1973-cü ilin gös tə ri ci lə ri nə uy ğun ol muş dur.119 Er mə nis tan 
Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə si nin gös tə ri ci lə ri nə gö rə, iq ti sa diy-
yat da can lan ma ol ma sı na bax ma ya raq, bu nun nə ti cə lə ri so sial 
hə yat da hiss edil mir. Xid mət sek to run da kı in ki şaf 1993-cü il də 
10,6, 1994-cü il də 17,5, 1996-cı il də 11,7, 1997-ci il də 13,2 və 
1998-ci ildə 4,75 faiz olmuşdur.120

118 Богуславская, “Экономика Республики Армения...”,
119  Ваан Хачатурян, «Основные тенденции развития экономики Армении в 1991-
2002 годах», Центральная Азия и Кавказ, http://www.ca-c.org/online/2002/
jour nal_rus/cac-02/17.hachru.shtml
120  Хачатурян, «Основные тенденции развития…»,
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Dün ya Ban kı nın mə lu ma tı na əsa sən, Er mə nis tan da or ta tə bə-
qə de mək olar ki, yox dur. Öl kə əha li si nin 20 faizi mil li gə li rin 80 
faizi nə nə za rət edir.121 So sial hə yat da kı bu fərq sa də cə iq ti sa diy-
ya ta yox, da xi li si ya sə tə də tə sir edir.

Er mə nis tan da 2003 – 2004-cü il lər də ÜDM 13,9 faiz art mış-
dır. 2003-cü il də xa ri ci sər ma yə 120.9 mil yon dol lar adam ba şı-
na dü şən mil li gə lir 950 dol lar, 2004-cü il də isə 1.120 dol lar122 
olmuşdur.

Dün ya Ban kı nın mə lu mat la rı na gö rə, 2004-cü il də Er mə nis-
ta nın xa ri ci bor cu 733,1 mil yon, “Eco no mist İn tel li gent”in ha-
zır la dı ğı mə ru zə yə gö rə isə 1,08 mil yard dol lar dır.123 Er mə nis tan 
Ma liy yə Na zir li yi nin mə lu mat la rı na gö rə, 2008-ci il də öl kə nin 
xa ri ci bor cu ÜDM-nin 13,2 faizi, 2009-cu il də isə 36 faizi ni təş-
kil et miş dir. Xa ri ci borc la rın bö yük bir qis mi 35-40 il müd də ti nə 
7-10 il gü zəşt lə alın mış dır. Er mə nis tan əsa sən Bey nəl xalq Val yu ta 
Fon dun dan (823 mil yon dol lar), Dün ya Ban kın dan (545 mil yon 
dol lar) və Ru si ya dan (500 mil yon dol lar) borc alır.124 2009-cu il də 
Er mə nis ta nın xa ri ci bor cu 263,59 mil yon dol lar ar ta raq 1,87 mil-
yard dol lar125 olmuş, 2010-cu ilin birinci rübündə ÜDM-nin 45 

121 Хачатурян, «Основные тенденции развития…»,
122 “The Worl Bank Group-Armenıa Data Profile”, ww.devdata.worldbank.org/ex-
ternal/
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
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faizini126 yəni 2,981 milyard dollar təşkil etmişdir.127 Bə zi mən bə-
lər isə Er mə nis ta nın ümu mi xa ri ci bor cu nun 5,02 mil yard dol lar 
ol du ğu nu bil di rir.128 2013-cü il sta tis ti ka sı na gö rə, Er mə nis ta nın 
xa ri ci bor cu 4,25 mil yard dol lar dır.129

Er mə nis tan bey nəl xalq iq ti sa di təş ki lat lar la əmək daş lı ğa 
əhə miy yət ver miş, 2003-cü il 5 fev ral da Dün ya Ti ca rət Təş ki la tı-
na üzv ol muş dur.130

Ye ni iq ti sa di sis te mə ke çid pro se sin də döv lət qu rum la rı la zı-
mı şə kil də iş lə mə di yin dən rüş vət və kor rup si ya üçün uy ğun şə rait 
ya ran mış dır. Ba zar iq ti sa diy ya tı nın “acı hə qi qət lə ri” ilə qar şı la-
şan bü rok ra ti ya, yük sək infl ya si ya üzün dən əlin də ki hər şe yi itir-
di yi nə gö rə kor rup si ya ilə məş ğul ol muş və rüş vət alar kən özü-
nü “haq lı” say mış dır. Dün ya Ban kı nın Er mə nis tan da 95 bö yük 
fab rik və za vo dun sa hib lə ri ara sın da ke çir di yi an ket nə ti cə lə ri nə 
əsa sən ha zır lan mış kor rup si ya və rüş vət haq qın da mə ru zə sin də 
göm rük, ver gi, po lis, məh kə mə və pro ku ror luq ki mi təş ki lat lar da 
kor rup si ya və rüş və tin ol du ğu aş kar edil miş dir.131

Ermənistan iqtisadiyyatının bu cür ciddi problemlərlə 

126  «Госдолг Армении достигнет 45% ВВП», www.regnum.ru/news/1256991.
html, 24.02.2010.
127  Лилит Ованисян, «В Армении вырос внешний долг», http://www.kavkaz-
uzel.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/ 
136 7389231.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 bax ma ya raq, hö ku mət iq ti sa di prob lem lə ri həll et-
mək dən da ha çox, Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal et mə yə üs tün lük 
ver miş dir. Bu tak ti ka 1994-cü ilin may ayın da atəş kəs mü qa vi lə si 
im za lan dıq dan son ra Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı nın in ki şaf et mə si-
nə şə rait ya rat say dı, bəl kə də məq bul sa yı la bi lər di. Er mə nis tan 
hö ku mə ti iq ti sa di prob lem lə rin bir qis mi ni həll edə bil sə də, ümu-
mən cid di in ki şaf dan bəhs et mək müm kün de yil.

10. Diaspor1. 

Elmi ədəbiyyatda “diaspor”132 ter mi ni adə tən yə hu di lə rin 
ya şa dı ğı sür gün hə ya tı nı ifa də et sə də, da ha son ra də yi şə rək, ox-
şar və ziy yət də olan qrup və ha di sə lə ri ta nıt maq üçün is ti fa də edil-
miş dir. Post mo dern ba xı şa gö rə, dias por ter mi ni ilk mə na sın dan 
uzaq laş sa da,133 il kin mə na sı ilə də yər lən di rən lər yə hu di nü mu nə-
si nin ideal nü mu nə ol du ğu nu bil di rir lər.134

Er mə ni lər, adə tən, dias por ifa də si əvə zi nə, xa ric də ya şa yan 
er mə ni lər mə na sı nı ve rən “spyurk”135 sö zün dən is ti fa də edir lər. 
Xa ric də ya şa yan er mə ni lər haq qın da mə lu mat ve ri lər kən, ümu mi 

132  Terminin izahı üçün baxın: «Aрмянская диаспора»,http://www.armenia.ge/
dias pora/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 Re-
turn”, 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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ola raq qə bul edil miş post mo dern ba xış nə zə rə alı na raq mo noq ra-
fi ya da dias por ter mi nin dən is ti fa də edil miş dir.

Er mə ni mən bə lə ri nə gö rə, bu gün dün ya nın 79 öl kə sin də 
15 mil yon er mə ni ya şa yır.136 Ermənilər Avropa137 və ABŞ-da138 
yaşamalarını, adətən, 1915-ci il hadisələri139 ilə izah et sə lər də, bu 
ta ri xə qə dər də ABŞ və Av ro pa da er mə ni lə rin ya şa dı ğı mə lum dur. 
Bə zi təd qi qat çı lar isə XV əsr də Ki li ki ya Kral lı ğı nın sü qu tun dan 
son ra er mə ni lə rin ha zır da ya şa dıq la rı coğ ra fi ya ya – İran, Os man lı 
və Ru si ya tor paq la rı na, da ha son ra isə Av ro pa ya köç dük lə ri te zi-
si ni mü da fiə edir lər.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 Lobici-
lik”, Ermeni Araştırmaları, Bahar 2002, sayı 5; Çakıllıkoyak, Diasporada Erme-
ni 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 Lo-
bisi, 1. bs. Alfa Akademi Yayınevi, İstanbul, Ekim 2004; Tayyar Arı, Amerika’da 
Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika, İstanbul 1997; Mesrop Ashjian, The Arme-
nian Church in America, New York, 1995, Sarkis Ataimian, The Armenian Com-
munity: 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 Cau-
casus”, 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.

I FƏSİL. Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran amillər və nəzəri məsələlərHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



74

vətən olaraq görmür,141 öz lə ri ni müs tə qil bir var lıq və ya şa dıq la rı 
öl kə lə ri ana və tən ola raq qə bul edir lər.142 Dias por er mə ni lə ri nin 
bir qru pu isə Er mə nis ta nı ana və tən ola raq gör sə də, öz lə ri ni bu 
öl kə yə fi zi ki ola raq bağ lı hiss et mir lər.143 Dias por da öz da xi lin də 
bü töv bir vü cud ola raq for ma laş ma mış dır və bə zi fərq li xü su siy-
yət lə ri nə gö rə müx tə lif şə kil də də yər lən di ri lə bi lər. Dias po run ən 
sə ciy yə vi xü su siy yə ti isə ka pi ta list və so sialst dün ya gö rü şü nə sa-
hib ol ma sı və bu iki qrup ara sın da ya şa nan an laş maz lıq lar dır. So-
sialist sis te min çök mə si nə bax ma ya raq, ideolo ji bö lün mə nin hə lə 
də da vam et mə si yal nız dias por da xi lin də de yil, ey ni za man da, 
çox vaxt dias por və Er mə nis tan er mə ni lə ri nin bir məq səd ət ra fın-
da bir ləş mə si nə ma ne olur.144

Bə zi təd qi qat çı lar dias po run Er mə nis tan ilə mü na si bət lə ri nin 
baş lan ğı cı nı 1988-ci ilin de kabr ayın da baş ve rən zəl zə lə və Er-
mə nis ta nın müs tə qil li yi ni elan et mə si fak tı ilə bağ la sa lar da,145 əs-
lin də, iki li mü na si bət lə rin baş lan ğı cı So vet İt ti fa qı nın İkin ci Dün-
ya Mü ha ri bə sin dən qa lib çıx dı ğı 1945-ci ilə tə sa düf edir. Dias por 
er mə ni lə ri bey nəl xalq aləm də SS Rİ-yə qar şı çıx maq dan sa, mü ha-
ri bə dən son ra da ha da güc lə nən bu öl kə ilə mü na si bət lə rin in ki şa-

141 «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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fı nın Er mə nis ta na və dias po ra da ha fay da lı ola ca ğı na inan dıq la rı 
üçün tak ti ka la rı nı də yiş di lər. Bu na gö rə də İkin ci Dün ya Mü ha-
ri bə sin dən son ra er mə ni dias po ru SS Rİ-yə qar şı fəaliy yə ti ni əhə-
miy yət li də rə cə də məh dud laş dır mış dır. 

1980-ci il lə rə qə dər ərəb öl kə lə rin də ya şa yan er mə ni lə rin bö-
yük bir qis mi Er mə nis tan hö ku mə ti tə rə fin dən bu öl kə yə kö çü rül-
müş dür.146 An caq dias por er mə ni lə ri nin ilk də fə müs tə qil ola raq 
Er mə nis ta na gəl mə si nə sə bəb 1988-ci ilin de kab rın da baş ve rən 
zəl zə lə ol muş dur. Er mə nis tan müs tə qil li yi nin ilk il lə rin də Qər bin 
si ya si dəs tə yi ni və iq ti sa di yar dı mı nı al maq ba xı mın dan dias por la 
əmək daş lı ğa eh ti yac duy muş və im kan la rın dan is ti fa də et miş dir. 
1990-cı il lə rin əv vəl lə ri nə ki mi dias por mad di və mə nə vi cə hət-
dən Er mə nis ta nı dəs tək lə miş dir. An caq bu ta ri xə dək sür gün də 
fəaliy yət gös tə rən Daş nak sut yun, Hın çak (Kil sə zən gi), Ram ka-
var Aza ta kan (Li be ral De mok rat) par ti ya la rı nın Er mə nis tan da ye-
ni dən si ya si fəaliy yə tə baş la ma sın dan son ra dias por-Er mə nis tan 
mü na si bət lə rin də bə zi prob lem lər or ta ya çıx mış dır.147

Er mə nis tan er mə ni lə ri nin fik rin cə, dias por nə qə dər Er mə-
nis ta na yar dım gös tər sə də, öl kə də ya şa nan so sial-iq ti sa di və 
si ya si prob lem lə ri dias por yox, on lar ya şa yır. Qərb öl kə lə ri və 
ABŞ-da fi ra van ya şa yan dias po run Er mə nis tan la heç bir fi zi-
ki bağ lı lı ğı yox dur və bu na gö rə də Er mə nis tan dan hər han sı 
bir tə ləb edə və on lar dan üs tün möv qe yə sa hib ola bil məz lər.148 

146 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/histor-
ical_m emory_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  

Er mə nis tan la dias por ara sın da mü na si bət lər qu rul duq dan 
son ra er mə ni dias po ru 1990-cı il lə rin or ta la rı na ki mi xa ri ci si ya-
sət də möv qe yi ni güc lən dir miş dir. Bu nun ən mü hüm sə bəb lə rin-
dən bi ri də Er mə nis ta nın ilk Xa ri ci iş lər na zi ri Raf fi Ho van nes-
ya nın və hö ku mət də təm sil olu nan bə zi və zi fə li şəxs lə rin dias por 
əsil li ol ma sı dır. Bu na bax ma ya raq, pre zi dent Le von Ter-Pet ros-
yan və ziy yə ti nə za rət də sax la ma ğa ça lış mış və bə zən dias po run 
fəaliy yə ti ni məh dud laş dır mış dır.150 Dias por-Er mə nis tan ara sın da 
ya şa nan an la şıl maz lıq Daş nak sut yun Par ti ya sı nın və di gər dias-
por par ti ya la rı nın Er mə nis tan da fəaliy yə tə baş la ma sın dan son ra 
si ya si müs tə vi də da vam edir.

Daş nak sut yun və di gər dias por par ti ya la rı hö ku mət dən Tür-
ki yə, Azər bay can və Gür cüs ta na qar şı da ha sərt si ya sət hə ya ta 
ke çir mə yi – qon dar ma “soy qı rım” təb li ğa tı nı ge niş lən dir mə yi, 
1921-ci il də im za lan mış Qars mü qa vi lə si ni ta nı man ma sı nı, Tür-
ki yə dən tor paq və təz mi nat tə ləb et mə yi, Azər bay can tor paq la-

149 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, Daş nak sut yun Par ti ya sı haq qın da 28 de kabr 
1994 - cü il ta ri xin də “si ya si ter ro rizm” və “nar ko tik mad də lə rin qa çaq mal çı lı ğı” 
mad də si ilə ci na yət işi aç dır mış, ar dın ca isə par ti ya nın fəaliy yət lə ri məh dud laş dı-
rıl mış dır. Da ha son ra Er mə nis tan Ali Məh kə mə si tə rə fin dən par ti ya nın və ona bağ lı 
olan qu rum la rın (xü su si lə Dro) fəaliy yə ti əv vəl cə al tı ay müd dət ər zin də qa da ğan 
edil miş, hə min vaxt çər çi və sin də şərt lər ye ri nə ye ti ril mə di yin dən qa da ğa la rın tət bi qi 
uza dıl mış dır. Li ba ri dian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 69.
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rı nı iş ğa lı na da vam et mə yi, Gür cüs ta nın Ca va xe ti ya əya lə tin də 
ya şa yan er mə ni lə rə və tən daş lıq sta tu su ve ril mə si ni tə ləb edir. 
Ey ni za man da, Er mə nis ta na cid di kö mək gös tə rən “Er mə ni Yar-
dım Ko mi tə si”, “ABŞ Er mə ni As samb le ya sı”, “Er mə ni Ümu mi 
Xey riy yə Bir li yi”, “Qa lust Gül bek yan”, “Aleks Ma nuk yan” və 
“Kirk Kri kor yan” fond la rı öz tə ləb lə ri ni hö ku mə tə qə bul et dir-
mə yə ça lı şır.151

Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sət kur su nun əsas mə sə lə lə ri mü za-
ki rə edi lər kən, ta raz lı ğın qo run ma sı şər ti ilə dias po run da fi kir-
lə ri nə yer ve ril miş dir. Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə tin də, xü su si lə 
dias por er mə ni lə ri üçün də yiş məz, mü za ki rə si və gün dəm dən çı-
xa rıl ma sı im kan sız olan qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”, ta ri xi ana 
və tən (Tür ki yə və Azər bay can tor paq la rı nın bir qis mi), tor paq və 
təz mi nat id diala rı ki mi bə zi cid di mə sə lə lər var dır. Bu mə sə lə lər-
də Er mə nis ta nın Tür ki yə və Azər bay ca na gü zəş tə get mə si hə lə lik 
müm kün de yil. Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra ilk 
pre zi dent, hö ku mət də isə mü da fiə və xa ri ci iş lər na zir lə ri də dias-
por dan ol duq la rı üçün dias por hə lə də öl kə da xi lin də tə sir me xa-
nizm lə ri ni əlin də sax la ya bi lir.

1998-ci il də Ro bert Kö çər yan pre zi dent se çil dik dən son ra 
Er mə nis ta nın dias por si ya sə ti ni ye ni dən nə zər dən ke çir miş və 
qar şı lıq lı mü na si bət lə rə xü su si əhə miy yət ver miş dir. Er mə nis tan 
xü su si lə xa ri ci si ya sət də fəaliy yət sa hə si ni ge niş lən dir mək və iq-
ti sa diy ya tı nı in ki şaf et dir mək üçün dias po run po ten sialın dan fay-
da lan maq is tə miş dir. Bu ba xım dan dün ya er mə ni lə ri nin ye ni dən 
təş ki lat lan ma sı və qar şı lıq lı fəaliy yə tin koor di na si ya edil mə si 
üçün Kö çər ya nın dəs tə yi və tə şəb bü sü nə ti cə sin də üç də fə Er mə-

151  Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 173.
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nis tan – dias por konf ran sı təş kil edil miş dir.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-
van da “I Er mə nis tan – dias por konf ran sı” ke çi ril miş dir. Kö çər-
yan bu konf rans va si tə si lə dias por er mə ni lə rin dən öl kə yə gös tər-
dik lə ri mad di yar dım və sər ma yə ya tı rı mı nı ar tır ma ğı, ya şa dıq la rı 
öl kə lər də Dağ lıq Qa ra bağ la bağ lı Er mə nis ta nın möv qe yi ni mü da-
fiə et mə yi is tə miş dir. Dias por er mə ni lə ri nin tə lə bi isə qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı nın” ta nın ma sı is ti qa mə tin də döv lə tin da ha fəal 
si ya sət hə ya ta ke çir mə si ol muş dur.155

“II Ermənistan – diaspor konfransı” 2002-ci il mayın 27-28-
də 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, Ba-
har 2002, http://www.iksaren.org/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=285
156 “Diaspora-Armenia Conference”, http://www.armeniadiaspora.net/
confe rence2002/htms/VOInterviewJan.html
157 Bəyannamə üçün bax: www.armeniadiaspora.com/conference2002/htms/declar/eng.htm
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erməni cə miy yə ti nin ya ra lan ma sı, an caq bu na bax ma ya raq, er-
mə ni lə rin Os man lı nın et nik tə miz lə mə si ya sə ti nə qar şı mü ba ri zə 
apar ma sı, mü ha ri bə lər nə ti cə sin də158 1918-ci il ma yın 28-də Bi-
rin ci Er mə nis tan Res pub li ka sı nın qu rul ma sı, la kin türk lə rin ye ni 
hü cum la rı159 nə ti cə sin də Er mə nis ta nın tək rar bö lün mə si öz ək si-
ni tap mış dır. Konf rans da qə bul edi lən sə nəd də dün ya nın bir çox 
öl kə lə rin də ki müx tə lif si ya si və mə də ni şərt lər al tın da fəaliy yət 
gös tə rən er mə ni dias po ru nun mil li xa rak te ri nin, adət və ənə nə lə-
ri nin, mə də niy yət və mil li kim li yi nin qo run ma sı və in ki şaf et di-
ril mə si nin əsas prob lem ol ma sı, dün ya nın hər öl kə sin də “er mə ni 
soy qı rı mı nın” ta nın ma sı nın tə min edil mə si üçün qə tiy yət gös tə-
ril mə si vur ğu lan mış dır: “Konf rans dün ya nın müx tə lif öl kə lə ri nin 
pay tax tın da er mə ni xal qı nın hə qi qət lə ri ni qə bul edən dost la rı nın, 
bey nəl xalq ic ti maiy yə tin soy qı rım haq qın da hər gün bir az da ar-
tan qə tiy yə ti ni sü but edən fəaliy yə ti qar şı sın da məm nun lu ğu nu 
ifa də edir”.160 Beləliklə, ən az diaspor qədər Ermənistanın da qon-
dar ma “soy qı rı mın” ta nı dıl ma sı üçün fəaliy yə ti nə da vam edə cə yi 
an la şı lır. Bu da Er mə nis tan və Tür ki yə ara sın da kı prob lem lə rin 
da vam edə cə yi ni gös tə rir. 

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 1920-
ci 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 sent yab rın18-20-də İrə van da təş kil olun muş “III 
Er mə nis tan – dias por konf ran sı”nda  müx tə lif öl kə lər dən təx mi-
nən iki min nü ma yən də is ti rak et miş dir.161

Konf rans da “XXI əsr də mil li döv lət və mil li kim lik,” “Dias-
por-ana və tən mü na si bət lə ri nin me xa niz mi – iki tə rəfl i yol,” “Və-
tə nə dö nüş və va hid mil li kim lik mə sə lə si” və “2020-ci il də dias-
po ra ba xış”162 möv zu la rın da mü za ki rə lər ol muş dur. Əv vəl ki konf-
rans lar da ol du ğu ki mi, bu konf rans da da, dias por nü ma yən də lə ri 
dias por – Er mə nis tan mü na si bət lə ri ni koor di na si ya edən bir döv lət 
or qa nı nın qu rul ma sı nı tə ləb et miş və da ha son ra be lə bir or qan qu-
rul muş dur.163 Əv vəl ki konf rans lar da alı nan qə rar lar təh lil edil dik-
də tə rəfl ə rin əmək daş lıq im kan la rın dan is ti fa də et mək is tə mə lə ri nə 
bax ma ya raq, la zı mi nə ti cə nin əl də olun ma dı ğı an la şı lır. Er mə nis-
tan və dias por ara sın da ol du ğu ki mi, dias por da xi lin də ki prob lem-
lər ge niş və plan lı əmək daş lı ğa ma ne olur. Dias po run Er mə nis ta-
nın xa ri ci si ya sə tin də ya rat dı ğı çə tin lik lə rin di gər ami li də si ya si 
və hü qu qi mə su liy yə ti nin ol ma ma sı na bax ma ya raq, hö ku mət dən 
da ha ra di kal xa ri ci si ya sət hə ya ta ke çir mə yi tə ləb et mə si dir. Döv lət 
adam la rı nın Er mə nis ta nın real po ten sialı nı gör mə si nə bax ma ya raq, 
dias por bə zən hö ku mət dən im kan sız ola nı tə ləb edir.

161 3-cü Konfrans üçün baxın: http://www.armeniadiaspora.com/conference2006/
162 Məsələ ilə bağlı mübahisələr üçün baxın: http://www.armeniadiaspora.com/con-
ference2006/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.

I FƏSİL. Ermənistanın xarici siyasətini formalaşdıran amillər və nəzəri məsələlərHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



81

Er mə nis ta nın müs tə qil lik il lə rin də dias por ilə mü na si bət lə ri 
də yər lən di ri lər kən, qə rar la rın alın ma sın da dias po run bə zən tə sir li 
ol du ğu nu, bə zən isə ge ri yə çə kil di yi ni gö rü rük. An caq dias po run 
ha di sə lər dən kə nar da qal dı ğı nı id dia et mək müm kün de yil. Bö-
yük eh ti mal la, tə rəfl ər ara sın da kı mü na si bət lər də gə lə cək də cid di 
prob lem lər or ta ya çıx ma ya caq dır. Er mə nis tan da cid di iq ti sa di və 
ya xud si ya si böh ran ya şan dıq da, qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” 
haq qın da Er mə nis tan hö ku mə ti ge ri ad dım at dıq da və Dağ lıq Qa-
ra bağ da Er mə nis tan üçün uğur suz hər bi əmə liy yat lar baş la dıq da 
və ziy yə tin də yiş mə si is tis na edil mir.

11. 1. “Hay dat” doktrinası

Bə zi mil lət lər ta rix də ya şa dıq la rı ha di sə lə ri təh did ki mi yox, 
für sət ola raq də yər lən dir miş və mü vəf fə qiy yət qa zan mış dır. Bu na 
nü mu nə ola raq, yə hu di lə rin 2500 il lik sür gün hə ya tı na son ve-
rən Sionizm,164 Yunanıstanın Osmanlıdan ayrılmasından sonra 
qəbul etdikləri Meqali İdeya165 və Birinci Dünya Müharibəsindən 
son ra par ça lan mış al man döv lə ti nin və mil li duy ğu la rı nı ye ni-
dən can lan dı ran Le bens raum166 (bu nun nə ti cə si hə lə də mü za ki rə 

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=82 45&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.ufukote-
si.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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möv zu su dur) dokt ri na la rı nı gös tər mək müm kün dür. Bu ba xım-
dan, er mə ni lə rin XIX əs rin son la rın da for ma laş mış “Hay dat” 
doktrinası olduqca maraqlıdır.

“Hay dat” dokt ri na sı nı təş kil edən ideolo gi ya əsa sən er mə ni 
kil sə si və zi ya lı la rı tə rə fin dən əsr lər dir ya şa dıl mış və XIX əs rin 
son la rı – XX əs rin əv vəl lə rin də bü tün çə tin lik lə rə bax ma ya raq, 
hə ya ta ke çi ril mə si plan laş dı rı lan mil li də yər lə rin top lu su dur. Bu 
dokt ri na nın for ma laş ma sın da Daş nak sut yun Par ti ya sı nın xü su si 
ye ri var. Bi rin ci Er mə nis tan Res pub li ka sı nın 1920-ci il də bol şe-
vik lər tə rə fin dən iş ğal edil mə sin dən son ra Av ro pa ya kö çən iq ti dar 
par ti ya sı Daş nak sut yun cid di si ya si böh ran ya şa mış dır. İdeolo-
ji bö lün mə nin qar şı sı nın alın ma sı və sür gün də ya şa maq uğ run da 
mü ba ri zə apa ran Daş nak sut yun Par ti ya sı da ha son ra “Hay dat” 
dokt ri na sı for ma laş dır mış dır.167

Dokt ri na 1965-ci ilə ki mi Daş nak sut yun Par ti ya sı ilə sür gün 
hə ya tı ya şa mış dır. Bu ta rix də Er mə nis tan SSR-nin qon dar ma “er-
mə ni soy qı rı mı” qur ban la rı nın xa ti rə si nin yad edil mə si nə ica zə 
ver mə sin dən son ra “Hay dat” dokt ri na sı Er mə nis ta na gə ti ril miş, 
müs tə qil lik son ra sı isə möv qe yi ni da ha da güc lən dir miş dir. “Hay 
dat” dokt ri na sı xü su si lə də, 1990-cı il lə rə ki mi dias por er mə ni-
lə ri nin mil li də yər lə ri və mil li kim lik lə ri nin qo run ma sı na xid mət 
et miş və bu xü su siy yə ti ni bu gü nə ki mi qo ru muş dur.

Libaridyan “Hay dat” sa də cə bö yük hə dəfl ə rə apa ran bir 
dokt ri na de yil dir. “Hay Dat” kim lik böh ra nın dan cə miy yət da xi-
lin də bir li yə, fərq li mil lət lər dən olan lar la ev li lik lə rə ma ne ola caq 
me xa nizm lə rin ta pıl ma sın dan, uni ver si tet lər də er mə ni ta ri xi nin 
dərs ki mi təd ris et di ril mə si nə, nə sil lə ra ra sı an laş maz lıq lar dan, 

167 «Армяне США за Джона Керри: Интервью главы «Ай Дата» Киро Манояна 
ИА REGNUM», http://www.volgainform.ru/allnews/305294/, 09.08.2004.
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türk lə rin soy qı rım tö rət dik lə ri ni in kar et mə lə ri nə və soy qı rı mı nın 
bey nəl xalq aləm də ta nın ma sı na ki mi er mə ni lər lə əla qə dar hər şe yi 
özün də eh ti va edir. Er mə ni mə sə lə si təd ri cən, bey nəl xalq mü na si-
bət lər dün ya sın da mis tik st ra te gi ya lar la hə ya ta ke çi ri lən əf sa nə vi 
bir mü ba ri zə yə çev ril di.”168 desə də, Ermənistanın müstəqilliyini 
elan etməsindən sonra “Hay dat” dokt ri na sı nı təş kil edən ideolo-
gi ya nın ey ni si xa ri ci si ya sət də də hə ya ta ke çi ril  miş dir. Bu ideolo-
gi ya nın hə ya ta keç mə si mə sə lə si iq ti dar da olan si ya si qüv və lə rin 
dün ya gö rü şü ba xı mın dan bi rin ci və ikin ci yer də ol sa da, iq ti dar-
la rın heç bi ri bu dokt ri na dan uzaq laş ma mış dır. 

“Hay dat” dokt ri na sı XIX əs rin son la rı-XX əs rin əv vəl lə-
rin də müs tə qil Er mə nis tan döv lə ti nin ya ra dıl ma sı ger çək li yi və 
er mə ni lə ri əha tə edən şərt lər nə zə rə alı na raq təş kil edi lən, qə ti, 
də yiş məz və əbə di mil li mə na fe lər ola raq qə bul olu nan üç əsas 
məq sə di var dır:

- ta ri xi er mə ni tor paq la rı nı ge ri al maq və “Bö yük Er mə nis-
tan” mil li döv lə ti ni qur maq;

- müx tə lif dövr lər də dün ya nın bir çöx öl kə lə rin də ya şa ma ğa 
məc bur olan er mə ni lə rin ta ri xi er mə ni tor paq la rı na ge ri qa yıt ma-
la rı nı tə min et mək;

- 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” dokt ri na sı nın hə ya ta ke çi ril mə sin də giz li 

168 Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 176.
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er mə ni sür gün təş ki lat la rı tə rə fin dən türk dip lo mat la ra qar şı hə ya-
ta ke çi ri lən ter ror akt la rı Tür ki yə ilə mü na si bət lə ri ra sional dialo qu 
məh dud laş dı ran bir nöq tə yə gə tir miş dir.169 Er mə nis ta nın “Müs tə-
qil lik Bə yan na mə si”ndə do la yı yol la da ol sa, ifa də edi lən “Bö yük 
Er mə nis tan” xül ya sı, Er mə nis ta nın Tür ki yə yə qar şı hə dəfl ə rin dən, 
1915-ci il də tö rə dil di yi id dia edi lən qon dar ma “soy qı rı mı” id diala-
rın dan və təz mi nat tə ləb lə rin dən əl çək mə di yi ni gös tə rir.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” dokt ri na sın da əks olu nan mə-
qam la rı gör mək müm kün dür.

“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.
173 «Конференция Комитетов «Ай Дат» в Ливане», http://news.genocide.
ru/2005/10/25/ 99.htm, 25.11.2005.
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Palatasına seçkilərdə “Hay dat”ın ABŞ bürosunun dəstəklədiyi 
202 namizəddən 199-u seçilmişdir.174

“Hay dat” dokt ri na sın da adə tən, qon dar ma “er mə ni soy qı rı-
mı”nın dün ya da ta nın ma sı, Tür ki yə dən tor paq və təz mi nat tə lə bi, 
Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri nin “müs tə qil li yi nin” ta nın ma sı tə ləb-
lə ri ifa də edil sə də, öl kə nin da xi li si ya sə ti, iq ti sa diy ya tın in ki şaf 
et di ril mə si, so sial əda lə tin tə min edil mə si və di gər möv zu lar la 
bağ lı cid di id dialar yox dur. “Hay dat” dokt ri na sı bu gün Er mə-
nis tan hö ku mə ti nin və dias po ra təş ki lat la rı nın gö rüş lə ri ni dəs tək-
lə yən Av ro pa döv lət lə ri nin yar dı mı ilə hə ya ta ke çi ri lir.

12. Demoqrafik struktur1. 

Bir öl kə nin bey nəl xalq aləm də si ya si, iq ti sa di və hər bi gü-
cü ilə bə ra bər, əha li si nin sa yı da mü hüm əhə miy yət kəsb edir. 
Döv lət lər xa ri ci si ya sə ti ni for ma laş dı rar kən bu ami lin müs bət, 
və ya xud mən fi cə hət lə ri ni də nə zə rə al ma lı dır. Çün ki, bu ami li 
nə zə rə al ma dan hə ya ta ke çi ri lən xa ri ci si ya sət də cid di ça tış  maz-
lıq la rın olma ehtimalı olduqca yüksəkdir. Əha li nin sa də cə so sial-
iq ti sa di və si ya si ak tiv li yi de yil, sa yı da əhə miy yət da şı yır. Bu nu 
Çin nü mu nə si ilə izah edər sək, bir mil yard dan çox əha li si olan 
Çi ni bey nəl xalq mü na si bət lər sis te min də nə zə rə al ma maq müm-
kün de yil. İq ti sa diy ya tı nın zəif, əha li si nin çox ol ma sı sə bə bi ilə 

174 ABŞ - da “Hay dat dost la rı” ad la nan bir təş ki lat qu rul muş dur. Bu təş ki la ta əsa-
sən er mə ni id diala rı nı mü da fiə edən se nat və Nü ma yən də lər Pa la ta sı nın üzv lə ri, iş 
adam la rı, mə də niy yət və in cə sə nət adam la rı da xil dir. «Друзя Ай Дата обеденилис», 
http://www.yerkir.am/rus/index.php?sub=news_arm&exp=policy_news 
&&day=18&mont h=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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Hin dis tan və Pa kis ta nı da bu ba xım dan təh lil et mək la zım dır.175 
Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti təd qiq edil dik də isə əha li ami li nin 
müs bət və ya xud mən fi cə hət lə ri nə fi kir ve ril mə li dir. Er mə nis-
tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra qar şı laş dı ğı so sial-iq ti sa di, 
si ya si və de moq ra fik prob lem lə ri nə bax ma ya raq, “Də niz dən-də-
ni zə Er mə nis tan” la yi hə si ni hə ya ta ke çir mə yə ça lı şır. Er mə nis ta-
nın iş ğal et di yi Azər bay can tor paq la rı nı əlin də sax la ya bi lə cə yi 
cid di mü za ki rə möv zu su ol ma sı na bax ma ya raq, er mə ni ideoloq-
la rı, döv lət lə ri nin hər bi, iq ti sa di, si ya si və əha li po ten sialı na tərs 
mü tə na sib ola raq, Ru si ya dan cə nub, İran dan şi mal tor paq la rı nı, 
Azər bay can dan Dağ lıq Qa ra bağ və Nax çı va nı, Tür ki yə dən isə 
tor paq la rı nın təx mi nən ya rı sı nı tə ləb edir lər. Er mə nis tan Xa ri ci 
iş lər na zir li yi nin dəs tə yi ilə ha zır lan mış dias po ra in ter net sə hi fə-
si dün ya da kı er mə ni lə rin sa yı nın 9 mil yon dan176 çox, başqa bir 
müstəqil mənbə isə 15 milyona yaxın olduğunu bildirir.177

Er mə nis tan yer ləş di yi böl gə də ən az əha li si olan öl kə dir və 
müs tə qil lik dən son ra mü tə ma di ola raq əha li xa ri cə köç mək də da-
vam edir. 

1991-ci il dən son ra xa ri cə ge dən er mə ni lə rin (xü su si lə Ru-
si ya ya) bö yük bir qis mi ailə lə ri ni də öz lə ri ilə apar dıq la rı üçün 
zən cir va ri miq ra si ya baş ve rir. Xü su si lə bu sə bə bə gö rə əha li-
nin azal dı ğı nı (ne ga tiv miq ra si ya) gör mək müm kün dür.178 Müs-

175 Laçiner, Türk-Ermeni İlişkileri, ss. 168-171.
176 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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tə qil li yi nin ilk il lə rin də Er mə nis tan əha li si rəs mi mə lu mat la-
ra gö rə 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 Er mə ni mü tə xəs sis lə ri nin fik rin cə, 
1991-ci il dən son ra təx mi nən 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 sosial-
iqtisadi və problemlərlə yanaşı, 1988 – 1990-cı illərdə təxminən 
250 minə yaxın azərbaycanlının zorla deportasiya edilməsi 
olmuşdur.186 Er mə nis ta nın Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal et di yi 
il lər də öl kə də ya şa nan so sial-iq ti sa di və si ya si prob lem lər öl kə 
əha li si nin azal ma sı na gə ti rib çı xar mış dır.

179 Sezgin, “Geçiş Sürecinde Ermenistan Ekonomisinin Değerlendirilmesi”, ss. 45-53.
180  “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”, Nation-
al 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 Migra-
tion 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.
186 Исрафил Мамедов, Трилогия Панарменизма, Изд. Адилоглу, Том II, Баку, 2006.
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Xa ri cə ge dən lə rin mü hüm his sə si pe şə kar iş çi lər dir. Pe şə kar 
iş çi qüv və si nin öl kə ni tərk et mə si fab rik, za vod və sə na ye müəs-
si sə lə ri nin iş lə mə di yi 1990 – 1994 cü il lər də çox hiss edil mə sə 
də, da ha son ra kı iq ti sa diy yat da cid di pe şə kar iş çi qüv və si prob le-
mi nin möv cud lu ğu mü şa hi də edi lir.187

Xa ri cə kö çən lə rin 30 faizi uni ver si tet mə zu nu, 49 faizi tex ni-
kum və tex ni ki pe şə mək təb lə ri nin, 21 faizi isə or ta mək təb lə rin 
mə zu nu dur. Er mə nis tan da 1991 – 1997-ci il lər ara sın da hü quq şü-
nas la rın, iq ti sad çı la rın və pe da qoq la rın 12 faizi öl kə ni tərk et miş dir. 
Bu rə qəm, 1997 – 2004-cü il lər də kö çən lər də nə zə rə alı nar sa, 20 
faizə çat mış dır.188 Er mə ni lə rin xa ri cə köç mə si əha li nin atrt ma sı na 
da mən fi tə sir gös tə rir. Be lə ki, 2006-cı ilin mə lu mat la rı na gö rə, Er-
mə nis tan da doğ ma qa bi liy yə ti olan hər qa dı na 1,33 uşaq dü şür.189

BMT və ATƏT-in dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də ki köç, iq ti-
sa di və so sial in ki şaf pa ra metr lə ri nin də yər lən di ril di yi mə ru zə si nə 
gö rə, 2050-ci il də Er mə nis tan əha li si nin sa yı 2,334,000 nə fər təx-
min edi lir. 2000-ci il də iş qa bi liy yə ti nə sa hib olan lar 60 faiz təş-
kil edir di sə, 2050-ci il də bu rə qəm 48,9 faizə qə dər aza la caq dır. 
Bu isə iş lə yən hər bir nə fə rə qarşılıq iş lə mə yən bir nə fə rin olması 
deməkdir.190

Er mə nis tan Mil li Sta tis ti ka Ko mi tə si nin mə lu ma tı na gö rə, 
Er mə nis tan əha li si nin 1/3 his sə si (1,103,500) pay taxt İrə van da 
ya şa yır. Əha li nin 1.542.000 nə fə ri ki şi, 1.671.000 nə fə ri qa dın dır. 
Əha li nin 99 faizi Er mə nis tan, 0,2 faizi Ru si ya, 0,1 faizi isə Gür-

187 Sezgin, “Geçiş Sürecinde Ermenistan Ekonomisinin Değerlendirilmesi”, s. 47.
188  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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cüs tan və tən da şı dır, 0,4 faizi nin isə və tən daş lı ğı yox dur, di gər lə ri 
isə baş qa öl kə lə rin və tən daş la rı dır.191

Ən bö yük er mə ni dias po ru Ru si ya da ya şa yır. Əgər yu xa rı da 
ifa də edil di yi ki mi, sə fir lik lə rin ver dik lə ri mə lu mat lar nə zə rə alı-
nar sa, Ru si ya da ya şa yan er mə ni əha li si Er mə nis tan əha li sin dən 
çox dur. 1980-ci il lə rin son la rın dan eti ba rən kö çün da vam et mə si, 
öl kə nin so sial-iq ti sa di, si ya si, mə də ni və təh lü kə siz lik sa hə lə ri nə 
mən fi tə sir gös tə rir.

13. Siyasi liderlər1. 

Er mə ni lər ilk də fə Bi rin ci Er mə nis tan Res pub li ka sı nın möv-
cud ol du ğu 1918 – 1920-ci il lər də xa ri ci si ya sət hə ya ta ke çir mə-
yə für sət tap mış dır. Bu il lər də Er mə nis ta nın hə ya ta ke çir di yi xa-
ri ci si ya sə ti haq qın da mü za ki rə lər bu gün də da vam edir.192 1921 
– 1991-ci il  lər  də So  vet Er  mə  nis  ta  nın  da for  mal ola  raq Xa  ri  ci iş  lər 
na  zir  li  yi ol  sa da, hü  qu  qi cə  hət  dən heç bir sə  la  hiy  yə  tə sa  hib de-
yil di. Be lə lik lə, Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra az 
say da təc rü bə siz dip lo mat kadr lar la xa ri ci si ya sət kur su nu 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

Müs tə qil lik il lə rin də kadırlar ye tiş sə də, bey nəl xalq hü qu qu 
bi lən, xa ri ci si ya sət də təc rü bə və bi li yə sa hib pe şə kar dip lo mat la ra 

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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eh ti yac du yul muş dur. Er mə nis tan XİN-i bu prob le mi 1990-cı il lə-
rin son la rı na ki mi ya şa sa da, 2000-ci il dən son ra bu prob lem əsa sən 
həll edil miş dir. Er mə nis ta nın ha zır kı XİN rəh bə ri Ed vard Nal band-
yan dan baş qa heç bir na zir pe şə kar dip lo mat ol ma mış dır.195 

Ermənistanın xarici siyasətində milli hədəflər “Hay dat” 
dokt ri na sı çər çi və sin də for ma laş sa da, hə ya ta ke çi ri lər kən li der-
lə rin şəx si fi kir lə ri və te zis lə ri də ön pla na çı xır. An caq bu gü nə 
qə dər heç bir li der “Hay dat” dokt ri na sın dan ta mam uzaq laş ma-
mış dır. Xa ri ci iş lər na zir li yi xa ri ci si ya sə tin ha zır lan ma sı pro se-
sin də iş ti rak et sə də, da ha çox ic raedi ci və zi fə si var. Xa ri ci si ya sət 
kur su adə tən pre zi den tin ra zı lı ğı ilə hö ku mət tə rə fin dən ha zır la-
nır. Qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı nın,196 alim lə rin, hü quq şü nas la rın 
və iq ti sad çı la rın bu pro ses də iş ti rak et mə lə ri im kan sız dır. Er mə-
nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra pre zi dent lik üsul-ida rə si 
qə bul edil miş dir. Bu üsul-ida rə də pre zi dent çox güc lü möv qe yə 
və cid di nə za rət me xa niz mi nə sa hib dir. An caq bu güc və nə za rət 
me xa nizm lə rin dən is ti fa də et mə si pre zi dent lə rin ba ca rı ğı, si ya si 
gü cü və şəx si key fiy yət lə ri ilə düz mü tə na sib dir.

Er mə ni si ya sət çi lər de mok ra tik də yər lə ri - in san hü quq la rı-
nı, li be ral iq ti sa di an la yı şı adə tən, mü xa li fət də ol duq la rı za man 
mü da fiə edir lər. Ha ki miy yə tə gəl dik də isə bu də yər lə ri diq qət dən 
kə nar da sax la maq və ya xud gör mə mək ar tıq qə bul edil miş hal-
dır. İq ti dar mü xa li fə tin təz yi qi nin art dı ğı nı hiss et dik də ra hat bir 
şə kil də hər bi güc dən is ti fa də edə bi lir. Be lə ki, Er mə nis tan iq ti-

195 2008 - ci ilin aprel ayında bu vəzifəyə təqdim olunan Edvard Nalbandyan is-
tisnadır.
196 Алексей Бабаян, «Особенности развития НПО как интегрального элемен-
та гражданского общества в Армении», http://www.spectrum.am/rus/articles.
php?id=29
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da rı 1994, 2004 və 2008-ci il lər də mü xa li fə tə qar şı hər bi güc-
dən is ti fa də et miş197 və nəticədə Qərb dünyasının ciddi etiraz və 
təzyiqləri ilə qarşılaşmışdır.

Er  mə  nis  tan müs  tə  qil  li  yi  ni elan et  dik  dən son  ra öl  kə  nin da  xi  li 
ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da dörd si  ya  si li  der ol  muş  dur. Bun  lar Le  von 
Ter-Pet  ros  yan, Ro  bert Kö  çər  yan, Vaz  gen Sər  kis  yan və Serj Sər  kis -
yan  dır.

13.1. Levon Ter-Petrosyan1. 

Ter-Pet ros yan dias po ra er mə ni si dir və 1945-ci il 9 yan var-
da Su ri ya nın Hə ləb şə hə rin də do ğul muş dur. 1946-cı il də ailə si 
İrə va na köç müş dür. İrə van Döv lət Uni ver si te ti nin şərq şü nas-
lıq fa kül tə sin dən 1968-ci il də mə zun ol muş dur.198 Si ya si fəaliy-
yə tə 1960-cı il lər də baş la mış, 1980-ci il lə rin son la rın da Er mə ni 
Ümum mil li Hə ra ka tı nın li de ri se çil miş, 1990-cı il də Er mə nis tan 
Ali So ve ti nin səd ri ol muş,199 1991-ci il 16 oktyabrda və 1996-cı il 
22 sentyabrda keçirilən prezident seçkilərində qələbə qazanaraq 
prezident seçilmişdir.

Pet ros yan 1991 – 1996-cı il lər də öl kə də sa bit li yə nə za rət et-
miş və la zım gəl dik də güc tət biq et mək dən çə kin mə miş dir. Pre-
zi dent li yi müs tə qil li yi nin ilk il lə ri nə tə sa düf et di yi üçün xa ri ci si-
ya sə tin də əsas hə də fi Er mə nis ta nın müs tə qil li yi ni ta nıt maq, 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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nəl xalq təş ki lat la ra üzv ol maq, iq ti sa di prob lem lə ri həll et mək, 
Azər bay can tor paq la rı nın iş ğal edil mə si ni bey nəl xalq ic ti maiy-
yə tin diq qə ti nə Qa ra bağ er mə ni lə ri nin “xalq la rın öz mü qəd da ra-
tı nı tə yin et mə” haq qı ki mi çat dır maq və xa ri ci öl kə lər lə iq ti sa di 
mü na si bət lə ri in ki şaf et dir mək ol muş dur. 

Pet ros yan xa ri ci si ya sət də dias po ra ami lin dən is ti fa də et sə 
də, dias po ra nın xa ri ci si ya sət də fəal ol ma sı na qar şı çıx mış dır. 
Pet ros ya nın xa ri ci si ya sət də dias po ra nın güc lü ol ma sı na qar şı 
çıx ma sı nın sə bə bi dias po ra nın, xü su si lə də Tür ki yə yə qar şı qon-
dar ma “soy qı rı mı” və tor paq tə lə bi ilə bağ lı da ha ra di kal si ya sət 
iz lə mə tə lə bi ol muş dur. Pet ros yan qon dar ma “soy qı rı mı nın” mü-
za ki rə edil mə si nə qar şı çıx ma sa da, bu ami lin Tür ki yə ilə iq ti sa di, 
dip lo ma tik və si ya si mü na si bət lər qur ma ğa ma ne ol ma dı ğı fik-
ri ni mü da fiə et miş dir.200 Ha ki miy yət də ol du ğu il lər də qon dar ma 
“soy qı rı mı” möv zu su xa ri ci si ya sət də priori tet mə sə lə lər ara sın da 
ol ma mış dır. Pet ros yan ha ki miy yə ti nin ilk il lə rin də iş ğal çı lıq si-
ya sət hə ya ta ke çir sə də, 1994-cü il də atəş kəs mü qa vi lə si im za lan-
dıq dan son ra “sta tus kvo”nu qo ru ma ğa, da ha son ra isə prob le mi 
hər iki tə rə fin qə bul edə bi lə cə yi sülh mü qa vi lə si im za la ya raq həll 
et mə yə ça lış mış, an caq da xi li və xa ri ci güc lər Pet ros ya na bu si ya-
sə ti ni hə ya ta ke çir mə yə im kan ver mə miş dir.

Ha ki miy yə ti nin ilk beş ilin də ida rə et mə me xa nizm lə ri nə 
nə za rət edən Pet ros yan ikin ci də fə pre zi dent se çil dik dən son ra 
bu nu tə min edə bil mə miş dir. Xü su si lə, Dağ lıq Qa ra bağ prob le-
mi nin həll edil mə si ba rə sin də öz ko man da sın da kı əsas fi qur la rı 
be lə inan dı ra bil mə mə si, bu pro ses də Ru si ya nı kə nar da qoy maq 
is tə mə si nə ti cə sin də möv qe lə ri da ha da zəifl ə miş və “şa hin lər” 

200 Рубен Сафрастян, «Проблема признания геноцида во внешней политике 
Армении: Разноуровневый анализ», 21 Век, No 1, 2005, сс. 3-11.
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ki mi bi li nən o za ma nın mü da fiə na zi ri Vaz gen Sər kis yan və Baş 
na zir Ro bert Kö çər yan Er mə nis tan si ya sə tin də ön pla na çıx-
mış dır. Pet ros ya nın si ya si həyatını məhv edən ha di sə isə ATƏT 
Minsk qru pu nun 1997-ci ilin sent yabr ayın da Dağ lıq Qa ra bağ 
prob le mi nin həll edil mə si üçün tək lif edi lən sülh la yi hə si ni qə-
bul et mə si ol muş dur.201 Pet ros yan bu ba rə də fi kir lə ri ni 1997-ci 
ilin no yabr ayın da er mə ni lə rə xi ta bən “Er mə nis tan Res pub li ka-
sı” qə ze ti və “Ne za vi si ma ya qa ze ta”da ey ni za man da dərc edi lən 
“Mü ha ri bə və sülh” ad lı mək tu bun da ifa də et miş dir.202 Mək tub 
dərc edil dik dən son ra “şa hin lə rin” və Ru si ya nın təz yiq lə ri nə qar-
şı du ra bil mə yən Pet ros yan, 1998-ci ilin fev ral ayın da is te fa et-
mək məc bu riy yə tin də qal mış dır.203 Bu is te fa Pet ros ya nın si ya si 
kar ye ra sı nı məhv et sə də, er mə ni si ya si mə də niy yə tin də bir ilk 
ol muş dur. 

Təx mi nən on il si ya si mey dan da gö rün mə yən Pet ros yan, 
uzun müd dət da vam edən səs siz li yi ni 2008-ci ilin fev ral ayın-
da ke çi ril miş pre zi dent seç ki lə rin də poz muş, na mi zəd li yi ni irə-
li sürmüş, Serj Sərkisyana rəqib olmuş və seçkilərdə onu çətin 
vəziyyətə salmışdır.

13.2. Robert Köçəryan1. 

Köçəryan da diaspora əsillidir. 1954-cü ildə Azərbaycan 

201 Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, s. 75.
202 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
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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 Pet ros ya-
nın 1998-ci ilin fev ral ayın da is te fa ver mə sin dən son ra ke çi ri lən 
pre zi dent seç ki lə rin də qə lə bə qa za nan Kö çər yan ilk mər hə lə də 
ha ki miy yət me xa nizm lə ri üzə rin də nə za rə ti ni tə min edə bil-
mə miş, döv lət qey ri-rəs mi ola raq Baş na zir Vaz gen Sər kis yan 
tə rə fin dən ida rə edil miş dir.208 Ermənistan parlamentində 1999-
cu 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;
- iq ti sa di prob lem lə ri həll et mək və xa ri ci öl kə lər lə mü na si-

bət lə ri in ki şaf et dir mək.
- 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 

Pre zi dent seç ki lə ri təb li ğat mər hə lə sin də “seç ki lər də qə lə bə 
qa zan sam, Tür ki yə ilə mü na si bət lə ri miz də bə zi ye ni əla və və də-
yi şik lik lər ola caq dır.”212 de yən Kö çər yan Tür ki yə yə mey dan oxu-
muş dur. Kö çər yan ha ki miy yə tə gəl dik dən son ra qon dar ma “er-
mə ni soy qı rı mı nın” ABŞ və Av ro pa döv lət lə ri tə rə fin dən qə bul 
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-
ros ya nın Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin Azər bay ca nın əra zi bü töv lü-
yü çər çi və sin də həll et mə yi qə bul et mə si nə bax ma ya raq, Kö çər yan 
Qa ra bağ er mə ni lə ri nin “müs tə qil li yi ni” mü da fiə et miş və bə zən də 
fərq li möv qe nü ma yiş et di rə rək, Qa ra ba ğın Er mə nis tan ilə bir ləş di-
ril mə si nin zə ru ri ol du ğu nu bil dir miş dir. Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi 
Pet ros ya nın ol du ğu ki mi, Kö çər ya nın da ka bu su ol muş dur və tə rəf-
lə rin qə bul edə cə yi sülh mü qa vi lə si im za lan ma dı ğı təq dir də di gər 
pre zi dent lə rin də ka bu su ola caq dır. Ter-Pet ros yan dan fərq li ola raq 
Kö çər yan bu ka bus la qar şı laş maq is tə mə miş, Ter-Pet ros ya nın ha-
ki miy yət dən ne cə uzaq laş dı rıl dı ğı nı gör müş və da ha çox mü ha ri bə 
qəh rə ma nı imi ci ni qo ru ma ğa üs tün lük ver miş dir.

- Diaspora ilə münasibətləri möhkəmləndirmək: Ter-Pet-
ros yan ha ki miy yə ti nin ilk il lə rin də dias po run mad di və mə nə vi 
dəs tə yi nə eh ti yac duy du ğu na gö rə dias por ilə ya xın mü na si bət lər 
qur ma ğa səy gös tər miş dir. Kö çər yan da dias por ilə mü na si bət lə-
ri nə əhə miy yət ver miş, ey ni za man da dias po ru ye ni dən təş ki lat-
lan dır maq, onun gü cü və va si tə si ilə Er mə nis ta nın mil li mə na-
fe lə ri nin qo run ma sı üçün müx tə lif la yi hə lər ha zır la mış, üç də fə 
Er mə nis tan-dias por konf ran sı nı təş kil et miş, dias por dan xa ri ci 
si ya sə tin me xa niz mi ki mi is ti fa də et miş dir.

- İqtisadi problemləri həll etmək və xarici ölkələrlə 
münasibətləri inkişaf etdirmək. Kö çər yan iq ti da ra gəl di yi za man 
iq ti sa di prob lem lə rin bə zi lə ri həll edil sə də, kök lü də yi şik lik lər baş 
ver mə miş di.213 Kö çər ya nın qar şı laş dı ğı ən cid di prob lem xa ri ci 

213 Ermənistanın iqtisadi problemləri üçün baxın: Пузанов, «Вопросы экономическо-
го 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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borc la rın ödən mə si mə sə lə si ol muş dur. Kö çər yan, xü su si lə Ru si-
ya ya olan borc la rı nı ödə mək üçün st ra te ji əhə miy yət da şı yan mül-
kü və hər bi sə na ye müəs si sə lə ri nin nə za rə ti ni bu öl kə yə ver miş dir.

Kö çər yan Er mə nis ta nın qar şı laş dı ğı prob lem lə ri da ha praq-
ma tik xa ri ci si ya sət hə ya ta ke çir mək ye ri nə iş ğal çı lıq si ya sə ti nə 
da vam et miş, Tür ki yə ilə mü na si bət lə rin əhə miy yə ti ni qav ra ma-
mış dır. Er mə nis ta nın şi mal və qərb nəq liy yat dəh li zi üzə rin də 
yer lə şən Azər bay can və Tür ki yə ni nə zə rə al ma ma sı, İran və Ru si-
ya ilə əmək daş lı ğı güc lən dir mə si öl kə nin prob lem lə ri nin həl lin də 
is tə ni lən nə ti cə ni ver mə miş dir. Kö çər ya nın ha ki miy yə ti il lə rin də 
Er mə nis tan Ru si ya dan iq ti sa di, hər bi və təh lü kə siz lik ba xım dan 
da ası lı ha la gəl miş dir. 

Er mə nis tan pre zi dent lə ri və xa ri ci si ya sə ti for ma laş dı ran qrup 
Ru si ya ilə olan mü na si bət lə ri heç bir za man diq qət dən kə nar da 
sax la ma maış dır. Ru si ya nı qı cıq lan dı ran bə ya nat lar ve rən, Er mə-
nis tan üzə rin də tə si ri ni azalt ma ğa ça lı şan hər han sı bir gü cün öl-
kə nin si ya si hə ya tın da qal ma sı müm kün de yil. Bu nu Pet ros yan 
və sa biq par la ment səd ri Ar tur Bağ da sar ya nın nü mu nə sin də gör-
mək müm kün dür. Kö çər ya nın hə ya ta ke çir di yi xa ri ci si ya sət də də 
Ru si ya ami li hər za man ön plan da ol muş dur.

13.3. Vazgen Sərkisyan1. 

Sərkisyan 1959-cu ildə Ararat əyalətinin Ararat kəndində 
anadan olmuşdur.214 İrə van Uni ver si te ti nin bə dən tər bi yə si fa-
kül tə si ni bi tir miş dir. 1990 – 1995-ci il lər də mil lət və ki li, 1990 
– 1992-ci il lər də “Yerk ra pah” (Və tən ke şik çi lə ri) si lah lı qrup laş-

214 «Саркисян Вазген Завенович», http://forum.openarmenia.com/index.php? 
showtopic=67 48&st=60
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ma sı nın ko man di ri, 1993 – 1995 və 1995 – 1999-cu il lər də mü-
da fiə na zi ri, 11 iyun 1999 – 27 okt yabr 1999-cu il lər də Baş na zir 
və zi fə sin də ça lış mış dır. Er mə nis ta nın si ya si hə ya tın da Pet ros ya-
nın ikin ci də fə pre zi dent se çil di yi dövr dən eti ba rən tə sir im kan-
la rı art mış dır. Azər bay can tor paq la rı nın iş ğal edil mə sin də hər bi 
əmə liy yat lar da iş ti rak et miş dir. Hər bi kar ye ra sın da əl də et di yi qə-
lə bə lə ri si ya si hə ya tın da da əl də et mə yə ça lış mış dır. Mü da fiə na-
zi ri və Baş na zir və zi fə sin də olar kən fak ti ki ola raq döv lə ti ida rə 
et miş dir. Sər kis yan 1996-cı il də ke çi ri lən pre zi dent seç ki lə ri nin 
nə ti cə lə ri nə eti raz edə rək mi tinq edən lə rə qar şı, nə za rə tin də olan 
qey ri-rəs mi si lah lı qrup laş ma olan “Yerk ra pah”ın hər bi gü cün dən 
is ti fa də et miş və məh şur: “Xal qa iq ti dar me xa niz mi ni də yiş mə-
yə ica zə ve ril mə mə li dir,”215 ifa də si ni iş lət miş dir. Si ya si və hər-
bi hə ya tın da kı qə lə bə lə ri nə gö rə qey ri-rəs mi “boz kar di nal” və 
“boz ka ta li kos” lə qə bi ni al mış dır. Pet ros yan ikin ci də fə pre zi dent 
se çil dik dən son ra Sər kis yan onu dəs tək lə miş, an caq da ha son ra 
özü nün də möv qe lə ri nin zəifl ə di yi ni an la mış və Pet ros ya na qar şı 
çıx mış dır. Sər kis ya nın rəs mi or du dan baş qa, qey ri-rəs mi si lah-
lı qrup laş ma la ra da nə za rət et mə si di gər si ya si li der lə ri onun la 
eh ti yat lı dav ran ma ğa məc bur et miş dir. Er mə ni təd qi qat çı Ka ren 
To ros yan “Za vit ri noy vlas ti” ad lı ki ta bın da Sər kis ya nın si ya si 
gü cü nü: “... ha mı bi lir ki, Sər kis ya nın ica zə si ol ma dan si ya si, in-
san re sur su, iq ti sa di və ma liy yə mə sə lə lə ri həll edil mir. Mü da fiə 
na zi rin dən xə bər siz mü hüm prob lem lə rin həll edil mə si müm kün 
de yil dir,”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 il lər də Er mə nis ta nın da xi li, xa ri ci və iq ti sa di 
si ya sə ti Sər kis yan tə rə fin dən hə ya ta ke çi ril miş dir. Sər kis yan hərb-
çi ol sa da, si ya sət çi ol ma mış dır. Mü da fiə na zi ri və Baş na zir və zi-
fə sin də olar kən bü tün prob lem lə ri hər bi zeh niy yət lə həll et mə yə 
üs tün lük ver miş dir. 1999-cu ilin sent yabr ayın da borc al maq üçün 
ABŞ-a get dik də, ABŞ borc ver mə miş, ək si nə da ha əv vəl ve ri lən 
borc la rın Er mə nis tan da ha ki miy yət də olan şəxs lə rin xa ri ci bank 
he sab la rın da ol du ğu nu və bu mə sə lə nin izah edil mə si ni tə ləb et-
miş dir.217 Sər kis yan bu cür so yuq qar şı lan ma dan nə ti cə çı xar ma-
mış və öl kə ni isə di yi ki mi ida rə et miş dir.

Kö çər ya nın ha ki miy yə ti nin ilk il lə rin də də Sər kis yan qey ri-
rəs mi ola raq öl kə ni tək ba şı na ida rə et miş və bu möv qe yi ni 1999-
cu il 27 okt yabr da par la ment də tö rə di lən sui-qəsd də öl dü rü lə nə 
ki mi qo ru muş dur.218 Kö çər ya nın iq ti da ra gəl mə sin dən son ra Sər-
kis yan xü su si lə Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həl li ilə bağ lı konst-
ruk tiv si ya sət hə ya ta ke çir mə miş, hə ya ta ke çir di yi daxili, xarici 
və iq ti sa di si ya sə ti ilə Er mə nis ta nın əhə miy yət li la yi hə lər dən kə-
nar da qal ma sı na sə bəb ol muş dur. Pet ros ya nın is te fa et mə sin dən 
son ra və zi fə lər pay laş dı rı lan da Sər kis yan “tə va zö kar” bir şə kil də 
Baş na zir və pre zi dent ol maq is tə mə di yi ni bil dir miş,219 an caq da-
ha son ra na mi zəd ta pa bil mə di yi üçün boş qal mış Baş na zir və zi-
fə si nə özü nü “tə yin et miş dir.” Sər kis yan bu mər hə lə də nə xal qın 
ira də si, nə də ha ki miy yət də olan di gər güc lə rin fi kir lə ri ilə he sab-
laş ma mış dır. Bu za man Sər kis ya nın köl gə sin də qa la raq “psi xo-
lo ji sar sın tı” ya şa yan Kö çər ya nın is te fa et mək is tə di yi be lə id dia 

217 Торосян, За витриной власти, с. 82.
218  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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edil miş dir.220

Sər kis yan dip lo mat is te da dı na sa hib ol ma sa da, prob lem lə ri 
bir an da həll et mə yə üs tün lük ver miş dir. Dip lo ma tik qa bi liy yə ti-
nin ol ma ma sı Sər kis ya nın si ya si kar ye ra sı nı və hə ya tı nı çox er-
kən itir mə si nə sə bəb ol muş dur. Kö çər yan isə ha ki miy yə ti nin ilk 
il lə rin də ha di sə lə rin ar xa sın da qal sa da, Sər kis ya nın öl dü rül mə-
sin dən son ra ha ki miy yə ti ni güc lən di rə bil miş dir.

13.4. Serj Sərkisyan1. 

Sər kis yan 1954-cü il 30 i yun da Azər bay ca nın Xan kən di şə-
hə rin də do ğu lmuşdur. İrə van Döv lət Uni ver si te ti ni bi ti rib. Əmək 
fəaliy yə ti nə İrə van da çi lin gər ki mi baş la yıb, da ha son ra Xan kən-
din də kom sol təş ki la tın da yük sək və zi fə lər tu tub. Sər kis yan kom-
so mol da iş lə yər kən Ba kı dan gə lən qo naq la ra gös tər di yi xid mət-
lə rə gö rə “ofisiant” ləqəbi ilə tanınıb.221

1992-ci il dən si lah lı özü nü mü da fiə dəs tə si nin ko man di ri, da ha 
son ra qon dar ma “DQR”-in mil lət və ki li olub. 1993 - 95-ci il lər də 
Er mə nis ta nın mü da fiə na zi ri, 1995 – 1996-cı il lər də təh lü kə siz lik 
na zi ri, 1996 – 1999-cu il lər də Da xi li iş lər na zi ri və Pre zi dent Ad-
minst ra si ya sı nın rəh bə ri və zi fə lə rin də ça lı şıb. 2000 – 2007-ci il-
lər də ye ni dən Er mə nis ta nın Mü da fiə na zi ri olub. 2007-ci il 4 ap rel 
ta ri xin də Er mə nis ta nın Baş na zi ri tə yin edi lib. 2008-ci il də Er mə-
nis tan pre zi den ti se çi lib. 2013-cü il də ke çi ri lən pre zi dent seç ki lə-
rin də ye ni dən pre zi dent pos tu na sa hib olub.222 

220  Торосян, За витриной власти, с. 77.
221 «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/
ne ws/807712.html, 04.04.2007
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Sər kis yan mü da fiə, Təh lü kə siz lik və Da xi li iş lər na zi ri olar-
kən pre zi dent Kö çər ya na sə da qət lə xid mət edib və özü nün pre zi-
dent ola ca ğı gü nü səbr siz lik lə göz lə yə rək, bu is ti qa mət də müəy-
yən iş lər gör müş dür. Kö çər ya nın pre zi dent se çil mə sin dən son ra 
er mə ni ic ti mai-si ya si rə yin də for ma la şan Qa ra bağ kla nı na qar şı 
gö rüş lər Sər kis yan za ma nı da da vam edib. 2007-ci il də Er mə nis-
ta nın baş na zi ri And ra nik Mar kar ya nın şüb hə li ölü mün dən son ra 
Baş na zir tə yin edi lən Sər kis ya nın Er mə nis ta nın iq ti sa diy ya tı nın 
can lan ma sı üçün gör dü yü iş lər is tə ni lən sə mə rə ni ver mə yib. 

Sər kis yan da xi li si ya sə tin di na miz mi ni yax şı bil di yi üçün si-
ya si aləm də qüv və lər ay rı lı ğı nı ta raz lıq da sax la yır. Öl kə də fəaliy-
yət gös tə rən si ya si par ti ya lar dan mü xa li fət cəb hə sin də olan bir 
ne çə par ti ya is tis na ol maq la di gər lə ri nin si ya si fəaliy yə ti ni is tə di-
yi şə kil də is ti qa mət lən di rə bi lir. Bu za man sa hib ol du ğu in zi ba ti 
me xa niz mi nin ona ver di yi üs tün lük lər dən də is ti fa də edir.

Sər kis ya nın si ya si kar ye rin də ən cid di uğur suz lu ğu Tür ki yə 
ilə pro to kol lar im za lan ma sı nı öl kə nin ic ti mai-si ya si rə yi nə və er-
mə ni dias po ru na qə bul et di rə bil mə mə si olub.

2008-ci il də ke çi ri lən pre zi dent seç ki lə rin də ye ni dən si ya sə tə 
qa yı dan Le von Ter-Pet ros yan onun la ba şa baş mü ba ri zə apa ra raq 
çə tin və ziy yə tə sal mış dı. Bu seç ki lə rin nə ti cə lə ri nə eti raz edən 
mi tinq iş ti rak çı la rı na mar tın 2-nə ke çən ge cə mey dan la ra hər bi 
qüv və və ağır tex ni ka çı xar da raq, mi tin qə top la nan la rı da ğıt mış-
dır. Da xi li iş lər na zir li yi nin mət buat xid mə ti nin Sə hiy yə na zir li-
yi nə is ti na dən ver di yi mə lu ma ta əsa sən, bu ha di sə za ma nı 8 nə fər 
öl müş, 131 nə fər ya ra lan mış dır, la kin ve ri lən qey ri-rəs mi mə lu-
mat la ra əsa sən ölən lə rin sa yı 50 nə fər dən 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 il də ke çi ril miş pre zi dent seç ki lə rin də Sər kis ya nın 
rə qi bi ki mi gö rü nən “Çi çək lə nən Er mə nis tan” Par ti ya sı nın səd ri 
Qa qik Ça ruk yan seç ki lə rə cid di ha zır laş sa da, na mi zəd ol ma dı. 
Er mə nis tan ic ti mai-si ya si hə ya tın da bu nun la bağ lı müx tə lif fi kir-
lər di lə gə ti ril di.224 2013-cü il də ke çi ri lən pre zi dent seç ki lə rin də 
əsas rə qi bi olan Ça ruk ya nın seç ki lər də iş ti rak et mə mə si dən son ra 
Sər kis yan cid di rə qa bət ya şa ma mış dır. Hə lə lik Er mə nis ta nın da-
xi li si ya sə tin də Sər kis ya na güc lü mü xa li fət yox dur. 

Ru sia ilə mü na si bət lə rin də ol duq ca eh ti yat lı dır və bu döv-
lə tin Er mə nis ta nın bü tün sa hə lə ri nə mü da xi lə et mək ba ca rı ğı ilə 
hər za man he sab la şıb. Pre zi dent se çil dik dən son ra Ru si ya ilə mü-
na si bət lə ri ən yük sək sə viy yə də qo ru ma ğa ça lı şmışdır.

Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həll edil mə sin də konst ruk tiv si ya-
sət hə ya ta ke çir mir. Ter-Pet ros ya nın Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ni həll 
et mə yə tə şəb büs gös tər di yi üçün is te fa et mə yə məc bur ol du ğu nu xa-
tır la ya raq prob le min həl li is ti qa mə tin də uz laş maz möv qe tu tur. 

Av ro pa ilə mü na si bət lə ri nə əhə miy yət ver sə də, əsa sən Ru si-
ya yö nüm lü dür. Av ro pa Bir li yi nin bey nəl xalq iq ti sa di la yi hə lə rin-
də iş ti rak et mək is tə yir, am ma bu qu ru mun in san haq la rı, de mok-
ra tik ləş mə və di gər tə ləb lə ri ni qu laq ar dı na vu rur. 

Er mə nis tan da de mok ra ti ya nın bər qə rar ol ma sı nın və in ki şaf 
et mə si nin qar şı sın da cid di ma neələr var dır. Bu is ti qa mət də irə li-
lə yiş lər ol ma dan Er mə nis tan xa ri ci si ya sə ti nin for ma laş ma sın da 
qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı nın, ic ti maiy yə tin, alim lə rin, si ya sət çi-
lə rin və hü quq şü nas la rın iş ti ra kın dan bəhs et mək müm kün de yil-
dir.

224  Hatem Cabbarlı,” Ermenistanda Devlet Başkanlığı Seçimleri: Çarukyana Karşı Yapılan Komplo 
Nedir?”,http://www.1news.com.tr/yazarlar/20121213012032092.htm, 13. 12.2012.
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14. Təhlükəsizlk qüvvələri1. 

Ni ko la Bal, “Təh lü kə siz lik sek to run da de mok ra tik ida rəet-
mə” ad lı əsə rin də döv lət lə rin təh lü kə siz lik sa hə sin də beş qu ru-
mun ak tiv fəaliy yət gös tər di yi ni  və on lar dan ilk üçü nün fəaliy-
yə ti nin qa nun lar la tən zim lən di yi ni, di gər iki si nin isə bu tən zim-
lə mə pro se sin dən kə nar da qal dı ğı nı ifa də et miş dir.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 qu rum la ra mi sal ola raq-1. Qa nun lar la güc dən is ti fa də et mə yə sə la hiy yət ve ri lən 
or qan lar-si lah lı qüv və lər, po lis, ya rı hər bi güç lər, da xi li qo şun lar, hər bi və mül ki kəş-
fiy yat, sa hil təh lü kə siz lik güc lə ri, sər həd qo şun la rı, mül ki mü da fiə, Pre zi den tin mü ha fi-
zə si, xalq kö nül lü lə ri. 2. Si vil ida rə və nə za rət et mə yə sə la hiy yə ti olan or qan lar-döv lət 
baş çı sı, Baş na zir, Mil li təh lü kə siz lik şu ra sı, qa nun ve ri ci or qan və xü su si qüv və lər, 
Mü da fiə, Da xi li iş lər na zir lik lə ri, hü qu qa və ənə nə yə uy ğun olan hö ku mət lər, ma li yə 
ida rə si or qan la rı və mül ki cə miy yət or qan la rı. 3. Məh kə mə və təh lü kə siz lik qüv və lə ri, 
Əd liy yə na zir li yi, cə za çək mə müəs si sə lə ri, pro ku ror luq və in san haq la rı ko mis si ya la rı, 
xalq kö nül lü lə ri, hü qu qa və ənə nə yə uy ğun olan qüv və lər. 4. Qa nun la ra gö rə güc dən is-
ti fa də et mə yə sə la hiy yət lə ri ol ma yan qu rum lar-azad lıq or du la ri, kö nül lü bir lik lər, ənə-
nə vi xalq di rə ni şi, özəl təh lü kə siz lik şir kət lə ri. 5. Qa nun la ra gö rə güc dən is ti fa də et mə-
yə sə la hiy yə ti ol ma yan or qan lar-pe şə kar təş ki lat lar, həm kar lar təş ki lat la rı, araş dır ma 
mər kəz lə ri, cə miy yə tin mü da fiəsi ilə məş ğul olan qu ru luş lar, me di ya mən sub la rı, di ni 
təş ki lat lar, si vil top lum təş ki lat la rı nı və mən fəət qrup la rı nı gös tər mək müm kün dür. Ni-
co le Ball, De moc ra tic Go ver nan ce in the Se cu rity Sec tor, 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  

14.1. Ordu1. 

Er mə nis tan da or du və təh lü kə siz lik qüv və lə ri üzə rin də nə-
za rə ti tə min edən və ya xud bu qu rum la rın dəs tə yi ni ala bil mə yən 
si ya si gü cün ha ki miy yə tə gəl mə eh ti ma lı müm kün de yil.227 Or du 
və təh lü kə siz lik qüv və lə ri ic ti mai hə ya tın hər sa hə si nə mü da xi lə 
edə bi lir, di gər döv lət qu rum la rı isə de ko ra tiv xa rak ter da şı yır.228 

Er mə nis tan da or du di gər təh lü kə siz lik qüv və lə rin dən da ha 
çox si ya si ləş miş dir. Or du ya nə za rət edən qüv və öl kə ni də ida rə 
et miş dir. Er mə nis tan or du su nun di gər təh lü kə siz lik qüv və lə rin-
dən da ha üs tün ol ma sı nın əsas sə bə bi müs tə qil lik elan edil dik dən 
son ra Azər bay can tor paq la rı nın iş ğal edil mə sin də kı ro lu ol muş-
dur. Dağ lıq Qa ra bağ mü ha ri bə sin də 16 il dir atəş kəs mü qa vi lə si 
im za lan sa da, or du nun si ya si hə ya ta mü da xi lə im ka nı hə lə də var. 
Or du son 20 il də heç bir döv lət qu ru mu nun mü vəf fəq ol ma dı-
ğı iş lə ri gör mə yə mü vəf fəq ol muş dur. Azər bay can tor paq la rı nın 
iş ğal edil mə sin də pe şə kar ol ma yan ko man dir lər kö nül lü si lah lı 
qrup laş ma lar üzə rin də nə za rə ti tə min edə bil miş dir. Er mə nis ta nın 
ilk mü da fiə na zi ri Vaz gen Sər kis yan ol muş dur. 

İki də fə Mü da fiə na zi ri və zi fə si nə tə yin edi lən Serj Sər kis-
yan, cid di iq ti sa di prob lem lər ya şa yan Er mə nis tan hö ku mə ti nə 
hər bi büd cə ni azalt ma ğa im kan ver mə miş, da xi li və xa ri ci si ya sə-
tin for ma laş ma sı na mü da xi lə et miş dir.

226 «Армения: в предверии...», с. 13.
227  Liana Minasyan, “The role of the army in Armenia”s polisy”, İWPR, Nowember 
1999, p. 13.
228 «Армения: в предверии....», с. 13. 
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1994-cü ilin may ayın da atəş kəs mü qa vi lə si im za la na na qə dər 
or du nun və di gər təh lü kə siz lik qüv və lə ri nin xa ri ci, təh lü kə siz lik, 
mü da fiə, iq ti sa di si ya sə tin plan laş dı rıl ma sı və hə ya ta ke çi ril mə sin-
də üs tün lü yü ol muş dur. Bu ta rix dən son ra or du nun və təh lü kə siz lik 
qüv və lə ri nin üs tün lü yü da vam et sə də, bə zən di gər əla qə dar na zir-
lik lə rin də rəy lə ri nə zə rə alın mış və hə ya ta ke çi ril miş dir.

Atəş kəs mü qa vi lə si im za lan dıq dan son ra da or du prob le min 
sülh yo lu ilə həll edil mə si üçün ke çi ri lən gö rüş mə lə rə əhə miy yət-
li də rə cə də mü da xi lə edə bil miş dir. Bu ba xım dan, Xa ri ci iş lər na-
zir li yi xü su si lə Qa ra bağ prob le mi ilə bağ lı Mü da fiə na zir li yi nin 
fi kir lə ri ni nə zə rə al ma ğa məc bur ol muş dur. Əgər Mü da fiə na zi ri 
hö ku mə tə tə sir et mə me xa nizm lə ri nə sa hib dir sə, sülh mü qa vi lə si-
nin im za lan ma sı üçün mü təlq onun ra zı lı ğı ol ma lı dır.

Er mə nis tan Mü da fiə na zir li yi öl kə də is la hat la rın ən az və ya-
vaş hə ya ta ke çi ril di yi na zir lik lər dən bi ri dir. Or du üzə rin də mül kü 
nə za rət me xa niz mi qə bul edil mə miş, Mü da fiə na zi ri və Baş Qə-
rar gah rəisi nin sə la hiy yət lə ri tam ola raq müəy yən ləş di ril mə miş-
dir. Mü da fiə na zir li yi keç miş so vet or du su mo de li stan dart la rı na 
gö rə qu rul muş dur. Mü da fiə na zir li yi nin məx fi ol ma yan fəaliy yə ti 
haq qın da be lə mə lu mat əl də et mək ol duq ca çə tin dir. Fak ti ki ola-
raq or du nu sa də cə Pre zi dent, Mü da fiə na zi ri və hər iki si nə ya xın 
olan ol duq ca ki çik bir qrup ida rə edir. An caq bu qru pun be lə or-
du nu ne cə ida rə et di yi haq qın da cid di mə lu mat lar de mək olar ki, 
yox dur.229

Or du və di gər güc na zir lik lə ri üzə rin də mül kü nə za rət ol ma-
dı ğı na gö rə di gər na zir lik lər lə mü qa yi sə də rüş vət və kor rup si ya 

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 No-
vember 2002, http://www.dcaf.ch/censp/ev_geneva_papers_yenokian.pdf
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hal la rı da ha yük sək dir. Hö ku mə tin rüş vət və kor rup si ya ya qar şı 
mü ba ri zə proq ra mı hə ya ta ke çi ri lər kən di gər sa hə lər də bə zi nə-
ti cə lər əl də edil sə də, güc na zir lik lə rin də proq ram nə tam ola raq 
hə ya ta ke çi ril miş, nə də nə ti cə əl də olun muş dır.

Azər bay can tor paq la rı nın iş ğal dan azad edil mə si prob le mi 
daimi sülh mü qa vi lə si ilə həll edil mə di yi müd dət ər zin də or du və 
güc na zir lik lə ri fəaliy yət sa hə lə ri ni ge niş lən di rə rək de mok ra tik 
də yər lə rin bər qə rar ol ma sı na ma ne ola caq dır. Er mə nis tan iş ğal çı-
lıq si ya sə ti nə da vam edər sə, or du nun və güc na zir lik lə ri nin so sial 
və si ya si hə ya ta mü da xi lə si uzun müd dət da vam edə cək dir.

14.2. Daxili işlər nazirliyi1. 

So vet İt ti fa qı za ma nı Er mə nis tan Da xi li iş lər na zir li yi Mosk-
va ya bağ lı ol sa da, sa də cə yük sək rüt bə li za bit he yə ti Mosk va 
tə rə fin dən tə yin edi lir di. Da xi li iş lər na zir li yi rüş vət və kor rup-
si ya nın ən çox qey də alın dı ğı na zir lik ol muş dur. Er mə nis tan 
müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra Da xi li iş lər na zir li yi nin sta-
tu su və ro lu və zi fə də olan na zir lə rin şəx si təc rü bə lə ri və qüv və-
lə ri nis bə tin də bir ne çə də fə də yiş miş dir. DİN 1992 – 1996-cı 
il lər də da ha çox si ya si ləş miş və si ya si hə ya ta mü da xi lə et miş-
dir.230 Daxili işlər naziri Vano Siradeqyan ey ni za man da iq ti sa di 
si ya sə tə də mü da xi lə et miş və si ya si rə qib lə ri nə qar şı sui-qəsd 
təş kil edən xü su si bir dəs tə ya rat mış dır. Si ra deq yan və zi fə dən 
çı xa rıl dıq dan son ra Er mə nis ta nın mil li təh lü kə siz lik na zi ri olan 

230  Гагик Авакян, «Армения: Oбеспечение спокойства», Кавказ: вооружен и 
разобщен, Под редакцией Анны Матвеевой и Данкана Хизкока (Duncan His-
cock) Перевод с английского: Максим Пядушкин , Евгений Загайнов, Moсква, 
феврал 2004, с. 31.
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Serj Sər kis yan Da xi li iş lər na zi ri və zi fə si ni də ic ra et miş, na-
zir lik də bə zi is la hat lar apar dıq dan son ra ye ni Da xi li iş lər na zi ri 
tə yin edil miş dir. Da xi li iş lər na zir li yin də ya şa nan prob lem lə rin 
sə bə bi 2002-ci ilə ki mi keç miş so vet qa nun la rı ilə ida rə edil mə-
si ol muş dur. Da xi li iş lər na zir li yi nin fəaliy yə ti ni tən zim lə yən 
qa nun qə bul edil mə di yi hal da, prob lem lə rin da vam et di yi an la-
şı lın ca 2002-ci il də “Po lis haq qın da qa nun”231 qə bul edil miş dir. 
Bu qa nu na gö rə, Da xi li iş lər na zir li yi nin na zir lik sta tu su ləğv 
edi lə rək hö ku mə tə bağ lan mış və po li sin da xi li və xa ri ci si ya sə tə 
qa rış ma sı nın qar şı sı əhə miy yət li də rə cə də azal dıl mış dır.

14.3. Milli təhlükəsizlik xidməti1. 

SS Rİ döv rün də Er mə nis tan Döv lət təh lü kə siz lik ko mi tə-
si əsa sən Mosk va tə rə fin dən ida rə edil miş dir. Ko mi tə nin əsas 
fəaliy yət sa hə si öl kə nin təh lü kə siz li yi ni tə min et mək ol muş dur. 
Müs tə qil lik dən son ra bu təş ki lat Mosk va nın bir ba şa nə za rə tin dən 
uzaq laş mış dır. Di gər keç miş so vet res pub li ka la rın dan fərq li ola-
raq, Er mə nis tan DTK müs tə qil lik mü ba ri zə sin də Mosk va nın si-
ya sə ti ni gö rü nüş də dəs tək lə sə də, əs lin də müs tə qil lik hə rə ka tı na 
yar dım et miş dir. Müs tə qil lik elan edil dik dən son ra DTK-da bə zi 
is la hat lar apa rıl mış, Ko mi tə nin adı də yiş di ri lə rək Mil li təh lü kə-
siz lik ko mi tə si (MTK) ad lan dı rıl mış və 1996-cı il də Da xi li iş lər 
na zir li yi ilə bir ləş di ril miş dir. 1999-cu il də Da xi li iş lər na zir li yin-
dən ay rı lan Mil li təh lü kə siz lik ko mi tə si nə na zir lik sta tu su ve ril sə 
də, 2002-ci il də tək rar sta tu su və adı Mil li təh lü kə siz lik xid mə ti 

231 Qanun mətni üçün baxın: http://www.coe.int/T/E/Legal_Affairs/Legal_co-
operation/Police_and_internal_security/Documents/CO-POL%20LAWS%20
(2004)01%20Armenia %LawPolice.asp
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(MTX) ola raq də yiş di ril miş və yal nız pre zi den tə ta be ol maq şər ti 
ilə hö ku mət də yer al mış dır.232 Bu də yi şik lik nə ti cə sin də pre zi dent 
təh lü kə siz lik qu rum la rı üzə rin də nə za rə ti ni güc lən dir miş dir. İq-
ti da rın bə zən MTX-dən is ti fa də edə rək mü xa li fə tin si ya si fəaliy-
yət lə ri haq qın da mə lu mat al dı ğı və bə zi si ya sət çi lə ri şan taj la si-
ya sət dən uzaq laş dır dı ğı id dia edi lir.233

Er mə nis ta nın təh lü kə siz lik xid mə ti müs tə qil lik mü ba ri zə si il-
lə rin də və da ha son ra ha di sə lə rə pe şə kar mü na si bət gös tər miş və 
əhə miy yət li də rə cə də si ya sət dən kə nar da qa la bil miş dir. Pe şə kar lıq 
cid diy yə ti ni qo ru yan, rüş vət və kor rup si ya nın çox az tə sa düf edil-
di yi na dir döv lət qu rum la rın dan bi ri ki mi fəaliy yə ti nə da vam edir.

14.4. Milli təhlükəsizlik şurası1. 

Mil li təh lü kə siz lik şu ra sı (MTŞ) müs tə qil lik elan edil dik dən 
son ra qu rul muş dur. Pre zi dent, Pre zi den tin kö mək çi si, Baş na zir, 
Baş na zi rin bi rin ci müavi ni, Par la ment Səd ri, Mil li təh lü kə siz lik 
mü şa vi ri, Mü da fiə na zi ri, Mil li təh lü kə siz lik xid mə ti nin rəh bə ri, 
Da xi li iş lər və Xa ri ci iş lər na zir lə ri şu ra nın üz vü dür lər. Şu ra qı sa 
və uzun müd dət li fəaliy yət pla nı ha zır la yır. Müs tə qil li yin ilk il lə-
rin də Şu ra mil li təh lü kə siz li yin qo run ma sın da, or du nun, si ya si sis-
te min və di gər st ra te ji sa hə lə rin in ki şaf et di ril mə sin də əhə miy yət li 
rol oy na mış dır.234 An caq da ha son ra bu funk si ya sı zəifl ə miş dir. Şu-
ra haq qın da 1996-cı il pre zi dent seç ki lə rin də Pet ros ya nın ye ni dən 
pre zi dent se çil mə si üçün qa nun la rı poz du ğu haq qın da id dialar or-
ta ya atıl mış dır.235

232 Авакян, «Армения: «Oбеспечение спокойства...», с. 34.
233 Авакян, «Армения: Oбеспечение спокойства...», с. 34.
234 Авакян, «Армения: Oбеспечение спокойства...», с. 35.
235 Авакян, «Армения: Oбеспечение спокойства...», с. 35
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“Təh lü kə siz lik haq qın da qa nun”da Şu ra haq qın da qı sa mə lu-
mat ve ril sə də, Şu ra nın hü qu qi stausu qa nun la tən zim lən mə miş dir. 
Pre zi dent Şu ra səd ri, Mü da fiə na zi ri isə baş ka tib dir. An caq Şu ra-
nın Ka tib li yi yox dur. 1990-cı il lə rin son la rın dan eti ba rən fəaliy yə ti 
məh dud laş dı rıl mış və da xi li si ya sə tə mü da xi lə et mə miş dir. Şu ra nın 
hü qu qi sta tu sun da kı qey ri-müəy yən lik və ida rəet mə me xa niz mi nin 
qu rul ma ma sı onun fəaliy yə ti ni məh dud laş dı ran əsas sə bəb lər dir.

1.15. Qondarma “erməni soyqırımı”

1950-ci il lər dən eti ba rən bey nəl xalq aləm də si ya si ha di sə lə-
rin etik də yər lər və hü qu q müs tə vi də mü za ki rə edil mə si ənə nə si 
üs tün lük təş kil edir.236

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”nın bey nəl xalq aləm də ta nın-
ma sı mə sə lə si dias por da, So vet Er mə nis ta nın da və müs tə qil Er-
mə nis tan da müx tə lif sə viy yə lər də mü za ki rə edil miş dir və bu gün 
də edi lir. Dias por XX əs rin əv vəl lə rin dən eti ba rən qon dar ma “er-
mə ni soy qı rı mı”nın ta nın ma sı üçün təb li ğat kam pa ni ya sı na baş-
la mış, an caq 1960-ci il lə rə ki mi mü vəf fə qiy yət qa za na bil mə miş-
dir. Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”, dias po ra er mə ni lə ri üçün hə-
ya ti əhə miy yət da şı yır, mil li kim lik lə ri nin qo run ma sın da ən va cib 
şərt lər dən bi ri dir və bu xü su siy yə ti ni bu gün də qo ru yur.237

So vet Er mə nis ta nın da er mə ni lər 1940-cı il lə rin or ta la rı na ki-
mi Tür ki yə yə qar şı cid di təb li ğat apar ma sa lar da, heç bir za man 

236 Кочар Мери, Армяно-Турецкие политические отношения и армянский 
вопрос, Ереван 1986; Aрмен Залинян, «Прававоя ответственность Турец-
ского 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.
237 Сафрастян, «Проблема признания геноцида во внешней политике…», с. 5.
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bu mə sə lə ikin ci pla na keç mə miş dir. 1945-ci ilin iyun ayın da Eç-
miad zin Pat riar xı seç ki lə rin də dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin dən 
gə lən er mə ni təş ki lat la rı nın li der le ri ni kil sə yə top la na raq məq-
səd lə rin dən kə nar si ya si qə rar al mış, Qars və Ər də ha nın So vet İt-
ti fa qı tə rə fin dən il ha qı nı tə ləb et miş di lər. Er mə ni lər bu tə ləb lə ri ni 
BMT-nin qu rul du ğu San-Fran sis ko Konf ran sı (ap rel 1945-ci il) 
za ma nı SS Rİ, ABŞ və İn gil tə rə döv lət baş çı la rı na, Pots dam Konf-
ran sı nın238 (iyul 1945-ci il) iş ti rak çı la rı na, Ber lin Konf ran sın da 
(av qust 1945-ci il) iş ti rak edən döv lət lə rin Xa ri ci iş lər na zir lə ri 
Şu ra sı na, Lon don (sent yabr 1945-ci il), Mosk va (de kabr 1945-
ci il) top lan tı la rı na, BMT-nin I Lon don ic la sı na (yan var 1946-
cı il) gön dər miş, an caq nə ti cə əl də et mə miş di lər. Er mə ni dias por 
nü ma yən də lə ri nin bu tə ləb lə ri nə pa ra lel ola raq Dün ya Er mə ni-
lə ri nin Pat riar xı VI Ge vork 1945-ci il 29 okt yabr da SS Rİ, ABŞ 
və İn gil tə rə hö ku mət lə rin dən Tür ki yə nin “er mə ni vi la yət lə ri nin” 
So vet Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si ni tə ləb et miş dir.239 ABŞ və 
İngiltərənin bu tə lə bə SS Rİ-nin sər həd lə ri nin ge niş lə yə cə yi ni nə-
zə rə ala raq rədd ca va bı ver mə sin dən son ra SS Rİ Tür ki yə yə qar şı 
tor paq id diala rın dan əl çək miş dir. Qərb müt tə fiq lə ri nin dəs tə yi ni 
ala bil mə yən SS Rİ 1953-cü il 30 may da “ya xın qon şu luq mü na si-
bət lə ri nin qo run ma sı, sülh və təh lü kə siz li yin tə min edil mə si üçün 
Er mə nis tan və Gür cüs tan hö ku mə ti Tür ki yə yə qar şı əra zi id diala-
rın dan əl çə kir... Be lə lik lə, so vet hö ku mə ti So vet İt ti fa qı nın Tür-
ki yə yə qar şı tor paq id diala rı nın ol ma dı ğı nı bil di rir... 240” şəklində 
bəyanat verərək bu mözuya bir daha qayıtmamışdır.

238 Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, s. LXXIV.
239 Арам Кирокасян, Армянский вопрос и геноцид Армян, Изд. Норавнк, 
Ереван 2006, с. 67.
240 Кирокасян, Армянский вопрос и геноцид Армян, с. 67.
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Bun dan son ra Mosk va qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” və tor-
paq id diala rın dan əl çək sə də, Er mə nis tan bu möv zu ilə əla qə dar 
ola raq el mi və təb li ğa ti fəaliy yə ti nə da vam et miş dir. 1960-cı il lə-
rin əv vəl lə rin də Ucan kən din də And ra nik Ozan ya nın hey kə li nin 
qo yul ma sın dan son ra təb li ğat fəaliy yət lə ri da ha da ge niş lə miş dir. 
Bu mər hə lə ni, bir son ra kı mər hə lə nin, yə ni qon dar ma “er mə ni 
soy qı rı mı” təb li ğat kom pa ni ya sı nın tə mə li nin ha zır lan dı ğı mər-
hə lə ola raq da də yər lən dir mək olar.

1965-ci il də Er mə nis ta nın rəs mən 24 ap rel ta ri xi ni qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı” gü nü ola raq qə bul et mə si və bu nun la bağ lı 
anım mə ra si mi təş kil edil mə si, er mə ni ic ti maiy yə tin də türk düş-
mən çi li yi nin ye ni bir mər hə lə si nin baş lan ma sı na sə bəb ol muş dur. 
1965-ci ilə qə dər qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” məh dud say da 
ta rix çi lər və cə miy yə tin bə zi tə bə qə lə ri tə rə fin dən mü za ki rə olu-
nur du sa, bu ta rix dən eti ba rən rəs mi döv lət si ya sə ti nə çev ril miş-
dir. Çi çer na ka berd şə hə rin də qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” qur-
ban la rı nın xa ti rə si nə abi də in şa edil miş, hər il 24 ap rel də bu abi-
də ni zi ya rət edə rək ək lil qoy maq ənə nə ha lı nı al mış dır. Qon dar-
ma “soy qı rı mı” möv zu su er məni ictimai həyatının bir parçasına 
çevrilmiş, təbliğat fəaliyyəti daha da genişləmiş241 və İrə van da 
qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mu ze yi açıl mış dır.

1960-cı il lər dən baş la ya raq, dün ya da er mə ni mə sə lə si və 
qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” möv zu su na ma raq art mış və bə zi 
bey nəl xalq təş ki lat lar da mü za ki rə edil miş dir. Qon dar ma “er mə ni 
soy qı rı mı” BMT-nin İn san hü quq la rı ko mis si ya sı nın se pa ra tiz min 
xə bər dar edil mə si və Mil li az lıq la rın qo run ma sı alt ko mis si ya sın-

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 mü za ki rə edil miş di. Ruan da nü ma yən də lə ri nin 1973-cü il də 
ha zır la dı ğı mə ru zə nin 37-ci mad də sin də: “XX əsr də ilk soy qı rı-
mı ki mi bi li nən er mə ni qət liam la rı nı qeyd et mək müm kün dür,”242 
ifa də si qeyd olun muş dur.

Er mə ni dias por təş ki lat la rı nın tə şəb büs lə ri nə ti cə sin də qon-
dar ma “er mə ni soy qı rı mı” 1984-cü ilin ap rel ayın da Xalq la rın 
Daimi Məh kə mə si nin Pa ris ic la sın da mü za ki rə edil miş və qə rar 
qə bul edil miş dir.243 Bu qə ra ra gö rə:

- er mə ni lə rin ümu mi və xü su si hü quq la rı bey nəl xalq hü quq 
nor ma la rı na uy ğun şə kil də qo run ma lı dır;

- 1948-ci il 9 de kabr ta rix li “Soy qı rı mı Ci na yə ti nin Xə bər dar 
Edil mə si və Cə za lan dı rıl ma sı Kon ven si ya sı”nda nə zər də tu tul-
du ğu ki mi, de por ta si ya və küt lə vi qət liam lar la er mə ni lə rin məhv 
edil mə si soy qı rı mı ki mi qə bul edi lir;

- Gənc Türk lər hö ku mə ti 1915 – 1917-ci il lər də hə ya ta ke çir-
di yi soy qı rı mı na gö rə mə su liy yət da şı yır;

- er mə ni soy qı rı mı ey ni za man da bey nəl xalq bir ci na yət dir. 
Bu gün kü Tür ki yə döv lə ti nin Os man lı döv lə ti nin va ri si ol ma dı ğı 
id dia edil sə də, Tür ki yə mə su liy yət da şı yır;

- bu mə su liy yə tə gö rə Tür ki yə soy qı rı mı qə bul et mə li və er-
mə ni lə rə də yən zi ya nı ödə mə li dir;

- BMT və onun üzv lə ri bu ba rə də er mə ni lə rə kö mək gös tə rə 
bi lər, Tür ki yə və di gər döv lət lər dən er mə ni soy qı rı mı nı qə bul et-
mə lə ri ni tə ləb edə bi lər.

Er mə nis ta nın Tür ki yə qar şı sın da möv qe yi ni güc lən di rən baş-
qa bir sə bəb də ABŞ-ın Av ro pa və Asi ya döv lət lə ri nin bə zi lə ri nin 

242 Кирокасян, Армянский вопрос и геноцид Армян, с. 68. 
243 Армен Киракосян, «Государственный менталитет Турции отрицает 
возможность признания геноцида армян», PanARMENIAN.Net, 22.05.2006.
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qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə lə sin də bu öl kə ni dəs tək lə mə-
si dir. Bu ba xım dan Av ro pa Par la men ti nin 1987-ci il 18 iyun da 
“Er mə ni Prob le mi nin Si ya si Həl li Haq qın da” qə bul et di yi qə-
rar244 Türkiyə üçün ciddi problemə çevrilmişdir. Bu qərarda Aİ və 
AŞ245 Tür ki yə hö ku mə tin dən 1915 – 1917-ci il lər də Er mə ni lə rə 
qar şı tö rə di lən “soy qı rı mı” ta nı ma sı və er mə ni nü ma yən də lə ri ilə 
dialo qa baş la ma sı üçün səy gös tər mə si ni is tə yir. Bu ta rix dən son-
ra qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə lə si Av ro pa döv lət lə ri nin 
və ABŞ-ın gün də mi nə çıx mış dır. 

Er mə nis tan və dias po ra ilə bir lik də Eç miəd zin kil sə si də qon-
dar ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tın da bə zi nə ti cə lər əl də et miş dir. 
“Dün ya Kil sə lər Bir li yi”nin 1989-cu ilin may ayın da ABŞ-da ke-
çi ri lən qu rul ta yın da qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” haq qın da qə rar 
qə bul edil miş dir. Qə rar da, “Bü tün dün ya döv lət lə ri hö ku mət lə ri nə 
mü ra ciət edə rək Türkiyənin erməni soyqırımını tanıması üçün təz-
yiq gös tər mə lə ri” və “Tür ki yə nin iş ğal et di yi er mə ni tor paq la rı nı 
ge ri qay tar ma sı, əra zi sin də son 75 il də da ğı dı lan 2500-dən çox kil-
sə nin ye ni dən ti kil mə si və tə mir edil mə si” tə ləb edil miş dir.246

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” xa rak te rik xü su siy yə ti ha ki-
miy yət də olan la rın xa ri ci si ya sət kur su nun də yiş mə si nə bax ma-
ya raq, bu möv zu nun 1991-ci il dən son ra heç bir za man əhə miy-
yə ti ni itir mə miş ol ma sı dır. 

Er mə nis ta nın müs tə qil lik mü ba ri zə si il lə rin də qon dar ma “er-
mə ni soy qı rı mı” ilə bağ lı iki fi kir əsas ki mi qə bul olun muş dur:

244 Suat Sezgin, “Ermeni Soykırım Yasası Bağlamında Turkiye Avrupa Birliği 
İlişkilerinin Değerlendirilmesi”, Müdafaa-i Hukuk, Sayı 31, Şubat 2001.
245 Erhan Akdemir, “Türkiye’nin AB’ye Üyelik Süreci ve Ermeni Sorunu”, http:// 
www.abhaber.com/haber_sayfasi.asp?id=1133, 02.05.2006.
246 Киракосян, «Государственный менталитет Турции отрицает…»,
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- bu mə sə lə nin Tür ki yə ilə mü na si bət lər də ön pla na çı xa rıl-
ma ma sı nı is tə yən Er mə ni Ümum mil li Hə rə ka tı nın,

- qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” ta nın ma sı nı Tür ki yə ilə 
əla qə lə rin qu rul ma sın da şərt ola raq gö rən ənə nə vi-mü ha fi zə kar 
dü şün cə li daş nak la rın fi kir lə ri. 247 

EÜH ənə nə vi gö rü şə sa hib olan la ra qar şı mü ba ri zə də zəif ol-
du ğu üçün qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə lə si “Müs tə qil lik 
Bə yan na mə si”ndə də öz ye ri ni al mış dır. An caq 1998-ci ilə qə dər 
ha ki miy yət də olan EÜH bu mə sə lə ni ön pla na çı xar ma mış dır.248

Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə tin də iki əhə miy yət li prob lem lər-
dən bi rin ci si qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” bey nəl xalq aləm-
də ta nın ma sı, ikin ci si isə qon dar ma “DQR-in müs tə qil li yi nin” 
qo run ma sı və ta nın ma sı dır. İkin ci prob le min həl li yö nün də ATƏT 
Minsk Qru pu nun məş ğul ol du ğu və bu mə sə lə də Er mə nis ta nın 
adə tən mü da fiə möv qe yin də ol du ğu diq qət çə kir. 

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mın dan” baş qa heç bir mə sə lə də 
er mə ni ic ti mai-si ya si rə yi bu qə dər həm rəy de yil. Dağ lıq Qa ra bağ 
prob le mi haq qın da bə zən müx tə lif fi kir lər səs lən sə də, qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı” haq qın da cə miy yət də cid di bir həm rəy lik var-
dır və ək si ni ge niş audi to ri ya da mü za ki rə et mək müm kün de yil. 
Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə lə sin də Er mə nis tan əlin də ki 
bü tün təb li ğat me xa nizm lə rin dən və təz yiq va si tə lə rin dən Tür ki-
yə yə qar şı is ti fa də edir. 

Ermənistanın bu məsələ ilə bağlı xarici siyasətdəki hədəfləri 
başda Tür ki yə ol maq la, dün ya döv lət lə ri nin qon dar ma “er mə-
ni soy qı rı mı nı” ta nı ma la rı tə min et mək ol muş dur. Bu, xü su si lə 
2000-ci il lə rin əv vəl lə rin dən eti ba rən priori tet mə sə lə ol muş dur. 

247 Libaridian, Ermenilerin Devletleşme Sınavı, ss. 21-25.
248 Сафрастян, «Проблема признания геноцида во внешней политике…», с. 5.
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Av ro pa, ABŞ,249 Asi ya və Ya xın Şərq də bə zi döv lət lə rin qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı nı” ta nı yan qə rar lar qə bul et mə si, xü su si-
lə 2001-ci il də Fran sa nın “soy qı rı mı” ta nı ma sı və 2006-cı il də 
qon dar ma “er mə ni soy qı rım”ını in kar qa nu nu nu qə bul et mə yə 
ça lış ma sı nı Er mə nis tan təb li ğa tı nın nə ti cə si və Fran sa nın Tür ki-
yə yə qar şı təz yiq si ya sə ti ki mi də də yər lən dir mək müm kün dür.

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə lə si Er mə nis tan və dias-
por da el mi sə viy yə də müx tə lif as pekt lər dən araş dı rıl mış və də-
yər lən di ril miş dir. Bu də yər lən dir mə nin ümu mi xü su siy yət lə ri ni 
aşa ğı da kı ki mi təs nif edi lə bi lər:

Yaşayış sahəsinin (torpaqların) itirilməsi
Er mə ni lər 1915-ci ilə qə dər “5 min il lik ana və tən lə rin də” 

ya şa dıq la rı nı id dia edir lər.250 Ermənilər vətən anlayışı ilə heç bir 
fi zi ki və mə nə vi bağ möv cud ol ma sa da, Dağ lıq Er mə nis ta nı da 
bu ra ya da xil edir və Er mə nis ta nın 350 min kvad rat ki lo metr əra-
zi si ol du ğu nu bil di rir lər. Ta rix çi lər er mə ni lə rin müs tə qil li yi ni 
qo ru maq tə şəb büs lə ri nin XIV əs rə qə dər da vam et di yi ni, bu ta-
rix dən son ra Er mə nis ta nın iş ğal edil mə si ilə yal nız dağ lıq əra zi-
lər də ya şa yan bir qrup er mə ni nin müs tə qil lik lə ri ni qis mən qo ru ya 
bil di yi ni qeyd edir lər. Er mə ni lər bu mər hə lə dən son ra müs tə qil 
ol ma sa lar da, mov cu diy yət lə ri ni qo ru ya bil mə lə ri ni de moq ra fik 
fakt la – “və tən lə rin də” sa yı la rı nın çox ol ma la rı ilə izah edir lər. 
Er mə ni lər mon qol-ta tar la rın, türk mən lə rin böl gə ni iş ğal et mə lə-
ri nin və Os man lı-İran mü ha ri bə lə ri nin er mə ni lər üzə rin də cid di 

249 «Геноцид армян 1915 года признали еще три штата США», ИА REGNUM, 
http://www.regnum.ru/news/polit/255806.html, 30.04.2004.
250 Армен Авазян, «Стратегические последствия геноцида армян», Визан-
тийское Наследство, No 3, 2002, сс. 15-17.
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iz bu rax dı ğı nı və nə ti cə eti ba rı ilə “Bö yük Er mə nis tan”ın yox ol-
du ğu nu id dia edir lər. Er mə ni lər bu gün kü Er mə nis ta nı “Ki çik Er-
mə nis tan” ola raq gö rür və Tür ki yə dən tor paq və təz mi nat tə ləb 
edir lər.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 kon tekst də Er mə ni lər “Qər bi” Er mə nis tan da ya şa yan la-

rın mülk lə ri nin ta lan edil mə si ni,252 kol lek tiv er mə ni hə ya tı nın po-
zul ma sı nı, mil li ya şa yış tər zi nin ara dan qal dı rıl ma sı nı və fi zi ki 
ya şa yış im kan la rı nın əl lə rin dən alın dı ğı nı id dia edir lər.

Psixoloji sarsıntı
Er mə ni lər, ya şa yış sa hə lə ri nin, mə də ni mi ras la rı nın, mad-

di də yər lə ri nin iti ril mə si nin onlara cid di psi xo lo ji tə sir et di yi ni, 
mil li də yər lər dən qo pa rıl dıq la rı nı və qon dar ma “soy qı rı mın” er-
mə ni lər də məz lum luq komp lek si nin, sa ba ha inam sız lıq duy ğu su-
nun, baş qa la rı önün də baş əy mə, mil li də yər lə rin in kar edil mə si 

251 «К Турции надо предъявлять территориальные претензии, считает глава 
офиса «АйДат» (Армении)», ИА REGNUM,http://www.regnum.ru/news/817217.
html, 23.04.2007.
252 Джон Кирокасян, Западная Армения в годы первой мировой войны, Изд. 
ЕГУ, Ереван 1971.
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və hət ta öz lə rin dən be lə qor xa caq bir və ziy yə tin ya ran ma sı na sə-
bəb ol du ğu nu bil di rir lər.253 

Liderlərin, cəmiyyətin və abidələrin yox edilməsi
Qon dar ma “soy qı rı mı” tö rə di lər kən kil sə lə rin, mək təb lə rin, müx-

tə lif təş ki lat və mil li me xa nizm lə ri nin, si ya si və mə də ni eli tin məhv 
edil di yi ni irə li sü rür lər.254 On lar qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”na mə-
ruz qa lan və de por ta si ya edi lən er mə ni lə rin yal nız az bir his sə si nin 
mil li də yər lə ri ni və kim lik lə ri ni qo ru ya bil dik lə ri ni, bö yük qis mi nin 
isə ya şa dıq la rı öl kə lər də as si mi li ya si ya ol du ğu nu bil di rir lər. 

İnsan ölümləri 
Er  mə  ni  lər qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı  nın” 1894 – 1922-ci il -

lər ara  sın  da bir ne  çə mər  hə  lə  də da  vam et  di  yi  ni, təx  mi  nən 2 mil  yon 
er  mə  ni  nin (300 mi  ni 1894 – 1896-cı il  lər  də, 1,5 mil  yon er  mə  ni  nin 
1915 – 1916-cı il  lər  də, 300 min er  mə  ni  nin isə 1918 – 1922-ci il -
lər  də) (!) qon dar ma “soy qı rı ma” mə ruz qal dıq la rı nı id dia edir lər. 
Yu xa rı da id dia edi lən lər bü tün er mə ni ta rix çi və təd qi qat çı lar tə rə-
fin dən də qə bul edi lir. Bun dan baş qa pa ra no ya ki mi qiy mət lən di ri-
lə cək te zis lər lə er mə ni id diala rı na dəs tək ve rən lər də var dır. Er mə-
ni ta rix çi Su ren Ey vaz yan, qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” haq qın da 
etik və aka de mik sə viy yə yə sığ ma yan bir şə kil də Tür ki yə ni gü nah-
lan dır mış və qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı na” mə ruz qa lan er mə ni-
lə rin sa yı nı 15 mil yon255 (!) olaraq göstərmişdir.

253 Алексей Бабаян, «Коллективная память и ее проявление в наши дни», http://
www.spectrum.am/rus/articles.php?id=67
254 Диев, Г.А, «Армянский вопрос в Турции», Геноцид армян и русская пу-
блицистика, 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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II FƏSİL

2. ERMƏNİSTANIN XARİCİ SİYASƏTİNDƏ 
TƏHLÜKƏSİZLİK ANLAYIŞI 

2.1.  Cənubi Qafqazın geosiyasi mövqeyi  
            və təhlükəsizlik problemləri

Qa ra də niz və Xə zər də ni zi ara sın da yer lə şən Cə nu bi Qaf qaz, 
cə nub-şi mal, həm çi nin şərq-qərb ener ji və nəq liy yat xət lə ri nin 
kə siş mə si, ey ni za man da Xə zər höv zə si nin ener ji re surs la rı na sa-
hib ol ma sı ba xı mın dan bö yük əhə miy yət kəsb edir. Cə nu bi Qaf-
qa zın Asi ya qi tə sin də mü hüm geosi ya si möv qe yi So vet İt ti fa qı-
nın sü qut et mə sin dən son ra ye ni si ya si təh lü kə siz lik və iq ti sa di 
mo tiv lər lə bir az da zən gin lə şmişdir.

Böl gə, coğ ra fi qu ru lu şu na gö rə ta ri xən xalq la rın və mə də niy-
yət lə rin cə nub dan şi ma la, qərb dən şər qə köç yo lu olub. Bu köç-
lər Cə nu bi Qaf qaz xalq la rı nın si ya si ta ri xi nin for ma laş ma sın da 
cid di tə sir edə rək də rin iz lər bu ra xıb.256 D. Trenin257 və di gər rus 
təd qi qat çı sı M. Vo lo xons ki də araş dır ma la rın da Cə nu bi Qaf qa zın 
Os man lı, Ru si ya 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 регио-
не», 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 регио-
не, 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 ba xım dan 1990-cı il lər dən son ra qi tə dən kə nar bö yük döv lət-
lər də Cə nu bi Qaf qaz da geosi ya si mü ba ri zə nin əsas akt yor la rı dır.

Böl gə ilə əla qə dar apa rı lan bü tün təd qi qat lar da Cə nu bi Qaf qa zın 
son 20 il də yal nız coğ ra fi ba xım dan bir bü tün lük təş kil et di yi qeyd 
edi lir. Di gər bü tün pa ra metr lə rə gö rə (so sial-iq ti sa di, si ya si, hər bi, 
mə də ni və təh lü kə siz lik ba xı mın dan), böl gə nin fərq li də yər lə ri var-
dır. 1990-cı il lər dən eti ba rən böl gə də ki fərq li də yər lə rin or taq məx-
rə cə gə ti ril mə si, əmək daş lı ğın in ki şaf et di ril mə si və təh lü kə siz li yin 
tə min edil mə si üçün müx tə lif la yi hə lər ha zır la nır.262  

Son 300 il lik ta ri xə nə zər ye ti ril sə gö rə rik ki, böl gə nin bu döv-
lət lər dən bi ri nin əlin də ol du ğun da, yə ni Azər bay can, Er mə nis tan 
və Gür cüs ta nın ey ni təh lü kə siz lik me xa niz min də yer al dıq la rı 
təq dir də, təh lü kə siz lik prob lem lə ri or ta ya çıx mır. Böl gə hər bi və 
təh lü kə siz lik ba xı mın dan iki yə ay rıl dı ğı za man isə cid di mü na-
qi şə lə rin ya şan dı ğı mü şa hi də edi lir. XIX əs rin əv vəl lə rin dən eti-
ba rən Ru si ya nın nə za rə ti nə ke çən Cə nu bi Qaf qaz da Ru si ya ha ki-

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 Geostrate-
gic 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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miy yə ti 1918 – 1920-ci il lər is tis na ol maq la XX əs rin son la rı na 
qə dər da vam etmişdir. 1917-ci il də im za la nan Brest-Li tovsk mü-
qa vi lə si nin şərt lə ri nə gö rə, Ru si ya nın Cə nu bi Qaf qaz dan çə ki miş 
və Ru si ya Du ma sı bol şe vik lər tə rə fin dən bu ra xı lmışdır. Bun dan 
son ra Du ma nın Qaf qaz nü ma yən də lə ri 1918-ci il fev ra lın 23-də 
Qaf qaz Ko mis sar lı ğı nın ya ran ma sı nı bə yan etmişdir. An caq Qaf-
qaz Ko mis sar lı ğı üzv lə ri ara sın da xa ri ci si ya sət sa hə sin də cid di 
fi kir ay rı lıq la rı or ta ya çı xmışdır. 1918-ci ilin 22 ap re lin də Müs tə-
qil Qaf qaz Fe de ra si ya Döv lə ti qu ru lmuş, la kin fi kir ay rı lıq la rı da-
vam et di yi üçün 1918-ci il ma yın 27-də Gür cüs tan, ma yın 28-də 
isə Azər bay can və Er mə nis tan müs tə qil lik lə ri ni elan etmişdir.

La kin bu uzun çək mir və böl gə döv lət lə ri 1920 – 1921-ci il-
lər də Ru si ya tə rə fin dən iş ğal edi lmiş və 1991-ci ilə qə dər di gər 
döv lət lər tə rə fin dən So vet İt ti fa qı nın tər kib his sə si ki mi qə bul 
olu nmuş lar.

So vet İt ti fa qı nın sü qut et mə si və Cə nu bi Qaf qaz da üç müs-
tə qil döv lə tin qu rul ma sı ye ni təh lü kə siz lik mü hi ti nin ya ran ma-
sı na eh ti yac ol du ğu nu gös tə rmişdir.263 Bu dövr də böl gə öl kə lə-
ri müx tə lif təh lü kə siz lik prob lem lə ri ilə qar şı la şmış, böl gə və 
bey nəl xalq təh lü kə siz lik təş ki lat la rı na üzv ol ma ğa can atmış və 
əmək daş lı ğı ge niş lən di rə rək prob lem lə rin həl li yol la rı ax ta rı-
lmışdır.264

Məhz bu mər hə lə də Er mə nis tan xü su si lə təh lü kə siz lik sa hə-

263 Гайк Саргисович Котанджян, Этнополитология консенсуса-конфликта: цивили-
зационные проблемы теории и практики, Moсква, Луч, 1992, сс.104-120.
264 Gayk Kotanjian, “The South Caucasus: Developing A Regional Security Archi-
tecture”, 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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sin də Ru si ya ilə əmək daş lı ğa baş la yır.265

1980-ci il lə rin son la rın dan baş la ya raq da vam edən si ya si, hər-
bi və et nik zə min də si lah lı mü na qi şə lər böl gə nin təh lü kə siz li yi ni 
və in ki şa fı nı cid di şə kil də təh did etmişdir. Mü na qi şə lə rin həl li ni 
tez ləş dir mək üçün ha zır la nan la yi hə lər, bö yük döv lət lə rin böl gə-
də hə ya ta ke çir mək is tə dik lə ri iq ti sa di, si ya si və hər bi plan lar Cə-
nu bi Qaf qaz da təh lü kə siz li yin əhə miy yə ti ni ar tı rmışdır. 

Am ma bu sa hə də müx tə lif la yi hə lər ha zır lan sa da, son 20 il də 
or ta ya çı xan prob lem lə rin heç bi ri həll edil mə yib.

Prob lem lə ri aşa ğı da kı ki mi təs nif et mək müm kün dür:
- Azər bay can tor paq la rı nın Er mə nis tan tə rə fin dən iş ğal edil mə si;266

- Gür cüs tan da Ab xa zi ya, Aca rıs tan və Cə nu bi Ose ti ya prob le mi;267 

265 Сергей Минасян, «Военно- политическое сотрудничество России и Арме-
нии  в контексте проблем региональной безопасности Южного Кавказа», Во-
ронежский ГУ, Серия социальный наук, 2005, No 1, с. 338.
266  Балаян Тигран, «Карабахская проблема: перспективы возобновления пере-
говорного процесса», Непризнанные государства Южного Кавказа и этно-
политические 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 Черно-
ус. Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказского научного центра высшей шко-
лы (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 су-
веренитет Абхазии», Гражданин, №1, 2004 г. http://www.grazhdanin.com/grazh-
danin.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 Загай-
нов, Moсква, феврал 2004, сс. 23-36; Гагик Авакян, «Армения: обеспечение 
спокойствия», Кавказ: вооружен и разобщен, сс. 37-50; Ариф Юнусов, «Азер-
байджан : в ожидании перемен под бременем истории», Кавказ: вооружен и 
разобщен, сс. 51-72; Давид Дарчиашвили, «Грузия: заложница оружия», Кав-
каз: 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 сохраняют-
ся», 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 Öz-
türk, Yalçın Sarıkaya, Platin Mətbəəsi, Ankara 2005, Sinan Ogan, “Küresel Mü-
cadelenin 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 (Xə zər höv zə sin də 
neft is teh sa lı və təh lü kə siz  bir şə kil də bey nəl xalq ba zara nəql 
edil mə si). BTC, BTƏ, Ba kı-No vo ros siysk və Ba kı-Sup sa neft və 
qaz bo ru kə mər lə ri);

- bölgənin siyasi bütünlüyü və əməkdaşlıq perspektivləri;274

- iki mil yo na ya xın qaç qın la rın möv cud lu ğu prob le mi;
1991-ci il dən son ra böl gə də iki təh lü kə siz lik təş ki la tı he ge mon 

güc ol maq uğ run da mü ba ri zə yə baş la yıb:
1. Ru si ya nın li der li yin də Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi Kol lek tiv 

Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı.
2. ABŞ li der li yin də NA TO.275

Bu təş ki lat la rın böl gə nin təh lü kə siz li yi ni tə min et mək üçün 
plan la dıq la rı me xa nizm lər bir ba şa Azər bay can, Er mə nis tan və 
Gür cüs ta nı əha tə edir.

Sa də cə böl gə döv lət lə ri nin de yil, ey ni za man da bö yük döv lət-
lə rin də hər bi və si ya si mə na fe lə ri nin qo run ma sı is ti qa mə tin də 

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 Кав-
казе, Под ред. Бруно Коппитерс, Moсква, Вес мир, 1996, сс. 213-225; Владимир 
Захаров, Николай Силаев, Политика США и НАТО в Кавказе: возможные по-
следствия, Центр Кавказский исследоваие, 1 (3), Moсква, 2005, сс. 14-19.
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təh lü kə siz lik me xa nizm lə ri ha zır la ma ğa tə şəb büs gös tər mə lə ri 
Cə nu bi Qaf qaz da təh lü kə siz li yin tə min edil mə mə si nin ən əhə-
miy yət li sə bəb lə rin dən bi ri dir.276  Başda Rusiya olmaqla, ABŞ və 
Avropa İttifaqı da bölgədə öz mənafelərinə uyğun  təhlükəsizlik 
sistemi qurmağa çalışır.

Gür cüs tan açıq şə kil də NA TO-ya üzv ol maq is tə di yi ni bil di-
rmişdir. Azər bay can NA TO ilə mü na si bət lə ri ni ge niş lən dir mək 
is tə sə də, Ru si ya ami li ni də nə zər dən qa çır mır. Er mə nis tan isə 
Ru si ya nın li der li yin də Kol lek tiv Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş-
ki la tı na üzv olmuşdur. Er mə nis tan bu nun la ya na şı NA TO ilə də 
mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə yə ça lı şır. Böl gə də təh lü kə siz li yin 
tə min edil mə si üçün ax ta rış lar da vam edər kən, Azər bay can və 
Gür cüs tan bey nəl xalq təh lü kə siz li yin qo run ma sı üçün di gər döv-
lət lər lə mü na si bət lə ri ni da ha da ge niş lən dir mə yə cəhd etmişdir. 
Er mə nis tan isə Ru si ya ilə mü na si bət lə ri nə üs tün lük ve rə rək bu 
pro ses dən kə nar da qa lmışdır.277

Böl  gə  də  ki et  nik mü  na  qi  şə  lər, təh  lü  kə  siz  lik prob  lem  lə  ri və 
əmək  daş  lıq im  kan  la  rı də  yər  lən  di  ri  lir  kən, sülh və əmək  daş  lı  ğın 
tə  min edil  mə  si  nə bir-bi  ri ilə əla  qə  dar üç ay  rı pa  ra  diq  ma  dan bax -
maq müm  kün  dür:

- böl gə prob lem lə ri ni həll et mək, təh lü kə siz lik sis te mi ni qur-
maq, əmək daş lıq və bü tün ləş mə ni sü rət lən dir mək;

- cə miy yə tin şüurun da əmək daş lıq də yər lə ri nin eh ti va sı na qar-
şı lıq lı inam və eti ba rın ya ran ma sı na, qo run ma sı na və in ki şa fı na 

276 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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ça lış maq;
- bölgə dövlətlərinin və beynəlxalq güclərin bölgədəki məna-

fe lə ri ni bir-bi ri nə uy ğun laş dır maq və qlo bal la şan dün ya da Cə nu-
bi Qaf qa zın ye ri ni və ro lu nu müəy yən et mək.278

An caq böl gə prob lem lə ri nə bu tərz də ba xış ra sional he sab 
edil sə də, öz lü yün də həll yo lu ola bil məz. Bu tək lifl ə rin böl gə 
döv lət lə ri və xalq la rı tə rə fin dən qə bul edil mə di yi, həm çi nin Ru-
si ya, ABŞ və Av ro pa döv lət lə ri tə rə fin dən si ya si dəs tək al ma dı ğı 
təq dir də hə ya ta ke çi ril mə si ol duq ca çə tin dir. Bu ra da əsas mə sə-
lə böl gə döv lət lə ri nin ya şa dıq la rı prob lem lə ri so yuq qan lı şə kil də 
də yər lən dir mə mə si və Cə nu bi Qaf qa zı bir bü tün ola raq gör mə-
mə si dir. Di gər bir sə bəb isə, bö yük döv lət lə rin böl gə də fərq li təh-
lü kə siz lik si ya sə ti hə ya ta ke çir mə lə ri dir.279 

Son iyir mi il də böl gə də yu xa rı da ifa də edi lən prob lem lər hə lə 
də da vam edir. Bey nəl xalq280 və bölgə281 təşkilatlarının, bölgə282 
və bölgədən kənar283 döv lət lə rin hə ya ta ke çir mə yə ça lış dıq la-
rı sülh la yi hə lə ri nin heç bi ri mü vəf fə qiy yət lə nə ti cə lən mə miş, 
ək si nə, Ru si ya nın 2008-ci ilin av qust ayın da Gür cüs ta na si lah lı 
mü da xi lə sin dən son ra Cə nu bi Ose ti ya və Ab xa zi ya mə sə lə sin-

278 Грачя Галстян, «Основы региональной безопасности», http://www.scirs.org/
russian/analytic/round_one/galstyan.htm
279  ABŞ və Av ro pa iq ti sa di və si ya si dü şün cə bağ la mın da Qərb, Ru si ya ənə nə vi ge-
niş lə mə, İran isə xü su si lə Azər bay ca na qar şı şərq (di ni) də yər lə ri hə ya ta ke çir mə yə 
ça lış mış dır.
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 prob lem lər da ha da cid di ləş miş dir. Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri 
ara sın da qar şı lıq lı inam və eti ba rın, gü zəşt lə rin ol ma ma sı, prob-
lem lə rin xa rak te ri, Ru si ya və Qər bin təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri-
nə fərq li ya naş ma la rı və müx tə lif həll mo del lə ri tək lif et mə lə ri, 
böl gə də ki prob lem lə rin uzun müd dət da vam edə cə yi ni gös tə rir.

2.2. Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik təşkilatları layihələri

Cə nu bi Qaf qaz da ya şa nan təh lü kə siz lik prob lem lə ri və əmək-
daş lıq pers pek tiv lə ri döv lət xa dim lə ri nin, si ya sət çi lə rin və elm 
adam la rı nın son iyir mi il dir mü za ki rə et dik lə ri və bun dan son ra da 
mü za ki rə edə cək lə ri bir möv zu dur.284 Bu mü za ki rə lər də xü su si lə, 
böl gə nin təh lü kə siz li yi ilə bağ lı əsa sən Qərb pə rəst və Ru si ya pə-
rəst fi kir lər or ta ya çı xır. Bu fi kir lə rin or taq nöq tə lə ri böl gə də ki 
prob lem lə ri döv lət lə rin sər həd lə ri nin to xu nul maz lı ğı çər çi və sin-
də həll et mək dən da ha çox, “status kvo”nun qo run ma sı şər ti ilə 
si lah lı mü na qi şə lə rin ye ni dən alov lan ma sı na ma ne ol maq və ya-
xud se pa rat çı qüv və lə ri dəs tək lə mək dir. Bu xü su si lə, Ab xa zi ya, 
Cə nu bi Ose ti ya və Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin həll edil mə si 
pro se sin də da ha ay dın hiss edi lir.285

284 Ахвани Караханян, «Проблемы и перспективы Юужно Кавквказского со-
трудничества», 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 referen-
dum nəticələrini qəbul etməyəcəklərini bildirən Avropa Şurası qondarma “DQR-
də” keçirilən prezident, parlament və bələdiyə seçkiləri ilə əlaqədar münasibət 
bildirməkdən daha çox, susmağa üstünlük vermişdir. «Трехсторонний план реше-
ния 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 qə dər Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nin təh lü kə siz li yi 
SS Rİ tə rə fin dən qo run muş dur. SS Rİ-nin sü qut et mə sin dən son ra 

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, XX-
XXI vv, Moсква, Изд. Материк 2004; Mихаил Делягин, «Референдум про Запад», 
http://www.globalaffairs.ru/article/0/6106.html, 13.09.2006; Aндрей Федотук, «Ло-
вушка по соседсву», http://www.globalaffairs.ru/articles/6099.html, 12.09.2006.
286 Eдишер Хоштария-Броссе, «Кавказский политический узел в прошлом и на-
стоящем», 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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böl gə də ol duq ca cid di təh lü kə siz lik prob lem lə ri or ta ya çıx mış və 
bu gü nə qə dər həll edil mə miş dir.

Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nin, Kol lek tiv Təh lü kə siz lik Mü qa-
vi lə si, NA TO, GUAM və baş qa təş ki lat lar la əmək daş lı ğı böl gə də 
təh lü kə siz lik prob lem lə ri nin həl li üçün ye tər li de yil. Bu prob lem-
lə rin həll edil mə si və böl gə nin in ki şa fı nı tə min et mək üçün bü tün 
Qaf qaz döv lət lə ri nin qə bul edə bi lə cək lə ri təh lü kə siz lik me xa niz-
mi nin ha zır lan ma sı və hə ya ta ke çi ril mə si eh ti ya cı or ta ya çı xır. 
An caq bu gün, Cə nu bi Qaf qaz da möv cud iq ti sa di, si ya si və hər bi 
qütb ləş mə nə zə rə alın dıq da, be lə bir təh lü kə siz lik me xa niz mi nin 
qu rul ma sı nın im kan sız ol du ğu gö rü nür. Bö yük döv lət lə rin böl gə-
də ki mə na fe lə ri nə zə rə alın dıq da, Cə nu bi Qaf qa zın təh lü kə siz li yi 
mə sə lə si nin ar tıq böl gə sər həd lə ri ni aşa raq, bey nəl xalq bir ma-
hiy yət qa zan dı ğı mü şa hi də edi lir.287 

Ru si ya Cə nu bi Qaf qaz da kı son qa la sı olan Er mə nis tan ilə hər-
bi və təh lü kə siz lik mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə yə, ABŞ Xə zə-
rin ener ji mən bə lə ri nə nə za rə ti əli nə ke çir dik dən son ra hər bi və 
si ya si ola raq böl gə yə yer ləş mə yə ça lı şır. Aİ də bu pro ses lər dən 
kə nar da qal ma maq üçün mü ba ri zə edir, Tür ki yə 1990-cı il lə rin 
əv vəl lə rin də “Ad riak tik dən Çin səd di nə” ideolo gi ya sı na əsas la-
na raq böl gə də yer ləş mək is tə yir, İran isə Azər bay can və Or ta As-
ya döv lət lə rin də din amil dən, iq ti sa di və si ya si für sət lər dən mak-
si mim şə kil də is ti fa də et mə yə ça lı şır. 

Er mə nis ta nın Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal et mə si, Er mə nis-
tan la Gür cüs tan ara sın da Ca  va  xe  ti  ya prob  le  mi, Gür  cüs  tan  da Ab -
xa  zi  ya və Cə  nu  bi Ose  ti  ya prob  lem  lə  ri bu gün də da  vam edir. Bu 

287 Ида Кукулина, «Проблемы безопасности в Черномоско-Каспийском регио-
не», Mировая экономика и муждународное отношения, Moсква 2002, No: 1, 
сс. 90-97.
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prob  lem  lə  rin cid  di  li  yi və xü  su  si  lə Ru  si  ya  nın ha  di  sə  lə  ri is  ti  qa  mət -
lən  dir  mə  si im  kan  la  rı hə  lə də azalt  ma  mış, ək  si  nə son za  man  lar  da 
Ru  si  ya  nın böl  gə si  ya  sə  tin  də hər  bi güc  dən is  ti  fa  də et  mə  yə üs  tün -
lük ver  mə  si, onun böl  gə  də qal  maq  da si  ya  si qə  rar  lı  lı  ğı  nı və cid -
diy  yə  ti  ni gös  tə  rir.

So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan son ra Ru si ya nın Cə nu bi Qaf qaz da 
tə sir im kan la rı azal mış dı. Ru si ya nın 1993-cü il no yabr ayın da qə bul 
et di yi hər bi dokt ri na sın da mü da fiə sa hə sin də əmək daş lıq da MDB 
döv lət lə ri və KTMT-yə ön cə lik ver mə si nin zə ru ri li yi və bu coğ ra fi-
ya da si lah lı mü na qi şə lə rin Ru si ya üçün cid di prob lem ol du ğu qeyd 
edil miş di. Dokt ri na da is ti fa də edi lən bu ifa də lər Ru si ya nın ya xın 
çev rə si nə yö nəl di yi ni, keç miş so vet coğ ra fi ya sı nı özü nün mil li təh-
lü kə siz lik sa hə si ola raq də yər lən dir di yi ni gös tə rir.288 1990-cı il lə rin 
son la rı, 2000-ci il lə rin əv vəl lə rin dən eti ba rən Ru si ya keç miş so vet 
res pub li ka la rı na KTMT-yə üzv ol ma la rı üçün təz yiq edir.

Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri sər həd lə rin dən kə nar da yer lə şən bö-
yük döv lət lər tə rə fin dən iş ğal edil mə təh lü kə si nin de yil, bir ba şa 
sər həd qon şu la rı ilə ya şa dıq la rı si ya si və hər bi prob lem lə rə gö rə 
mil li təh lü kə siz lik li lə ri nin təh did edil di yi ni dü şü nür lər. Er mə nis-
tan qon dar ma “soy qı rı mı” id diala rı ilə Tür ki yə tə rəf dən hiss et di-
yi təh lü kə siz lik prob le mi ni önə çı xa ra raq Azər bay can tor paq la rı-
nı iş ğal et mə si fak tı nı pər də lə mə yə ça lı şır. Er mə nis tan Azər bay-
can tor paq la rı nı iş ğal edər kən Ru si ya nın iq ti sa di, si ya si və hər bi 
dəs tə yi ni al mış dır. Er mə nis ta nın Ru si ya ilə hər bi və təh lü kə siz lik 
sa hə lə rin də əmək daş lı ğı ge niş lən dir mə si nə ti cə sin də Azər bay can 
və Gür cüs tan Er mə nis ta nı böl gə təh lü kə siz li yi ni təh did edən döv-
lət ola raq gö rür lər. 

288 Osman Metin Öztürk, Rusya Federasyonu Askeri Doktrini, ASAM yaylınları, 
Ankara 2001, s. 36.
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Böl gə də təh lü kə siz li yin tə min edil mə si qar şı sın da ən bö yük 
ən gəl Er mə nis tan dır. Çün ki bu döv lət 1994-cü ilə qə dər Azər bay-
can tor paq la rı nın 20 faizi ni iş ğal et miş, Gür cüs ta nın Ca va xe ti ya 
əya lə tin də ya şa yan er mə ni lə rin se pa rat tə ləb lə ri ni dəs tək lə miş, 
Tür ki yə ni qon dar ma “soy qı rı mı” ilə gü nah lan dır mış dır.

2000-ci il lə rin or ta la rı na qə dər Ru si ya nın bey nəl xalq ter ro-
rizm lə mü ba ri zə də Pan ki si də rə sin də ter ror çu la rın ol du ğu nu bil-
di rə rək bu öl kə yə iq ti sa di, si ya si və hər bi təz yiq et miş, dö yüş təy-
ya rə lə ri “səh vən” Gür cüs ta nı bom ba la mış dır.

Hər nə qə dər Azər bay can ter ro rizm lə mü ba ri zə də Ru si ya ilə 
əmək daş lıq et sə də, Azər bay can Er mə nis tan tə rə fin dən iş ğal edi-
lən tor paq la rı nı ge ri al maq üçün hər bi əmə liy yat la ra baş la ya ca ğı 
za man Ru si ya nın bu na ne cə mü na si bət bəs lə yə cə yi mə lum de-
yil.

Cə nu bi Qaf qaz da ya şa nan prob lem lə rə pa ra lel ola raq, böl gə 
döv lət lə ri və di gər bö yük döv lət lər prob lem lə rin həl li üçün müx-
tə lif la yi hə lər ha zır la mış dır. Bu la yi hə lə rin əsas məq sə di böl gə-
də ki təh lü kə siz lik prob lem lə ri ni həll et mək lə ya na şı öz lə ri nin də 
mə na fe lə ri ni qo ru ya bi lə cək lə ri mü hi ti for ma laş dır maq dır.

Bu la yi hə lər dən bi rin ci si 1993-cü il də Gür cüs ta nın pre zi den ti 
Eduard Şe verd nad ze tə rə fin dən “Qaf qaz Evi” adı ilə tək lif edi-
lən və da ha son ra “Sülh se vər Qaf qaz” adı ilə bi li nən la yi hə dir.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 регионально-
го 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.

Er mə nis ta nın böl gə prob lem lə ri nin həll edil mə si üçün Ru si ya və 
İra nın iş ti ra kı nı şərt ola raq qoy ma sı na bax ma ya raq, Gür cüs tan İra nın 
böl gə prob lem lə ri nə mü da xi lə et mə si nə qar şı çıx mış və bu döv lə tin 
ye ri nə ABŞ-ı gör mək is tə miş dir. Bu nun la da Gür cüs tan və Azər bay-
can sər həd lə ri nin to xu nul maz lı ğı nı qo ru maq, NA TO və ABŞ-ın kö-
mək li yi ilə təh lü kə siz lik prob lem lə ri ni həll et mək is tə miş dir.

Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nin 1996-cı il 3 iyun da Kis lo vodsk da 
ke çi ri lən ic la sın da çe çen nü ma yən də lər böl gə nin təh lü kə siz li yi-
ni tə min et mək üçün ATƏT-ə bən zər bir təş ki lat qu rul ma sı nı və 
bu təş ki la ta bey nəl xalq sta tus ve ril mə si ni tək lif et miş lər. Böl gə nin 
təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si üçün di gər bir la yi hə isə ümum-
mil li li der Hey dər Əli yev tə rə fin dən ATƏT-in 1999-cu il də ke çi ri-
lən İs tan bul Zir və gö rü şün də “Cə nu bi Qaf qaz Təh lü kə siz lik Pak tı” 
adı ilə təq dim edil miş dir. Bu la yi hə də ter ro riz mə qar şı mü ba ri zə ni 
güc lən dir mək, böl gə dən kə nar döv lət lə rin, hər bi güc lə rin Cə nu bi 
Qaf qa za yer ləş mə si ni, se pa rat çı qrup la rın fəaliy yə ti ni, et nik qrup-
la ra təz yiq edil mə si ni qa da ğan et mək və böl gə döv lət lə ri nin iq ti sa-
di mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mək nə zər də tu tul muş du.291 

Böl gə döv lət lə ri nə pa ra lel ola raq ABŞ da təh lü kə siz li yin tə min 
edil mə si üçün bə zi tək lifl ər ver miş dir. ABŞ Döv lət De par ta men-

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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ti nin rəh bə ri Mad len Olb rayt 1999-cu il də “Qaf qaz İq ti sa di Fo ru-
mu” ad lı la yi hə ha zır la mış dır. An caq bu la yi hə də hə ya ta və si qə 
qa za na bil mə miş dir.292

Böl gə döv lət lə rin dən Er mə nis ta nın Xa ri ci iş lər na zi ri Var dan 
Os kan yan 1999-cu il 15 mar t da İn gil tə rə Kral İns ti tu tun da ke-
çi ri lən konf rans da böl gə də təh lü kə siz li yin qo run ma sı və Av ro pa 
ilə bü tün ləş mə nin tə min edil mə si üçün “Böl gə Təh lü kə siz li yi və 
Əmək daş lıq Pak tı”nın qu rul ma sı nı tək lif et miş di.293 Bu la yi hə ni 
Er mə nis ta nın pre zi den ti Ro bert Kö çər yan 1999-cu il də ATƏT-in 
İs tan bul Zir və Gö rü şün də ye ni dən mü za ki rə yə çı xar sa da, tə rəfl ər 
ara sın da ra zı laş ma əl də edil mə miş dir.

Azər bay can, Er mə nis tan və Gür cüs tan nü ma yən də lə ri nin 
2000-ci il iyu nun 20-də Mosk va da ke çi ri lən gö rü şün də Os kan yan 
Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nin Ru si ya ilə dialoq qur ma la rı üçün 
3+1 for mu lu ilə (Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri+ Ru si ya) iki il də bir 
gö rüş mə lə ri nin müm kün ol du ğu nu bil dir miş dir. An caq bu la yi hə 
də di gər lə ri ki mi nə ti cə siz qal mış dır.

“Qaf qaz G8”lə ri ola raq bi li nən 3+3+2 (Cə nu bi Qaf qaz döv lət-
lə ri, Ru si ya, Tür ki yə, İran, ABŞ, Aİ) ad lı la yi hə294 bölgə və digər 
dövlətlər tərəfindən dəyərləndirilsə də, bu yöndə də irəliləyiş əldə 
edilməmişdir. 

Gür cüs ta nın əra zi bü töv lü yü nü tə min et mə si məq sə di lə hər-
bi qüv və lə ri ni Cə nu bi Ose ti ya ya gön dər mə sin dən son ra Ru si-

292  Шугарян, «Стабильность на Кавказе...»,
293  Ha san Kan bo lat, Gök çen Eki ci, “21. Yüz yıl Ba şın da Qaf qaz’ da İş bir li ği Ara-
yış la rı ve Eko no mik Bo yut la rı”, Jeo Eko no mi, II. cild, sa yı 2-3, Yaz/pa yız 2000, ss. 
31-37.
294 The Russia Journal, http://www.russiajournal.com/start/politics/article_67 
_3106. htm
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ya nın Gür cüs ta na hər bi mü da xi lə si böl gə nin təh lü kə siz lik me-
xa niz mi ni kö kün dən də yiş miş dir. Bu ərə fə də Tür ki yə295 bölgə 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə “Qafqaz İttifaqı”296 
la yi hə si ni tək lif et miş dir. Ru si ya nın Gür cüs ta na qar şı hər-
bi əmə liy yat la rı da vam edər kən be lə bir tək lif böl gə və di gər 
döv lət lər tə rə fin dən məm nu niy yət lə qar şı lan sa da,297 daha sonra 
Ermənistan298 və Rusiya299 bu layihədə yer almaq istəmədiklərini 
bildirdilər.

Cə nu bi Qaf qa zın təh lü kə siz li yi ni təh did edən ən əhə miy yət li 
prob lem lər dən bi ri də, böl gə də nə za rət dən kə nar si lah la rın ol-
ma sı və qa nun suz si lah lı dəs tə lə rin for ma laş ma sı dır. So vet İt-
ti fa qı nın sü qu tun dan son ra böl gə də nə za rət edil mə yən se pa rat-
çı qrup lar ağır si lah lar əl də et miş di lər. Ru si ya pre zi den ti Bo ris 
Yelt sin 1993-cü il də et nik mü na qi şə lə rin ya şan dı ğı böl gə lə rə 
si lah sa tıl ma sı nı qa da ğan edən fər man im za la sa da, Er mə nis tan 
və Gür cüs tan da kı Ru si ya or du la rı se pa rat çı qrup laş ma la rı si lah-
la tə min et miş dir.300 

295 “Türkiyənin Qafqaz Politikası və Rusiya”, http://www.cecen.org/haber_detay.
php?haber_id=55022/03/2008, Давид Киракосян, «Нео-пантюркизм-ста рая 
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 Olabil-
ir?”, http://www.turkishweekly.net/turkce/yorum.php?id=655
297 «Сергей Лавров: Россия приветствует турецкую инициативу создания Кавказ-
ской платформы», http://www.panarmenian.net/news/rus/?nid=27246, 03.10.2008.
298 «Идея создания кавказской платоформы нацелена на формирование но-
вых 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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Böl gə və böl gə dən kə nar bö yük döv lət lər Cə nu bi Qaf qaz da 
təh lü kə siz lik və sa bit li yin qo run ma sı üçün müx tə lif təh lü kə siz lik 
me xa nizm lə ri ha zır la mış, an caq on la rın heç bi ri hə ya ta ke çi ril-
mə miş dir. Bü tün uğur suz luq la ra bax ma ya raq, bun dan son ra da 
bö yük bir eh ti mal la bu yön də fəaliy yə tə da vam edə cək lər. An caq 
böl gə döv lət lə ri nin və bö yük döv lət lə rin mil li mə na fe lə ri nin üst-
üs tə düş mə di yi hər han sı bir la yi hə nin hə ya ta keç mə şan sı ol duq-
ca az dır.

2.3. Ermənistanın milli təhlükəsizlik problemi

Er mə nis tan 1920 – 1991-ci il lər də SS Rİ-nin tər ki bin də ol du ğu 
üçün cid di təh lü kə siz lik prob le mi ilə qar şı laş ma mış,301 müs tə qil-
li yi ni elan et dik dən son ra, xü su si lə, Tür ki yə dən “təh did” hiss et-
di yi ni bil dir miş dir.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 Dev-
letleşme 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 хрони-
ка), 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?», Международ-
ная жизнь, № 5, 1996, сс. 41-52
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Azər bay can və Tür ki yə yə qar şı hə ya ta ke çir di yi re vi zionist si ya-
sə ti ni pər də lə mə yə səy gös tə rmişdir. 305

Er mə nis tan döv lə ti və hö ku mə ti tə rə fin dən rəs mən təs diq edil-
mə sə də, 1991-ci il dən son ra hə ya ta ke çi ri lən xa ri ci si ya sət kur su nu 
və təh lü kə siz lik si ya sə ti ni təh lil et dik də, Er mə nis ta nın mil li təh lü-
kə siz lik prob le mi ni aşa ğı da kı ki mi təs nif et mək müm kün dür:

Er mə ni lə rin ümum mil li hə dəfl ə ri:
- er mə ni lə rin hə ya ti əhə miy yət da şı yan ümum mil li hə dəfl ə ri ni 

er mə ni si vi li za si ya sı nı bu gün kü bey nəl xalq və böl gə şə raitin də 
qo ru maq və da ha da in ki şaf et dir mək təş kil edir.

Er mə ni id diala rı na gö rə dün ya er mə ni li yi nin bu gün kü və ziy yə ti:
- dün  ya er  mə  ni  lə  ri  nin bu  gün  kü və  ziy  yə  ti və qar  şı  laş  dıq  la  rı prob -

lem  lər 1915 – 1923-cü il  lər  də ya  şa  nan ha  di  sə  lə  rin bir  ba  şa nə  ti  cə -
si  dir.306 Er  mə  ni  lə  rin bö  yük bir qis  mi ta  ri  xi tor  paq  la  rın  dan kə  nar  da 
ya  şa  yır. “Şər  qi Er  mə  nis  tan”ın bir qis  mi  ni (Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka -
sı, Dağ  lıq Qa  ra  bağ və Ca  va  xe  ti  ya) qo  ru  maq müm  kün ol  muş  dur.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 импе-
рии, 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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- Ru si ya im pe ri ya sı sü qut edə nə qə dər (okt yabr 1917-ci il) er-
mə ni prob le mi de dik də, Os man lı döv lə tin də ya şa yan er mə ni lə rin 
so sial-iq ti sa di, si ya si və mə də ni hə ya tı nın yax şı laş dı rıl ma sı üçün 
hə ya ta ke çi ri lən is la hat lar ba şa dü şü lür. Ru si ya da bol şe vik lə rin 
ha ki miy yə tə gəl mə si və 1920-ci il də Bi rin ci Er mə nis tan Res pub-
li ka sı nın iş ğal edil mə sin dən son ra, “Şər qi Er mə nis tan” prob le mi 
də or ta ya çıx mış dır.

“Qərbi Ermənistan” problemi:
- “işğal” edilmiş torpaqlar, sürgündə yaşayan xalq;309

- Türkiyə310 və dün ya ic ti mai rə yi tə rə fin dən “er mə ni soy qı rı-
mı”nın ta nın ma sı;311 

- er mə ni lə rin mə ruz qal dıq la rı “soy qı rı mı na”a gö rə, tor paq la-
rı nın ge  ri ve  ril  mə  si, mad  di və mə  nə  vi təz  mi  nat tə  ləb edil  mə  si312 
de mək dir.

“Şərqi Ermənistan” problemi:
Er mə ni lər id dia edir ki, bu prob lem Sta lin və Tür ki yə dip lo ma-

ti ya sı nın təz yiq lə ri nə ti cə sin də in zi ba ti-əra zi ida rəet mə nin qə bul 
edil mə sin dən son ra or ta ya çıx mış dır. Nə ti cə eti ba rı ilə, Er mə nis-
tan Tür ki yə və So vet Azər bay ca nı ara sın da bö lün müş dür. Ru si-

309 Роберт Фиск, «Почему холокость армян не доожен быть вытравлен из исто-
рии», The Independent (London), November 20, 2000.
310 Максим Юсин, «Месть янычар. Турции надо учиться вести себя как цивили-
зованная 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 im pe ri ya sı nın sü qu tun dan əv vəl heç bir er mə ni si ya si təş ki la tı 
Ru si ya dan ay rı la raq müs tə qil Er mə nis tan döv lə ti ni qur maq is tə-
mə miş dir.

“Şər qi Er mə nis tan”ın bu gün kü və ziy yə ti:
- Er mə nis tan döv lə ti nin in ki şa fı və ya şa ma qa bi liy yə ti nin ar-

tı rıl ma sı;
- “azad edil miş əra zi lə rin” ye ni dən məs kun laş dı rıl ma sı (Dağ-

lıq Qa ra bağ);
- Ru si ya im pe ri ya sı nın sü qu tun dan son ra or ta ya çı xan et nik 

prob lem lər də öz mə na fe lə ri ni qo ru maq;
- Ru si ya və di gər xa ri ci öl kə lər də ya şa yan er mə ni lə rin bir ləş-

di ri ci fəl sə fi gö rüş lə rin dən is ti fa də edil mə si.313

Dün ya er mə ni li yi nin bu gün kü və ziy yə ti ilə bağ lı po zi tiv gö rüş:
- əl ve riş siz şərt lə rə bax ma ya raq, ta ri xin də rin lik lə rin dən gə lən 

er mə ni si vi li za si ya sı ya şa yır və in ki şaf edir;314

- ta ri xi er mə ni tor paq la rı nın 9/10-nun iş ğal edil mə si nə və er-
mə ni lə rin sür gün edil mə si nə bax ma ya raq, mil li döv lət qu ru cu lu-
ğu pro se si hə lə də da vam edir.315

- 1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də Azər bay ca nın hü cum la rı nın qar-
şı sı alın mış dır;

- “er mə ni soy qı rı mı”ndan son ra dün ya nın müx tə lif öl kə lə ri nə 
sə pə lən miş er mə ni lər ya şa dıq la rı öl kə lər də güc lü er mə ni top lu-
mu nu qu ra bil miş lər;

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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- ye ni və da ha əda lət li bir dün ya nın qu rul ma sı is ti qa mə tin də 
fəaliy yət er mə ni lə rin ye ni dən yük səl mə si üçün uy ğun şə raiti də 
gə ti rə cək dir.

Dün ya er mə ni li yi nin bu gün kü və ziy yə ti ilə bağ lı ne qa tiv gö-
rüş:

- 1915-ci ilə qə dər er mə ni lə rin küt lə vi şə kil də ya şa dıq la rı ge-
niş əra zi iti ril miş dir;316

- er mə ni lər bö lün müş dür və dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də ya-
şa yır lar. Bu və ziy yət er mə ni lə rin as si mil ya si ya olun ma sı təh lü kə-
si ni ya rat mış dır; 317

- er mə ni lə rin bir qis mi mil li kim lik lə ri ni və şüur la rı nı itir miş-
lər;318

- si ya si və di ni tə qib lər nə ti cə sin də “Qər bi Er mə nis tan”da 
fəaliy yət gös tə rən si ya si par ti ya lar on la ra edi lən təz yiq lə rə adek-
vat si ya sət hə ya ta ke çir mə miş, iti ri lən lə ri ge ri al maq üçün dias-
por er mə ni lə ri cid di şə kil də təş ki lat la na bil mə miş lər;

- dün ya er mə ni lə ri nin təş ki lat lan ma sı eh ti mal edi lən təh lü kə lə-
rə qar şı mü qa vi mət gös tə rə bi lə cək güc də de yil dir.

Dün ya er mə ni li yi üçün əsas təh did:
- as si mil ya si ya ol maq təh lü kə si;
- er mə ni lik ru hu nun və mil li şüurun iti ril mə si;
- di ni, də yər lə ri nin, di lin, adət-ənə nə lə rin və mə də niy yə tin iti-

ril mə si;

316  «Обращение к народу западной Армении об учреждении своего правитель-
ства в эмиграции», Армянский Вестник, No: 1-2, 2001.
317  Армен Айвазян, «О современном кризисе армянства и фиктивности армян-
ского 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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- xa ri ci öl kə lə rə köç mə lə rin da vam et mə si, bə zi böl gə döv lət-
lə ri (Azər bay can, Tür ki yə və Gür cüs tan) ilə ya şa nan prob lem lər 
və iq ti sa di böh ran.

Er mə ni lə rə gö rə xa ri ci mü da xi lə təh lü kə si aşa ğı da kı ki mi dir:
- Azər bay ca nın Er mə nis tan dan açıq şə kil də tor paq “tə ləb” et-

mə si(!?);
- Tür ki yə nin Er mə nis ta na qar şı “məkr li” xa ri ci si ya sət hə ya ta 

ke çir mə si və Er mə nis ta na qar şı Azər bay can la əmək daş lı ğı;319

- Er mə nis tan dip lo ma ti ya sı nın “azad edil miş əra zi lər”in (Dağ-
lıq Qa ra bağ) vax ti lə, Azər bay ca nın iş ğal et di yi tor paq lar ol du ğu-
nu dün ya ic ti maiy yə ti nin nə zə ri nə çat dır maq mə sə lə si;320

- Ru si ya və Qərb ara sın da ya şa nan an la şıl maz lıq lar dan is ti fa-
də edən Tür ki yə və Azər bay ca nın hə ya ta ke çir di yi “re vi zionist” 
si ya sət; 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

- ta rix bo yun ca ya şa ma ğı ba ca ran er mə ni si vi li za si ya sı və mil li 
şüur, dias por və Ana və tən ara sın da bağ la rın qo run ma sı, ta ri xi yad-
daş, əda lət və yax şı lı ğa olan inam, mü ba ri zə əz mi və dö züm lü lü yü;

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 активно-
го 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 самоопреде-
ление», Армянский Вестник, No: 1-2, 2001, http://www.hayastan.ru/Armvest/
Jurnal06/j06_stat09.html
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- er mə ni lə rin bü tün çə tin lik lə rə və iq ti sa di prob lem lə rə bax-
ma ya raq, hə lə də ya şa dıq la rı ta ri xi tor paq la rın bir qis mi ni qo ru ya 
bil mə lə ri (Er mə nis tan Res pub li ka sı, Dağ lıq Qa ra bağ və Ca va xe-
ti ya);

- xa ric də er mə ni top lu mu nun (dias po ru nun) möv cud lu ğu;
- dias por er mə ni lə ri nin top la dı ğı el mi, mə də ni, iq ti sa di də yər-

lə rin ana və tən lə ri nə gə ti ril mə si.
Əsas məqsəd və vəzifələr:323

- müasir milli-siyasi doktrinanın hazırlanması;324

- dünya ermənilərinin yenidən təşkilatlanması;
- er mə ni lə rin bir lik və bə ra bər li yi ni, bü töv lü yü nü təş kil edən 

amil lə rin təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si;325

- er mə ni prob le mi nin bu gü nün şərt lə ri nə uy ğun ola raq, ye ni-
dən mü za ki rə yə çı xa rıl ma sı və həll edil mə si;

- si ya si sa bit lik, mil li bü töv lük, güc lü iq ti sa di sis tem;
- er mə ni lə rin Er mə nis tan və Dağ lıq Qa ra ba ğa ge ri qa yıt ma la-

rı nın tə min edil mə si;326

- diaspor ermənilərinin milli kimlik və şüurunun qorunması.327

323 «Новому армяноскому политическому мышлений- новая организация миро-
вого 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 при-
знать их», Aзг, 09.04.2004. 
327  Рафаэль Зварджо, «Армянский вопрос и проблемы организации мирово-
го армянства», Армянский Вестник, No: 1-2, 2001, http://www.hayastan.ru/
Armvest/Jurnal06/j06_stat01.html
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Er mə nis ta nın yu xa rı da ifa də edi lən təh lü kə siz lik prob lem lə ri 
ümu mi şə kil də gös tə ril miş dir. An caq Er mə nis tan 1991-ci il dən 
eti ba rən, so sial-iq ti sa di, si ya si, mə də ni və hər bi təh lü kə siz lik 
prob lem lə ri ilə də qar şı laş mış dır. Cid di əhə miy yət da şı yan mə-
sə lə lər isə:

- əra zi bü töv lü yü nün qo run ma sı və döv lət sər həd lə ri nin təh lü-
kə siz li yi;

- öl kə əha li si nin təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si;
- si ya si və iq ti sa di sa bit li yin tə min edil mə si dir.328 
Bu mə sə lə lər bu gün də Er mə nis ta nın təh lü kə siz li yi nin əsas 

prob lem lə ri dir. Əs lin də bü tün bu prob lem lər Er mə nis ta nın qon-
şu öl kə lər dən tor paq tə ləb et mə si nə ti cə sin də or ta ya çıx mış dır. 
Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra, təx mi nən, iki 
yüz il dir for ma la şan və za man keç dik cə ye ni si ya si hə dəfl ər əla-
və olu nan, yu xa rı da qeyd edi lən məq səd lə ri hə ya ta ke çir mə yə 
ça lı şır.

Böl gə nin iq ti sa di, si ya si, hər bi, təh lü kə siz lik və ta ri xi di na miz-
mi nin də yiş di yi bü tün mər hə lə lər də er mə ni lər hər za man bu hə-
dəfl ə ri nə doğ ru bir az da ha ya xın laş mış dır. Er mə ni lər bu nun üçün 
qon şu döv lət lə rin böl gə və bey nəl xalq qüv və lə rə olan mü na si bət-
lə ri ni (prob lem lə ri ni) də yər lən dir miş və öz mə na fe lə ri nə uy ğun 
is ti fa də et miş lər.

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

So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan son ra Asi ya Qaf qa zın dan Av ro pa-
ya qə dər ge niş bir əra zi də təh lü kə siz lik boş lu ğu or ta ya çıx dı. Bu 
mər hə lə də yal nız Bal tik ya nı döv lət lər təh lü kə siz lik prob lem lə ri ni 
həll et mək im ka nı na sa hib ol du. Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri isə təh lü-
kə siz lik prob lem lə ri ni bu gü nə qə dər həll edə bil mə miş lər. 1990-cı 
il lə rin əv vəl lə rin də Ru si ya nın böl gə də möv qe lə ri ni əhə miy yət li də-
rə cə də itir mə sin dən son ra Azər bay can və Gür cüs tan Ru si ya nın tə sir 
dairə sin dən uzaq laş ma ğa ça lış mış, Er mə nis tan isə təh lü kə siz lik ba-
xı mın dan Ru si ya ilə əmək daş lı ğı nı da ha da ge niş lən dir miş dir.329 

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra qar şı laş dı ğı 
prob lem lə rə bax ma ya raq, si ya si və hər bi po ten sialı nın im kan ver-
mə di yi təh lü kə siz lik si ya sə ti ni Ru si ya nın dəs tə yi ni ala raq hə ya ta 
ke çi rir. 1990-cı il lə rin or ta la rı na qə dər Ru si ya Cə nu bi Qaf qaz da 
iq ti sa di ola raq qal ma ğın im kan sız ol du ğu nu gör müş və sa də cə 
et nik prob lem lə rin da vam edə cə yi təq dir də böl gə də ki var lı ğı nı 

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 на-
пряженности в отношениях Армении с соседями», http://www.iwpr.net/?apc_s
tate=henicrs2001&l=ru&s=f&o=160938; Сусанна Петросян, «Россия-Армения-
Иран: диалог цивилизации», Центральная Азия и Кавказ, http://www.ca-c.
org/journal/cac0 5_1999/s t_05_spc.org//journal/cac05_1999/st_05_spetrosjan.shtml; 
Игорь Плугатаев, «Специальные обстоятельства стратгисеческого партер-
ства», 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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sax la ya ca ğı nı an la mış dı.330 Bu za man Ru si ya keç miş so vet mə-
ka nın da iq ti sa di cə hət dən möh kəm lən mək dən da ha çox, hər bi və 
təh lü kə siz lik ba xı mın dan möh kəm lən mə yə əhə miy yət ver miş dir.

SS Rİ-nin sü qu tun dan son ra Er mə nis tan təh lü kə siz lik prob le-
mi ni həll et mək üçün 1992-ci il sent yab rın 14-də MDB-də qu ru-
lan Mü da fiə Na zir lə ri Şu ra sı və MDB Bir ləş miş Si lah lı Qüv və lər 
Ko man dan lı ğı na üzv ol muş dur.331

Bu təş ki lat da Ru si ya li der ro lu nu oy na sa da, MDB-nin qu rul-
ma sı və hər bi-si ya si ba xım dan güc lən mə sin də mə na fe lə ri olan 
bə zi Or ta Asi ya döv lət lə ri ilə bir lik də Er mə nis tan da Ru si ya “təh-
lü kə siz lik çə ti ri” al tın da qal ma ğa üs tün lük ver miş dir.

Er mə nis tan Tür ki yə nin hü cum edə cə yi id diası nı gün də mə gə-
ti rən za man Ru si ya bu id diala rı bir az da ha “cid di ləş di rə rək”, mü-
da xi lə ola ca ğı təq dir də Ru si ya nın pro ses lə rə qa rı şa ca ğı və Üçün-
cü Dün ya Mü ha ri bə si nin baş la ya ca ğı ilə hə də lə miş dir.332

Er mə nis tan di gər döv lət lər lə hər bi əmək daş lıq et sə də, pa ra-
lel ola raq öz or du su nu qur ma ğa ça lış mış, an caq MDB mü da fiə 
me xa niz min dən kə nar da qal maq is tə mə miş, da ha az xərc lə ye ni 
təh lü kə siz lik təş ki la tı qur ma ğa can at mış dır.333 Bu məq səd lə, Ru-
si ya, Er mə nis tan, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, Ta ci kis tan və Öz bə kis-

330 Ксимена Куровска, «Роль Росии в СНГ в урегулировании вооруженных кон-
фликтов в Заавказье», http://www.mpa.ru/analytics/issue.php?id=110, 15.04.2005.
331 Сергей Минасян, «Процесс формирования системы коллективной безопас-
ности 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 may da Daş kənd də bir ara ya gə lə rək, Kol lek tiv 
Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si ni im za la mış lar. Mü qa vi lə 1994-cü il 20 
ap rel də qüv və yə min miş dir.334

1992-ci il 10 fev ral da qu ru lan MDB Bir ləş miş Si lah lı Qüv-
və lə ri Baş Ko man dan lı ğı nın (MDB BSGBK) funk si ya sı MDB 
öl kə lə ri ara sın da hər bi əmək daş lı ğı koor di na si ya edən qə rar gah 
ola raq də yiş di ril di. Da ha son ra hər bi əmək daş lıq çər çi və sin də 
1995-ci il fev ra lın 10-da MDB döv lət lə ri Bir ləş miş Ha va Mü-
da fiə Sis te mi, Baş Qə rar gah Rəis lə ri Ko mi tə si,335 Hərbi Texniki 
Komitə və digər köməkçi komitələr qurulmuşdur.336  

KTMT çər çi və sin də Er mə nis ta nın fəaliy yə ti də yər lən di ril dik-
də, bu öl kə nin bə zi mü da fiə və təh lü kə siz lik la yi hə lə rin də iş ti rak 
et mə si nə bax ma ya raq, hər bi əmək daş lı ğı nı da ha çox Ru si ya ilə 
in ki şaf et dir di yi qə naəti nə gəl mək olar. KTMT-nin hü qu qi ba za-
sı nı təş kil edən mü qa vi lə 1999-cu il də uza dıl dıq dan və 2000-ci il-
də “XXI əsr də Ru si ya və Er mə nis tan ara sın da St ra te ji Əmək daş-
lıq Bəyannaməsi” imzalandıqdan sonra iki ölkə arasındakı hərbi 
əməkdaşlıq daha da güclənmişdir.337

Ru si ya Er mə nis ta nı KTMT çər çi və sin də ən eti bar lı müt tə fiq 
ola raq gö rür, ona əhə miy yət ver di yi ni gös tər mək məq sə di ilə bə zi 
zir və top lan tı la rı nı bu öl kə də təş kil edir. Ru si ya, xü su si lə Ab xa zi-

334 Минасян, «Процесс формирования системы…»,
335  «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, Се-
рия 12, 1999 No: 1, сс. 6-7.
337  Шакарянц, «Вопросы коллективной безопасноти…», с. 103.
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ya, Cə nu bi Ose ti ya, Dağ lıq Qa ra bağ və Çe çe nis tan da hər bi əmə-
liy yat lar da vam edər kən, Er mə nis tan ilə hər bi və iq ti sa di mü na si-
bət lə ri in ki şaf et dir mə yə ça lış mış dır. İkin ci Çe çe nis tan mü ha ri bə-
si və 2008-ci il də Ru si ya və Gür cüs tan ara sın da si lah lı mü na qi şə 
Er mə nis ta nın Ru si ya üçün əhə miy yə ti ni da ha da ar tır mış dır. Ru-
si ya KTMT və iki tə rəfl i hər bi mü na si bət lər çər çi və sin də Qaf qaz 
is ti qa mə tin də (Er mə nis tan is ti qa mə ti də de yi lir) təh lü kə siz lik və 
sa bit li yin qo run ma sın da ol duq ca əhə miy yət li mə na fe lə ri nin ol du-
ğu nu və bu mə na da, Er mə nis tan ilə hər bi-si ya si və hər bi-tex ni ki 
əmək daş lı ğın əhə miy yət li ol du ğu nu bil dir miş dir.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 il də Er mə nis tan-Ru si ya mü na si bət lə ri ni də yər lən dir-
dik də, əmək daş lı ğın KTMT çər çi və sin də de yil, iki tə rəfl i mü na si-
bət lər kon teks tin də da ha çox in ki şaf et di yi ni söy lə mək olar.339

Er mə nis tan 1990-cı il lə rin or ta la rın dan eti ba rən, NA TO ilə 
mü na si bət lər qur ma ğa ça lış sa da, öl kə nin təh lü kə siz lik və si lah-
lan ma mə sə lə sin də Ru si ya dan ası lı lı ğı hə lə də da vam edir. 

2.6. Ermənistan-NATO münasibətləri

1990-cı ilin or ta la rın dan eti ba rən, NA TO post so vet mə ka nı-
na, xü su si lə də, Bal tik ya nı öl kə lə rə və Cə nu bi Qaf qaz böl gə si-

338 Шакарянц, «Вопросы коллективной безопасноти…», с. 104-105.
339 Rusiya 1990-cı illərin sonlarında Ermənistana qarşılıqsız olaraq verdiyi bir mi-
lyard dollarlıq silahı KTMT-nın şərtlərinə görə deyil, iki tərəfli hərbi əməkdaşlıq 
çərçivəsində vermişdir.
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nə “ge niş lən mə sa hə si” ki mi ba xmışdır.340 La kin Ru si ya nın cid di 
reak si ya ve rə cə yi ni bil di yi üçün bu nu açıq şə kil də ifa də et mə miş, 
müx tə lif təh lü kə siz lik la yi hə lə ri çər çi və sin də ki çik, an caq inam lı 
ad dım lar la böl gə də yer ləş mə yə ça lı şmışdır.341 Bu, ey ni za man da, 
XX əs rin son la rın da ya şa nan üç əhə miy yət li ha di sə ilə izah edi lə 
bi lər. 

- SS Rİ-nin sü qu tu nə ti cə sin də böl gə nin təh lü kə siz li yin də ya-
şa nan boş luq və böl gə döv lət lə ri nin bu is ti qa mət də Qərb lə əmək-
daş lıq im kan la rı nın or ta ya çıx ma sı;

-1990-cı il lər dən son ra Xə zər höv zə si nin ener ji re surs la rı nın 
ha si la tı və bu re surs la rın Av ro pa nın ener ji eh ti ya cı nın bir qis mi ni 
ödə yə cək miq dar da ol ma sı;

- re gional və bey nəl xalq mə kan da ter ro rizm lə mü ba ri zə.342

NA TO Cə nu bi Qaf qa za yer ləş mə yə ça lı şar kən, da ha çox böl-
gə və bey nəl xalq ter ro rizm təh lü kə si ni ön pla na çı xar mış,343 11 
sent yabr ter ror ak tın dan son ra isə ter ro rizm prob le mi ni hər za-
man gün dəm də sax la mış dır. NA TO-nun baş ka ti bi Lord Corc Ro-
bert so nun 2003-cü il 14-16 may ta ri xin də böl gə yə sə fə ri za ma nı 
ver di yi bə ya nat lar da “açıq qa pı” si ya sə ti nə da vam edə cək lə ri ni 

340 Алексей Пылко, «Как НАТО не стала глобальной», Россиия в глобальной по-
литике, No 5, сентябр-октябр 2006, http://www.globalaffairs.ru/numbers/22/6351.
html
341 Анатолий Цыганок, «НАТО идет из Балтии на Кавказ», Hезависимая газе-
та, 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 Inter-
national 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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bil dir miş dir. Ey ni za man da NA TO-nun böl gə öl kə lə ri üz rə koor-
di na to ru Ro mul das Ra juk sun Cə nu bi Qaf qa zın və ümu mi lik də 
Qaf qa zın, coğ ra fi ola raq, NA TO-nun ge niş lən mə st ra te gi ya sın da 
priori tet mə sə lə lər dən ol du ğu nu ifa də et mə si ni təş ki la tın Qaf qa za 
doğ ru ge niş lən mə si ki mi də yər lən dir mək müm kün dür.344

Cə nu bi Qaf qa za si ya si, iq ti sa di və hər bi cə hət dən nə za rət et-
mək uğ run da ge dən geosi ya si mü ba ri zə də tə rəf olan Ame ri ka və 
Av ro pa Er mə nis ta nı Ru si ya nın tə sir dairə sin dən uzaq laş dır maq 
üçün, ilk ad dım ola raq, bu öl kə nin NA TO-nun hə ya ta ke çir di yi 
la yi hə lər də iş ti ra kı nı tə min et mə yə ça lı şır.

Er mə nis tan hö ku mə ti, NA TO ilə mü na si bət lə ri ni ge niş lən dir-
mə yə ça lış sa da,345 Ru si ya nı nə zə rə ala raq, iki tə rəfl i əmək daş lı ğın 
im kan la rın dan tam is ti fa də edə bil mir. Be lə ki, NA TO-Er mə nis-
tan mü na si bət lə ri nə dair pre zi dent Ro bert Kö çər yan “Er mə nis tan 
NA TO-ya üzv ol maq is tə mir”,346 Mü da fiə na zi ri Serj Sər kis yan 
“Er mə nis ta nın NA TO-ya üzv ol maq fik ri yox dur. Bu, öl kə nin 
geost ra te ji mə na fe yi nə uy ğun de yil dir”347 və Xa ri ci iş lər na zi ri 
Var dan Os kan ya nın “Er mə nis tan NA TO-ya üzv ol ma ğa, NA TO 

344  Ромулдас Ражукас «Южный Кавказ является географическим приорите-
том НАТО», PanARMENIAN, 31.07.2006; «Вторая волна расширения НАТО 
и трансформация постсоветского прос-транства взгляд из Украины», Исследо-
ванеи 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, Tem-
muz, 2003, ss. 83-88.
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da Er mə nis ta nı qə bul et mə yə ha zır de yil”348 ki mi bə ya nat ver mə-
lə ri yu xa rı da qeyd edi lən fi kir lə ri təs diq lə yir.

Er mə nis tan rəs mi lə ri nin bu bə ya nat la rı də yər lən di ri lər kən Er-
mə nis ta nın NA TO ilə mü na si bət lə ri ni bir ba şa de yil, Ru si ya üzə-
rin dən qur ma ğa ça lış dı ğı id dia edi lir.349 Bu id diala ra ca vab ola raq, 
Os kan yan “Er mə nis ta nın heç bir za man NA TO və Ru si ya ara sın-
da tə rəf tut maq məc bu riy yə tin də qal ma dı ğı nı” 350 bildirmişdir.

Er mə nis ta nın bu cür bə ya nat lar ver mə si nə bax ma ya raq, NA-
TO Er mə nis ta nın ta ma mi lə Ru si ya nın nə za rə ti nə351 keç mə si nin 
qar şı sı nı al maq üçün bu öl kə ilə əmək daş lı ğa əhə miy yət ver-
miş dir.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 NA TO-nun dəs tə yi ilə Er mə nis-
tan da ke çi ri lən hər bi tə lim də 19 öl kə dən 400 hər bi çi və Ru si ya 
or du sun dan bir qrup nü ma yən də iş ti rak et miş dir. Bu tə lim də Tür-

348 «Вардан Осканян: Армения пока не готова вступить в НАТО», Pan-
ARMENIAN, 14.04.2006.
349 Ağacan, “Genişleyen NATO ve Güney Kafkasya”, s. 84.
350 «Вардан Осканян: На правительственном уровне Армения никогда не стоя-
ла 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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ki yə və Er mə nis tan or du su nü ma yən də lə ri nin bir ara ya gəl mə si 
NA TO rəs mi lə ri tə rə fin dən təq dir lə qar şı lan mış dır. Er mə nis tan 
12-25 may 2006-cı il də Al ma ni ya və Bos ni ya da NA TO-nun təş kil 
et di yi “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 iyu nun da Er mə nis tan da, ilk də fə ola raq, “Sülh Na-
mi nə Tə rəf daş lıq” Proq ra mı çər çi və sin də hər bi tə lim təş kil edil miş-
dir. “Sülh Na mi nə Tə rəf daş lıq” Proq ra mı çər çi və sin də 12-28 iyul 
2006-cı il ta ri xin də Er mə nis tan da 12 öl kə dən 250 hər bi çi nin iş ti rak 
et di yi “Xi la se di ci-2006” tə li mi hə ya ta ke çi ril miş dir.355 Er mə nis tan 
və NA TO ara sın da əmək daş lıq proq ra mı çər çi və sin də 1995-ci il də 
25, 2004-cü il də isə 115 la yi hə nin356 hə ya ta ke çi ril di yi diq qə tə alı-
nar sa, xü su si lə də, 2000-ci il lə rin əv vəl lə rin dən eti ba rən, iki tə rəfl i 
mü na si bət lə rin da ha da in ki şaf et di yi ni söy lə mək müm kün dür.

Bu tə lim proq ram la rın dan baş qa, Er mə nis tan 2004-cü il dən eti-
ba rən, bey nəl xalq sül hün qo run ma sı üçün hər bi əmə liy yat lar da iş-
ti rak edir. 30 nə fər lik er mə ni hər bi çi si Yu na nıs tan ko man dan lı ğı na 
ta be ola raq Ko so vo da,357 45 nəfərlik dəstə isə İraqda xidmət edir.358 
NA TO ilə əmək daş lıq çər çi və sin də er mə ni əs gər lə ri nə İn gil tə rə 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 спаса-
тель 2006», PanARMENIAN, 13.04.2006.
356  Гайк котанджан, «Армения: кооперация с западными системами безопасно-
сти 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 tə rə fin dən ma liy yə ləş di ri lən proq ram lar da in gi lis di li təd ris 
edi lir, son mo del ra bi tə va si tə lə ri nin is ti fa də si öy rə di lir.

Er mə nis tan öz za bit lə ri nin “Sülh Na mi nə Tə rəf daş lıq” Proq ra-
mı çər çi və sin də NA TO hər bi mək təb və aka de mi ya la rın da təh sil 
al ma sı üçün mü ra ciət et miş dir. Bu mü ra ciət NA TO tə rə fin dən qə-
bul edil miş dir. Er mə nis ta nın yük sək rüt bə li za bi ti 1998-ci il dən 
eti ba rən, NA TO ilə əmək daş lı ğı koor di na si ya edir.359 Er mə nis tan 
Be ni lüks öl kə lə rin də ki sə fi ri ni, ey ni za man da, NA TO qə rar ga hın-
da sə fir ola raq tə yin et miş, an caq 2004-cü il də bu mis si ya nı ye ri nə 
ye tir mə si üçün Brüs se lə dip lo ma tik nü ma yən də gön dər miş dir.360 
Gö rün dü yü ki mi, 2000-ci ilin əv vəl lə rin dən eti ba rən, Er mə nis tan 
NA TO ilə əmək daş lı ğa üs tün lük ver miş dir. Bu nun la Er mə nis tan:

- xa ri ci si ya sət və təh lü kə siz lik mə sə lə lə rin də NA TO ilə dialo-
qa da vam et mək;

- mü qa yi sə edi lə bi lən və or taq xü su siy yət lə rə sa hib or du 
qurmaq;

- NATO-nun digər əməliyyat və layihələrində iştirak etmək 
istəmişdir.361

Bi rin ci mə sə lə nin hə ya ta ke çi ril mə si is ti qa mə tin də Er mə nis tan 
pre zi den ti Kö çər yan Brüs se lə362 və NA TO-nun baş ka ti bi Ye re-
va na sə fər et miş, mü da fiə na zir lə ri və xa ri ci iş lər na zir lə ri NA TO 
rəh bər li yi ilə də fə lər lə gö rüş müş və qar şı lıq lı ina mın for ma laş-
ma sı na ça lış mış lar. 

359 «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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İkin ci mə sə lə çər çi və sin də Er mə nis tan mü qa yi sə edi lə bi lən 
və or taq xü su siy yət lə rə sa hib or du qur ma ça lış ma la rı nı “Ha di-
sə lə rin Plan laş dı rıl ma sı və Ana li zi Proq ra mı”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 2002-
ci 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) 
sə nə di ni im za la mış dır. Sə nəd Os kan yan tə rə fin dən NA TO-ya təq-
dim edil dik dən son ra, 2006-cı ilin 16 iyu nun da mü za ki rə yə çı-
xa rıl mış dır. Bu sə nəd Er mə nis ta nın təh lü kə siz lik sis te mi ni XXI 
əs rin stan dart la rı na uy ğun laş dır ma ğı, NA TO ilə hü qu qi əmək daş-

363 Контанджян, «Армения : кооперация с западными …», c.28.
364 «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 за-
интересованы в участии в Карабахском процессе», http://www.yerkir.am/rus/index.
php?bsub=news_arm&id=22385, 22.04. 2006.
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lı ğı ge niş lən dir mə yi nə zər də tu tur.365 
Əmək daş lıq mə sə lə sin də NA TO Er mə nis tan dan da ha ak tiv ol sa 

da, Er mə nis ta nın dəs tə yi nə eh ti ya cı ol du ğu za man lar da, is tə di yi 
ca va bı al ma mış dır. İra nın nü və si la hı əl də et mə si nə gö rə ABŞ-la 
ara la rın da böh ran ya şan dı ğı za man, NA TO əs gər lə ri nin Er mə nis-
tan da yer ləş di ril mə si eh ti ma lı mü za ki rə edi lər kən, mü da fiə na zi ri 
Sər kis yan ver di yi bə ya nat da bu nun “nə zə ri ola raq be lə ger çək ləş-
mə si nin müm kün ol ma ya ca ğı nı”366 bildirmişdir.

Er mə nis tan 1994-cü il dən eti ba rən, NA TO ilə əmək daş lı ğa 
baş la sa da, təh lü kə siz lik mə sə lə sin də Ru si ya və MDB Kol lek tiv 
Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı ilə əmək daş lı ğa üs tün lük ve-
rir. An caq 2000-ci ilin əv vəl lə rin dən eti ba rən, də yi şən bey nəl xalq 
şə raiti (11 sent yabr ter ror ak tı, ABŞ-ın Əf qa nıs tan və İra qı iş ğal 
et mə si) də yər lən di rən Er mə nis tan NA TO ilə əmək daş lıq mə sə lə-
lə ri ni ye ni dən nə zər dən ke çir mə yə ça lı şır.

Son za  man  lar  da Er  mə  nis  tan or  du  sun  da is  la  hat  lar apa  rıl  ma  sı -
nın va  cib  li  yi xü  su  si  lə qeyd edi  lir. 2007-ci il 5-7 fev  ral ta  rix  lə  rin -
də Corc Mar  şal Fon  du  nun dəs  tə  yi ilə Er  mə  nis  tan or  du  sun  da is-
la hat la ra həsr olun muş se mi nar da öl kə nin NA TO-ya üzv lü yü nün 
də mü za ki rə edi lə cə yi haq qın da xə bər lər ya yıl dıq dan və bu nun la 
bağ lı bə zi şərh lər ve ril dik dən son ra ABŞ, Al ma ni ya sə fir lik lə ri və 
er mə ni rəs mi lə ri bu in for ma si ya nı tək zib et miş lər. Ümu mi mən-
zə rə yə nə zər sal dıq da isə, san ki Er mə nis tan NA TO ilə mü na si bət-
lə rin də Ru si ya nın ve rə cə yi reak si ya dan na ra hat olur. Tə bii ki, Er-

365 «Армения- НАТО: Путь к сближению» (полный текст IPAP), ИА EGNUM, 
16. 08.2006. Сохбет Маммедов, «НАТО желает примирить Армению и Азер-
байджан», 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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mə nis tan da heç bir si ya si güc Ru si ya nın öl kə də ki var lı ğı nı nə zə rə 
al ma dan NA TO ilə mü na si bət lə ri ön pla na çı xar maq cə sa rə ti ni 
gös tər mə yə cək dir.

Er mə nis tan bu gün də NA TO və Ru si ya ara sın da hər bi əmək-
daş lıq mə sə lə lə rin də ta raz lı ğı qo ru ma ğa və hər iki tə rə fin mad di 
və tex ni ki im kan la rın dan is ti fa də et mə yə ça lı şır.
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III FƏSİL

3. ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCAN SİYASƏTİ

3.1. Ermənistan – Azərbaycan münasibətlərinin qısa tarixi

XX əs rin əv vəl lə rin dən eti ba rən er mə ni lər bö yük döv lət lə rin 
dəs  tə yi sa yə sin də Azər bay can tor paq la rın da döv lət qur maq üçün 
für sət ax tar mış və bu niy yət lə ri ni 1918-ci il də hə ya ta ke çi rə bil-
miş lər. 1918 – 1920-ci il lər də möv cud ol muş Bi rin ci Er mə nis tan 
Res pub li  ka sı nın Dağ lıq Qa ra bağ və Nax çı va na id diala rı na gö rə 
Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti ara sın da si lah lı mü na qi şə ya şan-
mış dır. An caq 1920-ci il də Azər bay can və Er mə nis ta nın Ru si ya 
tə rə fin dən iş ğal edil dik dən son ra 1980-ci il lə rin so nu na qə dər 
tə rəfl ər ara sın da cid di prob lem lər ya şan ma mış dır. SS Rİ-nin sü-
qu tun dan son ra tə rəfl ər ara  sın da XX əs rin əv vəl lə rin də ya şa nan 
prob lem lər ye ni dən or ta ya çıx mış dır. Bu ba xım dan müs tə qil li yi ni 
elan et dik dən son ra Er mə  nis ta nın Azər bay can si ya sə ti nin ma hiy-
yə ti ni ba şa düş mək üçün ta  ri xi keç mi şə nə zər sal maq va cib dir.

XIX əsr dən baş la ya raq Os man lı əra zi sin də döv lət qur maq üçün 
cid di fəaliy yət gös tə rən er mə ni lər la zı mi şə raiti XX əs rin əv vəl-
lə  rin də Cə nu bi Qaf qaz da tap mış dır. Os man lı və İran da ya şa yan 
er mə  ni lə rin Ru si ya tə rə fin dən Cə nu bi Qaf qa za kö çü rül mə sin dən 
son ra böl gə nin et nik tər ki bi də yiş miş, Qaf qa za kö çü rü lən er mə ni-
lər Ru si  ya nın kö mək li yi ilə təş ki lat la na raq, böl gə də azər bay can-
lı la rı və gür cü lə ri si ya si ba xım dan sı xış dır ma ğa baş la mış dır. XX 
əs rin əv  vəl lə ri nə ki mi Ru si ya tə rə fin dən Os man lı və İran er mə ni-
lə ri nin Cə  nu bi Qaf qa za kö çü rül mə si da vam et miş dir. Bu dövr də, 
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İrə van əya  lə tin də ya şa yan azər bay can lı la rın sa yı əhə miy yət li də-
rə cə də azal  mış dır.367

XX əs rin əv vəl lə rin də Ru si ya da cə rə yan edən si ya si ha di sə lər 
Cə nu bi Qaf qa za da öz tə si ri ni gös tər miş, 1905-ci il yan var ha di -
sə lə ri bö yük əks-sə da do ğur muş və er mə ni lər cid di şə kil də təş ki-
lat  lan ma ğa baş la mış dır. Çar Ru si ya sı Qaf qaz böl gə si nə nə za rət 
et mək üçün “böl və ida rə et” tak ti ka sı nı hə ya ta ke çi rə rək er mə-
ni lə ri azər  bay can lı la ra qar şı dəs tək lə miş dir. Er mə ni lər xü su si lə 
1905 – 1918-ci il lər də mər kə zi ha ki miy yə tin zəifl i yin dən is ti fa də 
edə rək İrə van əya lə tin də, Zən gə zur, Ba kı, Şa ma xı, Göy çə, Meğ-
ri, Üç müəz zin (Eç miad zin), Zən gi ba sar və Qa ra bağ da azər bay-
can lı la ra qar şı qət  liam lar tö rət miş, min lər lə in sa nı öl dür müş lər. 
Bu dövr də er mə ni lə  rin si ya si mü ba ri zə si nin önün də ge dən, on la rı 
təş ki lat lan dı ran Daş  nak sut yun Par ti ya sı nın si ya si və hər bi st ra te-
gi ya sı nı qı sa ca be lə tə s nif et mək olar:

- Daş nak sut yun Par ti ya sı si ya si ter ror akt la rı hə ya ta ke çir miş, 
azər bay can lı lar və gür cü lə rə qar şı qət liam lar tö rət miş dir;

- Ru si ya da kı 1905-ci il qan lı yan var ha di sə lə rin dən son ra İrə-

367 İsrafil Məmmədov, Sabir Əsədov, “Ermənistan azərbaycanlıları və onların acı 
taleyi”, Bakı, Azərbaycan Nəşriyyatı, 1992, s. 8; “Arşiv Belgelerine Göre Kafkas-
larda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi”, I, 1906 - 1918, Ankara, T. C. Başbakan-
lık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın 
No:23, s. 3; Fəridə Məmmədova, Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiya-
sı, 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; Шав-
ров, 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 Er mənistandan deportasiyası başladı”, Red. 
Vəliyev, Deportasiya, Bakı, 1998.
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van əya lə tin də mər kə zi ha ki miy yə tin zəifl ə mə sin dən son ra yer li 
döv lət or qan la rı on la rı dəs tək lə miş dir;

- Mü səl man türk lə rin sa vad sız lı ğın dan, si ya si təc rü bə siz li yin-
dən və cə rə yan edən ha di sə lər dən xə bər siz ol ma la rın dan mə ha-
rət lə is ti  fa də et miş dir.368

Daş nak sut yun Par ti ya sı nın qul dur dəs tə lə ri İrə van və qon şu 
böl  gə lər də ya şa yan azər bay can lı la rın sa yı nı azal da raq böl gə də er-
mə ni döv lə ti qur ma ğa ça lış mış dır.369 Er mə ni lər 1905 – 1906-cı il-
lər də tö  rət dik lə ri qət liam lar da is tə dik lə ri nə ti cə ni əl də edə bil mə-
miş dir. Er  mə ni si lah lı bir lik lə ri ni azər bay can lı la ra qar şı qət liam-
la rı 1920-ci ilə qə dər da vam et miş dir. Daş nak sut yun Par ti ya sı nın 
ha ki miy yət də ol du ğu 1918 – 1920-ci il lər də bu gün kü Er mə nis tan 
əra zi sin də ya şa  yan 575.000 azər bay can lı nın 565.000 nə fə ri öl dü-
rül müş və ya xud zor la İran və Os man lı ya kö çü rül müş dür.370

Er mə nis ta nın Ru si ya tə rə fin dən iş ğal edil mə sin dən son ra hö-
ku  mət böl gə nin iq ti sa di in ki şa fı nı tə min et mək üçün Os man lı və 
İra na kö çən azər bay can lı la rı ge ri gə tir mə yə ça lış mış dır. Bu dövr-
də Er mə  nis tan İn qi lab Ko mi tə si ge ri qa yı dan azər bay can lı la rın 
yer ləş di  ril mə si, so sial-iq ti sa di prob lem lə ri ilə məş ğul ol muş, So-
vet ha ki  miy yə ti nin ilk il lə rin də Le ni na kan, Ki ro va kan və Də rə-

368 Məmməd Səid Ordubadi, Qanlı illər, Bakı, 1991, s . 8-9.
369 1920-1980- ci illərdə Ermənistanın Azərbaycan siyasəti haqqında baxın: Cəmil 
Hə sənli, 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.
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çi çək də təh  sil kurs la rı təş kil edil miş dir. Hət ta Er mə nis tan Xalq 
Ko mis sar la rı Şu ra sı nın səd ri Sar kis Kas yan azər bay can lı la rın ya-
şa dıq la rı böl  gə lər də Azər bay can di li nin döv lət di li ol ma sı haq-
qın da qə rar im za  la mış dı. Azər bay can lı la rın cəm hal da ya şa dıq-
la rı Amas ya, Ba sar ke  çər, Ve di ba sar, Qa ra bağ lar və Kras no se lo 
ra yon la rın da Azər bay can di li döv lət di li ola raq is ti fa də edil miş-
dir. Bu ra yon lar da 1953-cü ilə ki mi ra yon par ti ya ko mi tə lə ri nin 
ka tib lə ri və di gər və zi fə lər də azər  bay can lı lar ol muş dur.371

So vet ha ki miy yə ti nin ilk il lə rin də və da ha son ra Dağ lıq Qa ra-
ba  ğın Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si ni tə ləb edən Er mə nis tan hö ku-
mə ti bu na pa ra lel ola raq Er mə nis tan da ya şa yan azər bay can lı la ra 
bə zi im  ti yaz lar ver miş di. Er mə ni lə rin məq sə di bu im ti yaz la rı ön 
pla na çı  xa ra raq mü za ki rə lər də Azər bay can hö ku mə ti nin Dağ lıq 
Qa ra bağ mə sə lə sin də gü zəş tə get mə si nə nail ol maq ol muş dur. 
Uzun müd dət da vam edən mü za ki rə lər dən son ra Dağ lıq Qa ra-
ba ğın Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si tə lə bi rədd edil miş, böl gə yə 
mux tar vi la yət sta tu su ve ril miş di. Qa ra ba ğın Er mə nis ta na bir ləş-
di ril mə si tə lə bi uğur suz  luq la nə ti cə lən dik dən son ra Er mə nis tan 
hö ku mə ti azər bay can lı la ra ver di yi bir çox im ti ya zı ləğv et miş dir.

Er mə nis tan hö ku mə ti 1930 – 1990-cı il lər də azər bay can lı la-
ra aid mə də niy yət əsə ri və ta ri xi abi də lə ri yox et mə yə ça lış mış-
dır. 1935-ci ilə ki mi Er mə nis tan da kənd, qə sə bə və coğ ra fi ad la rın 
95 faizi Azər bay can di lin də ol muş dur. Bu nu Çar Ru si ya sı za ma nı 
ha zır lan  mış hər bi xə ri tə lər də təs diq edir.372 Er mə nis tan da ya şa yan 

371 Məmmdov, “Ermənistan azərbaycanlıları və...”, s. 50
372 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. 

III FƏSİL. Ermənistanın Azərbaycan siyasətiHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



158

Azər  bay can türk lə ri ni öz keç miş lə rin dən qo par maq üçün əv vəl cə 
ya şa  dıq la rı əra zi lə rin ad la rı nın də yiş di ril mə si va cib idi və bu pro-
ses XIX əsr də baş la mış dı. 1828-ci il də İrə van-Ere van, 1837-ci il də 
Kə  vər-Nor-Bə ya zıt, 1840-cı il də isə Güm rü-Alek sand ro pol ola raq 
də  yiş di ril miş di. So vet ha ki miy yə ti il lə rin də də Er mə nis tan Ali So-
ve ti 1935-ci il dən eti ba rən Azər bay can di lin də olan kənd, qə sə bə 
və coğ ra fi ad la rı er mə ni ləş dir mə yə baş la mış dır. Bu dövr də nə yer li 
əha li dən, nə də Azər bay can döv lə tin dən eti raz gör mə yən  Er mə nis -
tan hö ku mə ti 1988-ci ilə ki mi Azər bay can di lin də olan yer ad la rı-
nın də yiş di ril mə si haq qın da 18 qə rar qə bul et miş dir.373

Er mə nis tan da azər bay can lı la rın ya şa dıq la rı kənd və qə sə bə 
ad  la rı nın də yiş di ril mə si ilə374 ya na şı, Er mə nis tan hö ku mə ti so vet 
hö  ku mə ti nin 1940-cı il lə rin son la rı na qə dər hə ya ta ke çir di yi “qu-
laq” si ya sə ti adı al tın da min lər lə azər bay can lı nı Or ta Asi ya və Si-
bi rə sür gün et miş di.375

1923-cü il də Dağ lıq Qa ra ba ğa Azər bay ca nın tər ki bin də müx-
tar vi la yət sta tus ve ril sə də, Er mə nis tan Dağ lıq Qa ra ba ğın özü nə 
bir  ləş di ril mə si mə sə lə si ni hər za man can lı tut ma ğa ça lış mış dır. 
1918 – 1920-ci il lər də əv vəl cə müs tə qil Azər bay can, da ha son ra 
isə So vet Azər bay ca nı Er mə nis tan da ya şa yan azər bay can lı la rın 
var lı ğı nı tə  mi nat al tı na al maq üçün məq səd yön lü fəaliy yət gös-
tər mə miş dir. Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 18 ay lıq ha ki miy-
yə tin də da xi li və xa ri ci si ya sət də cid di prob lem lər lə qar şı laş dı ğı 

373 Nazim Mustafa, “Erməni saxtakarlığı, erməni xəyanəti”, Deportasiya, Bakı, 
Azər baycan Ensiklopediyası, 1998, Bakı, 1998, s. 155.
374  Հայկական ՍՍՀ վարդջաթերիտորիալ բաժանումը Ար 1-ե հունվարի 
1976 թիվ, Հայաստան հրատարակչուտյուն, Երևան 1976.
375 Əmir Quliyev, “Köçürülmə (1948-1953)”, İ.Vəliyev, K. Muxtarov, F. Hüseynov 
(red.), Deportasiya, Bakı, Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyatı, 1998, s 210.
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üçün, So vet Azər  bay ca nı isə so sialist ideolo gi ya nı qə bul edə rək, 
Dağ lıq Qa ra ba ğa mux tar vi la yət sta tu su ve ril di yi ərə fə də Er mə-
nis tan da cəm hal da ya şa yan azər bay can lı la ra da mux ta riy yət sta-
tu su nun ve ril mə si mə  sə lə si ni mü za ki rə yə çı xar ma dı.

Dağ lıq Qa ra ba ğın Azər bay ca nın tər ki bin də qal ma sı ilə ra zı laş -
ma yan Er mə nis tan Kom mu nist Par ti ya sı nın bi rin ci ka ti bi Qri qo ri 
Arut yu nov 1945-ci il də Sta li nə mək tub ya za raq Dağ lıq Qa ra ba-
ğın Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si ni xa hiş et miş di. Sta lin bu mə sə-
lə ilə əla qə dar Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı nın bi rin ci ka ti bi 
Mir cə  fər Ba ğı ro va mək tub ya za raq onun da fi kir lə ri ni öy rən mək 
is tə miş  di. Ba ğı rov Sta li nə yaz dı ğı ca vab mək tu bun da prin sip eti-
ba rı ilə bu  nun müm kün ola bi lə cə yi ni, an caq bu na qar şı lıq Er-
mə nis tan, Gür  cüs tan və Da ğıs tan da azər bay can lı la rın cəm hal da 
ya şa dıq la rı əra  zi lə rin Azər bay ca na ve ril mə si nin va cib li yi ni bil-
dir miş di. Er mə nis  tan bu şərt lər lə Dağ lıq Qa ra ba ğın bir ləş di ril mə-
si nin mə na sız ol du  ğu nu ba şa dü şə rək bir müd dət bu mə sə lə nin 
mü za ki rə si ni da yan  dır dı.376

Er mə nis tan hö ku mə ti Dağ lıq Qa ra ba ğın Er mə nis ta na bir ləş di-
ril  mə si mə sə lə si ni 1964-cü il də Mi ko yan və Er mə nis tan Kom mu-
nist Par ti ya sı nın bi rin ci ka ti bi Ya kov Zo rab yan Ni ki ta Xruş şov la 
gö  rüş də Krı mın Uk ray na ilə bir ləş di ril mə si ni nü mu nə gös tə rə rək 
Dağ  lıq Qa ra ba ğın da Er mə nis tan ilə bir ləş di ril mə si ni is tə miş di. 
Xruş şov isə ca va bın da “Si zə Dağ lıq Qa ra bağ dan Er mə nis ta na 
köç mə yi niz üçün 24 saat və 12 min yük ma şı nı ver mə yə ha zı-
ram” de miş dir.377 Ermənistan Dağlıq Qarabağın birləşdirilməsi 
haqqında müsbət ca vab almasa da, bu məsələdən əl çəkməmiş və 
təbliğat fəaliyyətinə hər zaman davam etmişdir.

376 Vəliyev, Deportasiya, s. 78.
377 Помпеев, Кровавый омут Карабаха, сс. 19-20.
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Xa ric də ya şa yan er mə ni lə rin Er mə nis ta na kö çü rül mə si üçün 
uy  ğun şə rait Teh ran Konf ran sın da or ta ya çıx mış dır. Er mə ni dias-
po ru SS Rİ-nin Xa ri ci iş lər na zi ri Mo lo to va mü ra ciət edə rək İran da 
ya şa  yan er mə ni lə rin Er mə nis ta na kö çü rül mə si nə ica zə ve ril mə si-
ni xa hiş et miş dir. Mo lo tov Sta lin lə gö rüş dük dən son ra İran da və 
di gər öl kə  lər də ya şa yan er mə ni lə rin Er mə nis ta na kö çü rül mə si nə 
ica zə ve ril  miş di.378 SS Rİ Na zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı na gö rə, Er-
mə nis tan da ya şa yan azər bay can lı lar üç mər hə lə də - 1948-ci il-
də 10 min, 1949-cu il də 40 min 1950-ci il də isə 50 min nə fər 
Azər bay ca na kö çü  rül mə li idi. Cə mi 100 min nə fə rin kö çü rül mə si 
plan laş dı rıl mış dı. Azər bay can hö ku mə ti bu qə ra ra eti raz et mə di, 
sa də cə Na zir lər So  ve ti nin səd ri Tey mur Qu li yev Mo lo to va mək-
tub ya za raq Er mə  nis tan dan kö çü rü lən lə rin Kür-Araz ova lı ğı na 
yox, coğ ra fi ba xım dan on la rın ya şa dıq la rı yer lə rə uy ğun olan 
Azər bay ca nın şi mal böl  gə lə ri nə və ya xud Ba kı ya ya xın yer lə rə 
yer ləş di ril mə si nə ica zə ve  ril mə si ni is tə miş di. An caq Qu li ye vin 
mək tu bu ca vab sız qal mış və Azər bay can hö ku mə ti 1948-ci il 14 
ap rel ta rix li 455 nöm rə li qə ra rı ilə SS Rİ Na zir lər So ve ti nin mə sə-
lə ilə bağ lı qə ra rı nı hə ya ta ke çir  miş dir.

1948-ci il no  yab  rın 1-nə qə dər Er  mə  nis  tan  dan Azər  bay  ca  na 
7.747 nə   fər kö  çü  rül  müş  dür. Hə  min il 2.384 nə  fər  dən iba  rət 429 
ailə Er  mə   nis  ta  nı tərk edə  rək Azər  bay  ca  na gəl  miş, de  kabr ayı  na 
qə  dər isə 11.007 nə  fər Azər  bay  ca  na kö  çü  rül  müş  dür.

Kö çü rü lən in san la rı Azər bay can da yer ləş dir mək də prob lem lər 

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 Sove-
ti 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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ya şa yan hö ku mət SS Rİ Na zir lər So ve ti nə mü ra ciət edə rək 1949-
cu il də 12-15 min nə fə rin kö çü rül mə si ni is tə miş dir. Bu məq səd lə 
Er  mə nis tan hö ku mə ti ilə mü za ki rə lər apa rıl mış və 1949-cu il də 
15.713 nə fə rin kö çü rül mə si haq qın da ra zı lıq əl də edil miş di. Ra-
zı  laş ma ya gö rə, 5.420 nə fər yaz da, 10.293 nə fər isə pa yız da kö-
çü rül  mə li idi. An caq SS Rİ Na zir lər So ve ti tə rəfl ər ara sın da əl də 
edil miş ra zı laş ma ya eti raz edə rək, 1949-cu il də 40 min nə fə rin 
kö çü rül  mə si ni və Na zir lər So ve ti nə mə ru zə edil mə si ni tə ləb et-
miş dir. Qu li  yev SS Rİ Na zir lər So ve ti nin səd ri nin müavi ni nə mü-
ra ciət edə rək cid di prob lem lər lə qar şı laş dıq la rı nı və 1949-cu il də 
cə mi 10 min nə fə rin kö çü rül mə si ni xa hiş et miş dir. 1953-cü ilə 
qə dər 53 min nə fər Azər bay ca na kö çü rül müş, təx mi nən bir o qə-
dər in san da özü Azər bay ca na gəl miş dir.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 Zor la kö çü rü lən lər dən heç bi ri Dağ lıq Qa ra ba ğa yer-
ləş  di ril mə miş dir. Bə zi in san lar Qa ra ba ğa yer ləş mək is tə sə lər də, 
döv  lət on la ra ica zə ver mə miş dir. Azər bay can döv lət adam la rı nın 
uzaq  gö rən ol ma ma sı da ha son ra Azər bay ca nın Qa ra bağ da cid di 
prob  lem lər lə qar şı laş ma sı na sə bəb ol muş dur. 

1949-cu il də Abov yan adı na Er mə nis tan Pe da qo ji İns ti tu-
tu nun azər bay can lı la rın təh sil al dı ğı dörd fa kül tə si, bir tex ni-
kum, yüz lər lə or ta mək təb bağ lan mış dır.382 Azərbaycana zorla 

379 Əsədov, Ermənistan azərbaycanlıları və..., s. 49
380 Zakir Sərdarov, “Ən Büyük Tarixi Ədalətsizlik”, Deportasiya, Red. Vəliyev, s. 
279.
381  Əsədov, Ermənistan azərbaycanlıları və..., s. 49
382 Ataxan Paşayev, Köçürülmə, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı 1995. s. 67.
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köçürülən insan ların təxminən 45 faizi Stalinin ölümündən sonra 
geri qayıtmışdır. Ermənistan hökuməti geri qayıdan insanların 
yerləşmələrinə və ça lışmalarına mane olmuşdur. 

Er mə nis tan KP MK-nin 1975-ci ilin yan var ayın da ke çi ri lən 
ic  la sın da mə sə lə ilə bağ lı edi lən mə ru zə lər də azər bay can lı la rın 
bo  şalt dı ğı 476 kən də xa ric dən kö çü rü lən er mə ni lə rin yer ləş di ril-
mə di yi və bu kənd lə rin boş qal dı ğı fakt la rı nın öz ək si ni tap ma sı383 
yuxarı dakı iddiaları təsdiqləyir.

1948 – 1953-cü il lər də azər bay can lı la rın ta ri xi tor paq la rın dan 
zor la kö çü rül mə si ni də yər lən di rər kən bu nə ti cə lə rə gəl mək müm -
kün dür:

- məq səd xa ric də ya şa yan er mə ni lə ri Er mə nis ta na kö çü rə rək 
əha li si nin sa yı nı ar tır maq de yil, de moq ra fik və et nik mü hən dis lik 
hə ya ta ke çi rib Er mə nis tan da ya şa yan azər bay can lı la rın ha mı sı nı 
və ya xud bir qis mi ni kö çü rə rək say la rı nı azalt maq;

- Azər bay can lı la ra aid mək təb, tex ni kum, ins ti tut, mə də niy yət 
mər kəz lə ri və baş qa mər kəz lə ri ni bağ la maq ol muş dur. 

Er mə nis tan hö ku mə ti bu nun la da ha son ra kı il lər də azər bay-
can lı  la rın da vam edə cək kö çü rül mə si ya sə ti nin əsa sı nı qoy muş 
və prob  le min bi rin ci mər hə lə si ni ta mam la mış dır.

Er mə nis tan hö ku mə ti əha li si nin az ol du ğu nu bil di rə rək xa ric-
də ya şa yan er mə ni lə ri Er mə nis ta na gə tir miş, an caq Er mə nis tan-
dan zor la kö çü rü lən azər bay can lı lar dan da ha az say da er mə ni qə-
bul edil miş dir. Er mə nis tan hö ku mə ti nin məq sə di əha li nin sa yı nı 
ar tır  maq ol say dı, azər bay can lı la rı kö çür mə dən də xa ric də ya şa-
yan er  mə ni lə ri öl kə də yer ləş dir mək müm kün ola bi lər di. An caq 
Er mə nis  ta nın əsl məq sə di mo noet nik Er mə nis tan qur maq ol muş-
dur.

383 Əsədov, Ermənistan azərbaycanlıları və..., s. 50.
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Tək cə Er mə nis tan hö ku mə ti yox, ey ni za man da er mə ni kil sə-
si də Azər bay ca na qar şı müx tə lif id dialar irə li sür müş dür. Di ni 
təş ki lat  la rın si ya sət lə məş ğul ol ma sı nın ən təh lü kə li ol du ğu ötən 
əs rin 1950-ci il lə rin də Eç miəd zin kil sə si nin li de ri, bü tün er mə ni-
lə rin ka  to li ko su I Vaz gen (Palç yan) SS Rİ Na zir lər So ve ti nin səd ri 
N.A. Bul qa ki nə mək tub ya za raq, Dağ lıq Qa ra bağ, Nax çı van və 
Gür cüs  ta nın Ca va xe ti ya böl gə sin də er mə ni lə rin cəm hal da ya şa-
dıq la rı nı id dia edə rək bu böl gə lə rin Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si ni 
xa hiş et  miş dir.384

İkin ci Dün ya Mü ha ri bə sin dən son ra da (1945, 1965, 1967, 1977) 
Er mə nis tan Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ni mər kə zi hö ku mə tin mü za -
ki rə si nə çı xar maq is tə miş dir. Bu nun la bağ lı 45 min Qa ra bağ er mə -
ni si 1965-ci il də Mosk va ya mək tub ya za raq böl gə nin Er mə nis ta na 
bir ləş di ril mə si ni tə ləb et miş dir. Bu na əsa sən SS Rİ KP MK 1966-cı 
il 8 av qust da Azər bay can və Er mə nis tan KP MK-ya Dağ lıq Qa ra -
bağ prob le mi ilə bağ lı or taq mə ru zə ha zır la ma la rı haq qın da qə rar 
qə bul et sə də, da ha son ra bu mə sə lə gün də mə gə ti ril mə miş dir.385

1965-ci il də Er mə nis tan hö ku mə ti Mosk va dan qon dar ma “er -
mə ni soy qı rı mı nın” 50-ci il dö nü mü nü qeyd et mək üçün ica zə al-
mış, 24 ap rel də 400 min nə fə rin iş ti rak et di yi mi tinq də “Qər bi 
Er mə  nis tan (Ana do lu tor paq la rı) bi zim dir!,” “Dağ lıq Qa ra bağ 
bi zim  dir!,” “Nax çı van Er mə nis tan tor pa ğı dır!” şüar la rı ilə Azər-
bay can və Tür ki yə yə qar şı tor paq id diasın da ol duq la rı nı bil dir-
miş di lər.386 Bu ta rix dən eti ba rən Er mə nis tan hö ku mə ti nin azər-
bay can lı la ra qar şı təz yiq lə ri da ha da art mış dır. 

384 «Писмо Каталикоса всех Армян Вазгена», http://www.bvahan.com/Arme-nian-
Way/AW/main_ar/kat-r.html
385 “Арцах: Борьба за выход из состава Аз.ССР”, http://www.arev.ru/fight.php
386 Əsədov, Ermənistan azərbaycanlıları və..., s. 55.
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Er mə ni lə rin id dia et dik lə ri ki mi Dağ lıq Qa ra bağ hə rə ka tı 1980-
ci il lə rin ikin ci ya rı sın dan son ra Mi xail Qor ba ço vun hə ya ta ke çir-
di yi “aş kar lıq” və “ye ni dən qur ma” si ya sə ti nin nə ti cə si de yil. Qa-
ra ba ğın Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si si ya sə ti Er mə nis tan da heç bir 
za man gün dəm dən düş mə miş dir. 1918 – 1920-ci il lər də ha ki miy-
yət də olan Daş nak sut yun Par ti ya sı nın Azər bay ca na və Tür ki yə yə 
qar şı hə ya ta ke çir di yi si ya sət So vet Er mə nis ta nı tə rə fin dən da vam 
et di ril miş dir. 1988-ci ilə ki mi Er mə nis tan da Azər bay can və Tür-
ki yə yə qar şı yüz  lər lə ki tab nəşr edil miş dir. Er mə ni lər Er mə nis tan 
So vet En sik lo  pe di ya sın da “bö yük qət liam – mets ye qern” mə sə lə-
si nin da ha ge niş şə kil də iza hı nı ver miş dir. Be lə ki, en sik lo pe di ya-
nın cild lə rin də Tür  ki yə də er mə ni lə rin ya şa dıq la rı bü tün kənd lə rin 
ad la rı qeyd olun muş və kənd sa kin lə ri nin türk lər tə rə fin dən qətl 
edil di yi ya zıl mış dır.387 1960-cı il lər dən baş la ya raq Er mə nis tan hö-
ku mə ti 1918 – 1920-ci il lər də ha ki miy yət də olan Daş nak sut yun 
hö ku mə ti nin mil li döv lət qu ru mu və Dağ lıq Qa ra ba ğın er mə ni tor-
pa ğı ol ma sı təb li ğa tı nı hə  ya ta ke çir mək üçün qey ri-rəs mi ola raq 
er mə ni ya zı çı və ta rix çi lə ri ni təş ki lat lan dır mış dır.

1976-cı il   də “So   vet ədə   biy   ya   tı – So   ve   ta   kan Qra   ka   nut   yun” jur   -
na   lı   nın 8-ci nöm   rə   sin   də baş re   dak   tor Ste   pan Kur   tik   ya   nın “Mil   li 
azad   lıq mü   ba   ri   zə   si   nin sal   na   mə   si” ad   lı mə   qa   lə   si dərc edil   miş   dir. 
Kur   tik   yan Daş   nak   sut   yun hö   ku   mə   ti   nin iki il   lik ha   ki   miy   yə   ti   nin 
er    mə   ni   lə   rin azad   lıq mü   ba   ri   zə   si   nin şə   rəfl   i il   lə   ri ol   du   ğu   nu, so   vet 
hö   ku    mə   ti   nin isə er   mə   ni   lə   rin azad   lıq mü   ba   ri   zə   si ta   ri   xi   ni sil   mə   yə 
ça   lış   dı    ğı   nı ifa   də et   miş   dir.388 Kur tik ya nın mə qa lə si bö yük əks-sə-
da ver miş, Er mə nis tan KP MK-də mü za ki rə edil sə də, müəl lif cə-
za lan dı rıl ma  mış dır.

387 Cabbarlı, “Rusya’da Ermeni Diasporası...”, s. 141.
388 Оганисян, Век борьбы, с. 19.
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Er mə nis tan hö ku mə ti azər bay can lı la ra qar şı hər cür təz yiq me -
xa nizm lə rin dən is ti fa də et miş dir. 1960-cı il lər də isə İrə van və Er -
mə nis ta nın bü tün ra yon la rın da yük sək və zi fə lər də olan azər bay -
can lı lar iş dən çı xa rıl mış dır.389

1980-ci il lə rin əv vəl lə rin dən eti ba rən Er mə nis ta nın ay rı-ay rı 
ra  yon la rın da azər bay can lı la ra qar şı təz yiq lər art mış, bu təz yiq lər 
1990-cı ilə ki mi da vam et miş dir.390 1987-ci ilin son la rın da Dağ lıq 
Qa ra bağ prob le mi nin gün də mə gəl mə si ilə və ziy yət da ha da ağır -
laş mış, Er mə nis tan da ya şa yan azər bay can lı lar cid di təh lü kə ilə 
qar  şı-qar şı ya qal mış dır. 

1987-ci ilin son la rın dan eti ba rən er mə ni lər Dağ lıq Qa ra ba ğın Er -
mə nis ta na bir ləş di ril mə si mə sə lə si ni bey nəl xalq gün də mə çı xar  ma-
ğa ça lış mış dır. 1987-ci il 18 no yabr da Qor ba ço vun iq ti sa di mə  sə lə lər 
üz rə mü şa vi ri Abel Aqan bek yan Fran sa nın “L’Humanite” qəzetinə 
verdiyi müsahibədə Dağlıq Qarabağın iqtisadi və siyasi problemləri 

389 Sadəcə Amasya rayonunda İldırım Bağırov Birinci Katib vəzifəsində olmuşdur. 
Bağırova bir neçə dəfə sui-qəsd təşkil edilmiş, bıçaq zərbələri ilə yaralanmışdı. 
Amasya rayonunda yaşayan azərbaycanlıların təhlükəsiz şəkildə Azərbaycana 
gəlmələri üçün əlindən gələni etmişdir.
390 24 aprel 1983-cü ildə Zəngibasar (Masis) rayonunda bir qrup erməni azərbay-
canlıların toyuna hücum edərək bir neçə insanı yaralamış daha sonra isə azərbaycan-
lıların qəbristanlığını dağıtmışdı. Bu hadisələrə rayon milis idarəsinin müavini An-
astas İskəndəryan rəhbərlik edirdi. Ermənilərin bu hərəkəti ciddi qarışıqlığa səbəb 
olmuş, etiraz səslərini duyurmaq üçün rayonun azərbaycanlı əhalisi Ermənistan-
Türkiyə sərhəd xəttinə toplanaraq sərhəddi keçməyə cəhd etdilər. Ancaq Moskvanın 
hadisələrə müda xilə etməsindən sonra etiraz dalğasının qarşısı alınmışdır. Hadisələrin 
səbəbkarı olaraq rayon KP Birinci Katibi müavini milliyyətcə azərbaycanlı olan 
Məmmədov vəzifədən çıxarılmışdır. Bu hadisədən sonra azərbaycanlılara qarşı rəsmi 
hökumət dairələrindən təzyiqlər davam etmiş, yüksək vəzifədə olan azərbaycanlılar 
işdən çıxarılmışdır. Daha geniş məlumat üçün baxın: Hatem Cabbarlı, “Geçmişten 
Günümüze Ermenistan’da Azerbaycan Türkleri”, Ermeni Araştırmaları, Aralık 
2001-Ocak-Şubat 2002, sayı: 4. ss. 122-143.
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haqqında məlumat verərək bölgənin Ermənistana bir ləşdirilməsinin 
vacibliyini vurğulamışdır.391 Aqanbekyanın bu mü sahibəsi 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 Qara bağın yox, Naxçıvanın da 
Ermənistana birləşdirilməsi tələb edil mişdir.

Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti So ve ti 1988-ci il 20 fev ral da 
böl gə nin Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si haq qın da qə rar qə bul et miş-
dir. Azər bay can Ali So ve ti bu qə ra rı ləğv et dik dən son ra ha di sə lə-
rin is  ti qa mə ti də yiş miş dir. Er mə nis tan da ke çi ri lən mi tinq lər də azər-
bay  can lı la rın dər hal öl kə dən çı xa rıl ma sı tə ləb edil miş, may ayın dan 
eti  ba rən er mə ni si lah lı qrup laş ma la rı azər bay can lı la rın ya şa dıq la rı 
kənd və qə sə bə lə rə hü cum et miş dir. Er mə nis tan hö ku mə ti azər bay -
can lı la ra qar şı tö rə di lən hü cum la rın qar şı sı nı al maq dan sa, bu si lah lı 
qrup la rı dəs tək lə miş dir. Er mə nis ta nın te le vi zi ya və ra dio ka nal la rı 
de zin for ma si ya ve rə rək et nik düş mən çi li yi da ha da qı zış dır mış dır. 

1988-ci ilin may ayın dan eti ba rən azər bay can lı la ra qar şı təz yiq -
lər da ha da art mış, on la ra ər zaq və di gər gün lük is teh lak mal la rı 
sa  tıl ma mış, xəs tə xa na lar da sə hiy yə xid mə ti gös tə ril mə miş dir. Er-
mə ni si lah lı qrup laş ma la rı nın hü cum la rı nə ti cə sin də 1988 – 1989-
cu il lər də Er mə nis tan da ya şa yan azər bay can lı lar dan 214 nə fər 
er mə  ni lər tə rə fin dən öl dü rül müş dür.392 Er mə nis tan hö ku mə ti nin 

391 Помпеев, Кровавый омут Карабаха, с. 20.
392 Əsədov, Ermənistan azərbaycanlıları və..., s. 61; Bu mər hə lə də 1918 ha di sə-
lə rin də min lər lə tür kü qətl edən Qa re qin Nj de nin xa ti rə si nə 1989-cu il də Qa fan da 
hey kəl ucal dıl mış dır. Hey kə lin açı lış mə ra si min də Qa fan ra yo nun Bi rin ci Ka ti bi 
Mı kır tıç yan be lə de miş di:- “...Siz çox ça lış dı nız, an caq Er mə nis tan dan azər bay can-
lı la rı çı xa ra bil mə di niz. Si zin bö yük ar zu nu zu nə və lə ri niz ye ri nə ye ti rir. İn di Er-
mə nis tan da bir nə fər be lə ol sun azər bay can lı qal ma mış dır.” Əsədov, Ermənistan 
azərbaycanlıları və..., s. 62.
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təz yiq  lə ri nə qar şı mü qa vi mət gös tə rə bil mə yən və Azər bay can hö-
ku mə  tin dən dəs tək al ma yan azər bay can lı lar ta ri xi tor paq la rın dan 
köç  mə yə məc bur ol muş dur. Nə ti cə eti ba rı ilə Er mə nis tan hö ku mə ti 
təx mi nən 250 mi nə ya xın azər bay can lı nı min il lər dir ya şa dıq la rı ta-
ri xi tor paq la rın dan çı xar ma ğa mü vəf fəq ol muş dur.393

3.2. Dağlıq Qarabağ probleminin yaranması

1917-ci il də Bol şe vik in qi la bı baş ver dik dən son ra Du ma nın 
Qaf qaz nü ma yən də lə ri Trans qaf qaz Fe de ra si ya sı nı qur muş dur. 
Ru  si ya da ha ki miy yə tə gə lən bol şe vik lər xalq la rın öz mü qəd də-
ra tı nı tə yin et mə hü quq la rı nı qə bul et dik lə ri ni açıq la yan “Mil-
lət lə rin Hü  quq Bə yan na mə si”ni elan et dik dən son ra böl gə də 
güc boş lu ğu ya  ran mış dır. Bu və ziy yət dən is ti fa də edən Daş-
nak sut yun Par ti ya sı nın rəh bər li yi al tın da si lah la nan er mə ni lər 
Os man lı da və Azər bay can da si lah lı əmə liy yat lar hə ya ta ke çi rir-
di lər. Er mə ni si lah lı dəs tə lə ri nin Azər bay ca na qar şı hü cum la rı 
Azər bay ca nı iş ğal et mək is tə yən Bol  şe vik Ru si ya sı tə rə fin dən 
dəs tək lən miş dir. 1918-ci ilin mar tın da er  mə ni si lah lı bir lik lə-
ri Ba kı da azər bay can lı la ra qar şı qət liam lar tö rət  miş, bu za man 
bol şe vik lər er mə ni lər lə əmək daş lıq et miş dir.394 Ba kı və Ba kıət-
ra fı kənd lər də mü vəf fə qiy yət əl də edə bil mə yə cək lə ri ni an la yan 
er mə ni lər Dağ lıq Qa ra bağ böl gə si nə top lan mış, bu ra da ya  şa yan 
er mə ni lər si lah la na raq böl gə ni Azər bay can dan ayır maq tə ləb  i ni 

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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gün də mə gə tir miş dir.395

Er mə ni lə rin Qa ra bağ la bağ lı əsas sız id diala rı o za man Azər-
bay  ca na nə za rət edən in gi lis lər tə rə fin dən də qə bul edil mə miş dir. 
Azər  bay ca nın 1918-ci il ma yın 28-də müs tə qil li yi ni elan et mə-
sin dən son ra Dağ lıq Qa ra bağ onun sər həd lə ri da xi lin də qal mış dır. 
1919-cu il 15 av qust da Qa ra bağ Er mə ni lə ri nin VII Qu rul ta yın da 
alı  nan qə ra ra əsa sən, Azər bay can rəh bər li yi nin tə yin et di yi mü-
vəq qə ti baş qu ber na tor Sul ta nov la mü qa vi lə bağ lan mış dır. Bu ra-
zı laş ma ilə or taq Şu ra qu rul muş və Qa ra bağ böl gə si nin rəh bər li yi 
əhə miy yət li öl çü də bu Şu ra ya hə va lə edil miş di.396 Bu mü qa vi lə-
də ey ni za man da Pa ris Sülh Konf ran sın da Qa ra ba ğın Azər bay can 
tor pa ğı ki mi qə bul edil di yi mə sə lə si də yer al mış dır.397

Azər bay can Bol şe vik Ru si ya sı tə rə fin dən 1920-ci il 28 ap rel də 
iş ğal olu nar kən Qa ra bağ və bu gün Er mə nis tan sər həd lə ri da xi-
lin də qa lan Zən gə zur böl gə si də Azər bay ca nın əra zi si nə da xil ol-
muş dur. An caq Qa ra ba ğın Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si tə lə bin dən 
əl çək mə  yən er mə ni lər bu mə sə lə nin Mosk va da mü za ki rə edil-
mə si nə nail ol  muş dur. Bu za man Ru si ya Er mə nis tan da da so vet 
ha ki miy yə ti qu  ru la ca ğı təq dir də Qa ra bağ və Zən gə zur ilə bağ lı 
er mə ni lə rə vəd ver miş dir. Mosk va da zə hər lə nə rək öl dü rül dü yü 
id dia edi lən Nə ri  man Nə ri ma nov tə rə fin dən 1920-ci il 1 de kabr-

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 
Res publikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şura-
sı, 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 
Dos yası, KÖK Yayınları, Ankara 1993.
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da er mə ni kom mu  nist lə rə gön də ri lən te leq ram da Er mə nis tan da 
So vet ha ki miy yə ti qu ru la ca ğı təq dir də Azər bay ca nın Nax çı van, 
Zən gə zur və Dağ lıq Qa ra bağ böl gə lə ri nin Er mə nis ta na ve ri lə bi-
lə cə yi ifa də edil miş dir. Er mə ni lər Nə ri man Nə ri ma no vun gön-
dər di yi bu te leq ra mın dan böl  gə lə rin öz lə ri nə məx sus ol du ğu nu 
təs diq lə mə si ilə bağ lı apar dıq la rı təb li ğat kom pa ni ya sın da ge niş 
is ti fa də edir lər. An caq bu ra da əsas mə sə lə heç şüb hə siz ki, te leq-
ra mın gön də ril mə si ilə Er mə nis tan da so vet hö ku mə ti nin qu rul-
ma sı nı dəs tək lə mək ol muş dur. Məq sə di nə olur sa ol sun, be lə bir 
te leq ra mın gön də ril mə si cid di bir yan lış lıq dır.

Ru si ya Er mə nis ta nı iş ğal et mə miş dən əv vəl bu cür vəd lər lə 
on  la rı şir nik lən dir mə yə ça lış sa da, 1920-ci il iyun da Or co ni kid ze 
Le  nin və Çi çe ri nə gön dər di yi te leq ram da Qa ra bağ və Zən gə zur 
böl  gə lə ri ni Azər bay ca nın bir par ça sı ki mi gör dük lə ri ni ifa də et-
miş  dir.398 

Er mə nis ta nın bol şe vik lər tə rə fin dən iş ğal edil mə sin dən son ra 
er  mə ni lər Qa ra ba ğın Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si üçün uy ğun für-
sə tin ya ran dı ğı nı dü şü nə rək tə ləb lə ri ni ye ni dən gün də mə gə tir di-
lər. Er  mə nis tan hö ku mə ti Qa ra ba ğın Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si 
tə lə bi ni Mosk va ya bil dir miş və Kom mu nist (bol şe vik) Par ti ya sı 
(K(b)P) Qaf qaz Bü ro sun da mü za ki rə yə çı xar maq is tə miş dir. Bu 
mə sə lə mü  za ki rə edi lən də, 1921-ci il 27 iyun da Azər bay can KP 
MK er mə ni  lə rin id diala rı nı rədd et miş və Qa ra ba ğın Azər bay-
can dan ay rıl ma  ya ca ğı nı bil dir miş dir. 1921-ci il 4 iyul da Ru si ya 
Kom mu nist (bol  şe vik) Par ti ya sı (RK(b)P) Qaf qaz Bü ro su Dağ lıq 
Qa ra ba ğın Er mə  nis ta na ve ril mə si haq qın da fi kir bil dir miş, an caq 
Azər bay ca nın cid di eti raz la rın dan son ra 5 iyul da RK(b)P MK-
dən nü ma yən də  lə rin də iş ti rak et di yi RK(b)P Qaf qaz Bü ro su nun 

398 Aliyev, Dağlıq Qarabağ: Tarix, Faktlar, Hadisələr, s. 80.
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ic la sın da mux tar vi la yət sta tu su ve ril mək lə Qa ra ba ğın Azər bay-
can sər həd lə ri da xi  lin də qal ma sı haq qın da qə rar qə bul et miş dir.399 
Qa ra ba ğa mux tar vi la yət sta tu su ve ril mə si mə sə lə si təx mi nən iki 
il yu ba dıl mış, yal nız 1923-cü il 27-28 iyun da RK(b)P Qaf qaz 
Bü ro su bir ay müd də tin də Dağ lıq Qa ra ba ğa mux tar vi la yət sta-
tu su nun ve ril mə si ni tə ləb et miş  dir. Uzun mü za ki rə lər dən son ra 
1923-cü il 7 iyulda Azər  bay can Mər kə zi İc raiy yə Ko mi tə si dek ret 
qə bul et miş və Dağ lıq Qa ra ba ğın er mə ni lər ya şa yan his sə sin də 
Azər bay can SSR-in tər kib his sə si ki mi mər kə zi Xan kən di ol maq-
la, Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti ya ra dıl mış dır.400 Be lə lik lə də, 
Azər bay can və Er mə nis tan ara sın da kı prob lem mü vəq qə ti ola raq 
həll edil miş dir.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 qal masına bölgə daxilində olan Şuşanın inzibati mərkəz olmaq üzrə bölgəyə 
geniş muxta riyyat statusu verilməsinə” qərar verilmişdir.. Mirzoyan, bu qərardan 
sonra “Əslində Qarabağ deyə bir problem yoxdur. Erməni kəndliləri Bakı və Ağ-
damla 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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is təmiş, ancaq uğur əldə edə bilməmişdir. Ermənilər bu fürsətdən 
istifadə edərək, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi 
tələ bini irəli sürmüşdür. Bu siyasi cəsarəti ermənilərə “aşkarlıq 
və ye nidənqurma,” Moskvadakı erməni lobbisinin Qorbaçov ilə 
yaxın münasibətləri və Azərbaycan hökumətinin bəsirətsizliyi 
vermişdir. XX əsrin əvvəllərində Dağlıq Qarabağa muxtar vilayət 
statusu ve rilməsi ilə həll olunduğu güman edilən problem daha 
ciddi tələb lərlə 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 
Azər bay can Ali So ve ti isə bu qə ra rı ləğv et miş dir. 18 iyul da SS Rİ 
Ali So ve ti Rə ya sət He yə ti mə sə lə ni mü za ki rə yə çı xa ra raq qə rar 
qə bul et miş dir. Mü za ki rə lər za ma nı Qor ba çov Dağ lıq Qa ra bağ da 
iq ti sa di prob lem lə rin ol du ğu nu bil dir miş, an caq bu prob lem lə rin 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü çər çi və sin də həll edil mə li ol du ğu-
nu vur ğu la mış dır. 1988-ci il 20 iyul ta rix li “Kom mu nist” (Ba kı) 
qə ze  tin də Rə ya sət He yə ti nin al dı ğı qə rar dərc edil miş dir. Qə rar da 
Azər  bay can və Er mə nis tan sər həd lə ri nin və Kons ti tu si ya da gös-
tə ri lən əra zi bü töv lü yü nün də yiş di ril mə si nin müm kün ol ma ya ca-

402 Советский Карабах, 21.02.1988.
403 Карен Степанян, «Хроника Карабахской войны», http://www.openarmenia.
com/ sections/reports/326/
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ğı bil di  ril miş, bu qə rar SS Rİ Kons ti tu si ya sı nın 78-ci mad də si nə 
(Hər han sı so vet res pub li ka sı nın sər həd lə ri onun ra zı lı ğı ol ma dan 
də yiş di ri lə bil məz) is ti na dən əsas lan dı rıl mış dır.404 Er mə nis tan və 
Qa ra bağ er  mə ni lə ri on la rın tə ləb lə ri nin qar şı lan ma dı ğı nı gör dük-
dən son  ra se   pa  rat  çı fəaliy  yət  lə  ri  ni da  ha da ge  niş  lən  dir  miş  dir.

Ha  di  sə  lə  rin məc  ra  sın  dan çıx  ma  sı və ki  çik si  lah  lı toq  quş  ma  la  rın 
baş  la  ma  sın  dan son  ra 1989-cu il 12 yan  var ta  ri  xin  də SS  Rİ Ali So  -
ve  ti DQMV-nin ida  rə  si  ni mü  vəq  qə  ti ola  raq Azər  bay  can  dan al  mış 
və Ar  ka  di Vols  ki  nin rəh  bər  li  yi ilə Xü  su  si İda  rə Ko  mi  tə  si  nə ver  -
miş  dir. Bu də  yi  şik  li  yin də prob  le  mi həll et  mə  yə  cə  yi an  la  şıl  dıq  dan 
son  ra405 1989-cu il no yab rın 28-də SS Rİ Ali So ve ti DQMV-nin 
ida rə si ni ye ni dən Azər bay ca na qay tar mış dır. Bu qə rar dan na ra hat 
olan Er mə nis tan Ali So ve ti 1989-cu il 1 de kabr da DQMV-nin Er -
mə nis ta na bir ləş di ril mə si haq qın da qə rar qə bul et miş dir.406 1989-
cu il 7 de kabr da Azər bay can Ali So ve ti Er mə nis tan Ali So ve ti nin 
al  dı ğı qə ra rı ta nı ma dı ğı nı bil dir miş və DQMV-nin ida rə si ni Azər -
bay can KP MK-nin ikin ci ka ti bi Vik tor Pol ya niç ko nun sədr li yi 
ilə Təş ki lat Ko mi tə si nə ver miş dir. 

Er mə nis tan Ali So ve ti 1989-cu il 9 yan var da büd cə ni təs diq 
edər kən, iq ti sa di in ki şaf pla nı na DQMV-ni də da xil et mək lə və -
ziy yə ti da ha da gər gin ləş dir miş dir. Bu ərə fə də Azər bay can da ye-
ni ya ra nan mü xa li fət dü şər gə si nin Mosk va və Azər bay can hö ku-
mə ti nə qar şı eti raz mi tinq lə ri nə baş la ma sı Azər bay can da da xi li 

404 Yıldırım, Özönder, Karabağ Dosyası, ss. 62-64.
405 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 Карне-
ги, No 2, Moсква 2002, сс 14-18.
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si ya sə ti da  ha da gər gin ləş dir miş dir.407 12 yan var da er mə ni si lah lı 
qrup laş ma  la rı Qa ra bağ da azər bay can lı la rın ya şa dıq la rı iki kən də 
hü cum edə  rək 12 nə fə ri öl dür müş və 22 nə fə ri gi rov gö tür müş-
dür.408 Ha di  sə lə rin da ha da bö yü mə mə si üçün Mosk va Ba kı da və 
di gər şə  hər lər də föv qə la də və ziy yət elan et miş dir. 1990-cı il yan-
va rın 20-də so vet or du su Azər bay ca na gir miş, föv qə la də və ziy yət 
elan olun  du ğu gün so vet or du su tə rə fin dən 130 nə fər öl dü rül müş, 
yüz lər lə in san ya ra lan mış dır.409

1990-cı ilin av qust ayın da Qor ba ço va qar şı təş kil edi lən uğur-
suz çev ri liş dən son ra Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin hü qu qi və si-
ya si xü su siy yət lə ri cid di şə kil də də yiş miş dir. 1991-ci il av qus tun 
30-da Azər bay ca nın müs tə qil li yi ni elan et mə si ilə bir lik də Qa ra-
bağ er  mə ni lə ri “Ar çax Er mə ni Res pub li ka sı”nın ya ra dıl dı ğı nı bil-
dir miş  dir. Azər bay can Ali So ve ti bu qə ra rın Azər bay can və SS Rİ 
Kons ti  tu si ya la rı na zidd ol du ğu nu bil di rə rək eti raz et miş dir.

Azər bay can, Qa za xıs tan və Ru si ya döv lət xa dim lə ri nin ol du ğu 
he li kop te rin 1991-ci il 20 no yabr ta ri xin də er mə ni lər tə rə fin dən 
vu  rul ma sı və bü tün sər ni şin lə rin hə lak ol ma sın dan son ra Azər-
bay can Ali So ve ti 1991-ci il 26 no yabr ta ri xin də DQMV-nin sta-
tu su nu ləğv et miş və böl gə nin ida rə si ni Azər bay can hö ku mə ti nə 
ver miş dir.410 Azər bay can və Er mə nis tan ara sın da ke çi ri lən gö rüş-
lə rin və Ru si  ya nın va si tə çi lik tə şəb bü sü nün nə ti cə siz qal ma sın-
dan son ra 1991-ci ilin son la rın dan eti ba rən baş la yan hər bi əmə-

407 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, II cilt, Ankara Türkiye İş Bankası Kül-
tür Yayınları, 1994, s. 211.
408 Mehmet Kengerli, “Karabağ Azerbaycan Toprağıdır Dünya Durdukça da Öyle 
Ola caktır”, Azerbaycan, Ankara, s. 14
409 Çiloğlu, Rusya Federasyonu’nda ve..., ss. 147-148.
410 Taşkıran, Geçmişten Günümüze...,s. 161.
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liy yat lar 1994-cü il 9 may da atəş kəs mü qa vi lə si im za la na na ki mi 
da vam et miş və Er mə  nis tan Azər bay can tor paq la rı nın 20 faizi ni 
iş ğal et miş dir.

3.4. Tərəflərin problemə münasibətləri

Er mə nis tan Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal et mə yin hü qu qi ba-
za  sı nı ya rat maq üçün Dağ lıq Qa ra ba ğın heç bir za man Azər bay-
ca na bağ lı ol ma dı ğı nı aşa ğı da kı id dialar la dəs tək lə yir:411

- Mil lət lər Cə miy yə ti (MC) Azər bay ca nın er mə ni lər ya şa yan 
Şər qi Qaf qaz böl gə si və Dağ lıq Qa ra ba ğa id diala rı sə bə bi ilə bu 
öl kə nin müs tə qil li yi ni ta nı ma mış, Azər bay can öz sər həd lə ri da-
xi  lin də döv lət nə za rə ti ni tə min edə bil mə miş və döv lət sər həd lə ri 
Mil  lət lər Cə miy yə ti tə rə fin dən qə bul edil mə miş dir. 

- Azər bay can SS Rİ-nin tər ki bin də ol du ğu za man Qa ra bağ 
Azər  bay ca nın sər həd lə ri da xi lin də ol ma mış dır.412

- SS Rİ-nin sü qu tu ərə fə sin də Dağ lıq Qa ra ba ğın Azər bay can dan 
ay rıl ma sı nın və “Dağ lıq Qa ra bağ Res pub li ka sı”nın tə sis edil mə -
si nin hü qu qi əsas la rı var dır. Er mə nis tan bu id diası nı dəs tək lə mək 
üçün 1990-cı il 3 ap rel də qə bul edil miş “İt ti faq Res pub li ka la rı nın 

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.reg-
num.ru/news/561552.html, 28.03.2009; «Международные признание статуса Ка-
рабаха как спорный терри тории», http://nkr.am/rus/ facts/barseg.htm
412 Eдуард Гейвандов, «Три «не»: Несостояшяя, нелигитимная, несостаятель-
гая, о так назывемой «челосности постсоветских несостоявшхся миини - импе-
рии», Aрмянский вестник, No: 1-2 1999, http://www.hayastan.ru/
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SS Rİ-dən ay rıl ma sı ilə bağ lı prob lem lə rin həll edil mə si qay da la-
rı” qa nu nu na is ti nad edir.413

- SS Rİ-nin sü qu tun dan son ra Azər bay can SS Rİ-nin hü qu qi va-
ri si ol ma dı ğı nı rəs mən bil dir miş dir. Er mə nis tan bu nun la Azər bay-
ca nın əv vəl ki sər həd lə ri nə sa hib ol ma ya ca ğı nı id dia et miş dir.414

Azər bay can Er mə nis ta nın id diala rı na qar şı aşa ğı da kı te zis lə ri 
irə  li sü rür:415

- İn gi lis or du su 1918-ci il də Ba kı nı iş ğal edər kən Dağ lıq Qa-
ra  bağ və Zən gə zur böl gə si ni Azər bay ca nın bir par ça sı ki mi qə bul 
et  miş dir. İn gi lis ko man dan lı ğı Azər bay can hö ku mə ti tə rə fin dən 
Dağ  lıq Qa ra ba ğa qu ber na tor tə yin olu nan Xos rov Sul ta no vun tə-
yi na tı nı təs diq et miş dir. Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri də bu nu rəs-
mən qə bul et miş dir;

- Azər bay can Res pub li ka sı 1918 – 1920-ci il lər də bir çox döv-
lət  lər lə dip lo ma tik mü na si bət lər qur muş və mü qa vi lə lər im za la-
mış və on al tı döv lət Ba kı da dip lo ma tik nü ma yən də lik aç mış dır;

- 1920-ci il 12 yan var da Pa ris Konf ran sın da Azər bay ca nın 
müs  tə qil li yi de-fak to ta nın mış dır;

- Pa ris Sülh Konf ran sı na gön də ri lən Azər bay can nü ma yən də 
he  yə ti 1920-ci il 1 okt yabrda Mil lət lər Cə miy yə ti Baş Ka ti bi nə 
mək tub ya za raq, Azər bay ca nın MC-nə üzv qə bul edil mə si ni tə ləb 

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 
CCP R/C/92/Add.2”; “ООН E/CN.4/2005/G/23 Legal aspects for the right to self-
determi nation in the case of Nagorny Karabakh”; Веляминов Г.М, «Признание 
неприз нанных 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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et miş dir. MC Baş Ka ti bi 1920-ci il 24 okt yabr ta rix li ca vab mək-
tu  bun da konf rans da iş ti rak edən Azər bay can nü ma yən də lə ri nin 
man  da tı nın 1920-ci il ap rel ayı na qə dər ha ki miy yət də olan hö-
ku mət tə rə fin dən ve ril di yi ni bil dir miş dir. Mək tub da MC-yə üzv-
lük üçün mü ra ciətin ar tıq bu hö ku mə tin ha ki miy yət də ol ma dı ğı 
(1920-ci il 1 no yabr) ta ri xin də ve ril di yi, bu hö ku mə tin 1920-ci 
ilin ap rel ayın dan eti ba rən de-fak to ola raq ha ki miy yət də ol ma dı-
ğı və sər həd lə ri nə bü  tün lük də nə za rət et mə di yi bil di ril miş dir.416 
MC-nin bu mək tu bu Er  mə nis ta nın “Azər bay ca nın er mə ni lər ya-
şa yan Şər qi Qaf qaz və Dağ  lıq Qa ra ba ğa haqq id dia et mə si sə bə bi 
ilə müs tə qil li yi ta nın ma mış  dır” id diası nın doğ ru ol ma dı ğı nı gös-
tə rir;

- bu mər hə lə də Er mə nis tan MC-yə üzv ol maq üçün mü ra ciət 
et  miş, an caq MC Er mə nis ta nın sər həd lə ri nin qey ri-müəy yən ol-
du ğu  nu, sta tus və Kons ti tu si ya sı nın ol ma dı ğı nı və hö ku mə ti nin 
zəif ol du ğu nu bil di rə rək 1920-ci il 16 de kabr da üzv lük tə lə bi ni 
qə bul et  mə miş dir.417

- Azər  bay  can 1918 – 1920-ci il  lər  də  ki döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin 
bər   pa  sı  nı bə  yan et  mək  lə o dövr  də möv  cud ol  muş ADR-in hü  qu  qi 
va  ri   si  nə çev ril mə si ilə Azər bay ca nın gu ya so vet döv rün də ki sər-
həd lə rə id dia et mək əsas la rın dan məh rum ol ma sı ba rə də er mə ni 

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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tə rə fi nin irə li sür dü yü te zis “Mü qa vi lə lə rə mü na si bət də döv lət-
lə rin hü qu qi va ris li yi haq qın da” Vya na Kon ven si ya sı nın 11-ci 
mad də sin də ifa də edi lən “döv lət lə rin hü qu qi va ris li yi mü qa vi lə 
ilə müəy yən olun muş sər həd lə rə şa mil edil mir.” ifa də si nə is ti nad 
edir. Əs lin də bu ifa də özün də, fak ti ki ola raq, hü qu qi va ris lik dən 
ası lı ol ma ya raq, möv cud sər həd lə rin ol du ğu ki mi sax la nıl ma sı na 
mü na si bət də kon sep tual hü  qu qi ya naş ma nı eh ti va edir. Bu isə o 
de mək dir ki, su ve ren li yin də  yiş mə si daimi xa rak ter da şı yan sər-
həd lə ri də yiş mə yə qa dir de yil;418

Xalq la rın öz mü qəd də ra tı nı tə yin et mə si mə sə lə si nə gə lin cə, 
bu ba rə də bey nəl xalq hü qu qun prin sip lə ri nə mü ra ciət et mək va-
cib dir. Xalq la rın öz mü qəd də ra tı nı tə yin et mə si hü qu qu “droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes” və “right of self determination” 
ki mi bi  lin mək də dir və ilk də fə ABŞ pre zi den ti Vil so nun 1918-ci 
il də elan edi lən 14 mad də lik te zi sin də is ti fa də edil miş dir. Be lə ki, 
bey nəl xalq hü qu qa gö rə xalq la rın öz mü qəd də ra tı nı tə yin et mə si 
haq qın dan aşa ğı da kı hal lar da is ti fa də edi lə bi lər:

- öl kə da xi lin də si ya si, iq ti sa di, ic ti mai və mə də ni özü nü ida -
rəet mə sis te mi ni se çə bil mək. Bu nun ilk nü mu nə si ni 1789-cu il 
14 iyul da baş ve rən Fran sa in qi la bın da gör mək müm kün dür. Bu-
na da  xi li amil de yi lir;

- bi rin ci və xü su si lə də İkin ci Dün ya Mü ha ri bə sin dən son ra 
bu ter mi no lo gi ya ey ni za man da xa ri ci amil adı nı al mış dır. Bu na 
əsa  sən, Vil so nun 14 mad də si nin 6-cı və 7-ci te zis lə ri im kan ver sə 
də, bu ter min ilk də fə bey nəl xalq sə nəd lər də Bir ləş miş Mil lət-
lər Təş ki  la tı nın 1-ci və 55-ci mad də lə rin də eh ti va edil miş dir. Bu 

418 Тофик Мусаев, «Армяно-азербайджанский конфликт: попытка односторон-
ней сецессии, законодательство и распад СССР», http://anarazimov.com/content/
view/ 32/2/
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ifa də ey ni za man da müs təm lə kə döv lət lə rin müs tə qil li yi (dé co-
lo ni sa tion) mə na sın da da iş lən mək də dir. Bu hü quq sa də cə baş qa 
bir döv lə tin müs təm lə kə si al tın da olan xalq la ra şa mil edi lir. Azər-
bay can da ya  şa yan er mə ni lər heç bir za man müs təm lə kə al tın da 
ya şa ma dıq la rı üçün qə tiy yən on la ra şa mil edi lə bil məz;

- möv cud müs tə qil bir döv lət dən ay rıl maq. Xalq la rın öz mü-
qəd  də ra tı nı tə yin et mə si müd dəası adə tən bey nəl xalq hü quq da 
xoş qa r şı lan mır. Be lə ki, bu gün dün ya da 184 döv lə tin tər ki bin də 
5 mi nə ya xın et nik qrup ya şa yır. Bu an la yı şın qə bul edil mə si dün-
ya da sö  zün hə qi qi mə na sın da xaosun ya şan ma sı na sə bəb ola bi-
lər. Xalq  la rın öz mü qəd də ra tı nı tə yin et mə si hü qu qu nun müs tə qil 
döv lət lə rə yö nə lik tət biq edil mə mə si ilə bağ lı ümu mi bir ra zı lıq 
var dır. Döv  lət lə rin əra zi bü töv lü yü və mil li bir lik prin sip lə ri da ha 
əhə miy yət li he sab edi lir.419

3.5. Problemin həlli üçün vasitəçilik missiyaları

Hər bi əmə liy yat la rın da vam et di yi 1994-cü ilin may ayı na ki-
mi Ru si ya, ABŞ və Fran sa prob le min həll edil mə si üçün va si tə çi-
lik et  miş dir. Ey ni za man da bir ba şa Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin 
həll edil mə si üçün ya ra dı lan ATƏT Minsk Qru pu da müx tə lif la-
yi hə lər ha zır la mış, an caq bu gü nə qə dər cid di nə ti cə əl də et mək 
müm kün ol ma mış dır. Prob le min həl li üçün gös tə ri lən tə şəb büs lə-
ri aşa ğı da kı ki mi təs nif et mək müm kün dür:

- Azər bay can və Er mə nis tan pre zi dent lə ri nin gö rüş lə ri;
- Minsk Qru pu nun va si tə çi li k təşəbbüsü;
- Azər bay can və Er mə nis tan xa ri ci iş lər na zir lə rinin görüşləri;

419 Türk Dış Politikası, Der. Baskın Oran, cilt 1, 1919-1980, 1.baskı, İletişim Yayı-
nevi, 2001, s. 594.
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- vasitəçi dövlətlərin prezidentlərinin təşəbbüsü;
- BMT və digər beynəlxalq təşkilatların vasitəçilik təşəbbüs-

ləri;420

1994-cü ilə ki mi Ru si ya, 1990-cı il lə rin son la rın dan isə ABŞ 
və Fran sa nın va si tə çi lik tə şəb büs lə ri nə pa ra lel ola raq BMT və 
ATƏT-in Minsk Qru pu prob le min həl li ilə bir ba şa ma raq lan mış-
dır, di gər tə şəb büs lər isə kö mək çi funk si ya da şı yır.

3.5.1. Rusiya Federasiyası

Ru si ya Fe de ra si ya sı na prob le min həl li nə yö nə lik tə şəb büs lər 
SS Rİ-dən mi ras qal mış dır.421 SS Rİ-nin 1991-ci il 21 de kabr da sü -
qu tu na ki mi Ru si ya bu prob le mi da xi li mə sə lə si ki mi də yər lən-
dir  miş və prob le mi adə tən SS Rİ, Azər bay can və Er mə nis tan SSR 
Kons ti tu si ya la rı çər çi və sin də həll et mə yə ça lış mış dır. SS Rİ-nin sü-
qu tun dan son ra Ru si ya nın prob le mə mü da xi lə et mə gü cü müəy  yən 
qə dər azal mış və prob lem bey nəl xalq ma hiy yət qa zan mış dır.422 

Ru si ya nın Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin ni zam lan ma sın da ilk 
cid  di va si tə çi li yi 1991-ci il 21 sent yabr da Pre zi dent Bo ris Yelt sin 
və Qa za xıs tan Pre zi den ti Nur sul tan Na zar ba ye vin böl gə yə sə fə ri 
ilə baş la mış dır. Yelt sin və Na zar ba ye vin tə şəb büs lə ri nə ti cə sin-

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 tə rəfl  ər Ru si ya nın Je lez no vodsk şə hə rin də gö rüş ba rə də mü-
qa vi lə im za  la mış və 1991-ci il 23 sent yabr da gö rüş ke çi ril miş dir. 
Gö rüş dən son ra im za la nan bə yan na mə də qa nun suz si lah lı bir ləş-
mə lə rin fəa  liy yə ti nin qa da ğan edil mə si, məc bu ri köç kün lə rin ge ri 
qa yıt ma sı və bə zi təh lü kə siz lik prob lem lə ri nin həll edil mə si qə-
ra ra alın sa da, bə  yan na mə də nə zər də tu tu lan mə sə lə lər423 həyata 
ke çi ril mə miş dir.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 prob lemi 
ilə əlaqədar digər dövlətlərin də vasitəçilik missiyalarında iş tirak 
etməsinə çalışmışdır. Ancaq 1992-ci ilin iyun ayında Azərbay can 
Xalq Cəbhəsinin hakimiyyətə gəlməsindən, Türkiyə və Qərb  yö-
nüm lü si ya sət hə ya ta ke çir mə sin dən son ra, Ru si ya prob le min həl li 
üçün əlin də ki me xa nizm lə ri iti rə cə yi ni ba şa düş müş və Er mə  nis ta-

423 INFO TASS, AIST-87, NOM=AF 684, 673, 24.09.1991.
424  20 noyabr 1991-ci ildə erməni terrorçular tərəfindənn istiliyə duyarlı raketlə vuru-
lan 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, Azerbay-
can 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.
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nı dəs tək lə miş dir. Ey ni za man da 1993-cü il 25 may da Ru si ya or-
du su nun Azər bay can dan çı xa rıl ma sın dan son ra Ru si ya ar tıq id dia 
et di yi ki mi “tə rəf siz va si tə çi” xa rak te ri ni itir miş dir. 

Bü tün bun la ra bax ma ya raq, Ru si ya nın va si tə çi lik tə şəb büs lə ri 
da vam et miş, 1992-ci il 19 sent yabr da So çi də top la nan Azər bay-
can, Er mə nis tan və Ru si ya nın mü da fiə na zir lə ri 25 sent yabr dan 
eti ba rən atəş kəs və di gər mə sə lə lər ba rə sin də ra zı lıq əl də et miş-
di lər. An caq bu ra zı laş ma da di gər lə ri ki mi hə ya ta ke çi ril mə di. 
Prob le min həl li üçün Ru si ya, Tür ki yə və ABŞ nü ma yən də lə ri 
1993-cü il 29 ap rel də Mosk va da gö rüş müş dür. Va si tə çi lə rin məq-
sə di sülh tək lifl ə ri ni ha zır la maq ol muş dur. “Üç lər tə şəb bü sü” ki-
mi də yad da qa lan bu tək lifl ər Azər bay ca na, Er mə nis ta na və Qa-
ra bağ er mə ni lə ri nə təq  dim edil miş, la kin Er mə nis tan və Qa ra bağ 
er mə ni lə ri bu tək li fi qə  bul et mə miş dir.425

Azər bay can da ha ki miy yət uğ run da ge dən mü ba ri zə də pre zi-
dent Əbül fəz El çi bə yin Ba kı nı tərk edə rək Kə lə ki kən di nə get mə-
sin dən və ulu ön dər Hey dər Əli ye vin ha ki miy yə tə gəl mə sin dən 
son ra Azər bay can-Ru si ya mü na si bət lə ri əhə miy yət li də rə cə də in-
ki şaf et  miş dir. Azər bay ca nın xa ri ci və təh lü kə siz lik si ya sə tin də 
Ru si ya nın nə zə rə alın ma ma sı nın do ğur du ğu prob lem lə ri gö rən 
ümum mil li li  der Hey dər Əli yev, öl kə nin Ru si ya ya yö nə lik si ya-
si və iq ti sa di mü  na si bət lə ri ni ye ni dən qay da ya sal maq eh ti ya cı-
nı hiss et miş dir. Ru  si ya ulu ön də rin eti ma dın dan is ti fa də edə rək 
or du su nu Dağ lıq Qa ra  ba ğa yer ləş dir mək is tə miş, an caq bu cəhd 
cid di eti raz la qar şı lan  mış dır.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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Ru si ya va si tə çi lik tə şəb büs lə rin də böl gə döv lət lə ri və bey nəl-
xalq təş ki lat la rın kö mək li yin dən və əmək daş lı ğın dan da is ti fa də 
et miş  dir. Bu ba xım dan Ru si ya pre zi den ti Yelt si nin tə şəb bü sü ilə 
Ru si ya Tür ki yə, ABŞ və ATƏT çər çi və sin də böl gə də sül hü qo-
ru ma ğa ça  lış mış lar. Bu pro ses də Ru si ya nın Er mə nis ta nı dəs tək-
lə yə cə yi ni ba şa dü şən Azər bay can ta raz lı ğı sax la ya bil mək üçün 
ABŞ-ın da gö  rüş də iş ti rak et mə si ni tə ləb et miş dir. Tə rəfl ə rin ha-
zır la dı ğı pla na əsa sən, Er mə nis tan 1993-cü il 14 ma ya ki mi Kəl-
bə cər dən ge ri çə  kil mə li və ATƏT çər çi və sin də gö rüş lə rə da vam 
et mə li idi. Azər  bay can və Er mə nis tan bu tək li fi qə bul et sə də, Qa-
ra bağ er mə ni lə ri qə bul et mə yə cək lə ri ni bil dir miş dir.427

Ru  si  ya  nın prob  le  min həl  li ilə bağ  lı ən uğur  lu tə  şəb  bü  sü MDB 
çər  çi  və  sin  də ol  muş  dur. Ru  si  ya 1994-cü ilin ap  rel ayın  da Qır   ğı -
zıs  tan Ali So  ve  ti  nin Səd  ri Şe  rim  ku  lo  vun rəh  bər  li  yi ilə MDB Par  -
la  ment As  samb  le  ya  sı (PA) nü  ma  yən  də  lə  rin  dən iba  rət bir qru  pu 
böl   gə  yə gön  dər  miş  dir. Bu nü  ma  yən  də  lər tə  rəfl  ər  lə gö  rüş  müş və 
müm   kün sülh tək  li  fi  ni ha  zır  la  mış  dır. Ey  ni za  man  da Azər  bay  can, 
Er  mə   nis  tan və Dağ  lıq Qa  ra  bağ er  mə  ni  lə  ri nü  ma  yən  də  lə  ri  nin may 
ayın  da Biş  kek  də gö  rüş  mə  lə  ri haq  qın  da ra  zı  laş  ma əl  də edil  miş -
dir. MDB PA nü  ma  yən  də  lə  ri  nin sə  fə  ri da  vam edər  kən, Ru  si  ya 
prob  le  min üç mər  hə  lə  də həll edi  lə  cə  yi  ni bil  di  rə  rək, bu ba  xım  dan 
priori  tet mə  sə   lə  nin atəş  kə  sin tə  min edil  mə  si ol  du  ğu  nu vur  ğu  la -
mış  dır.428 MDB PA nü ma yən də lə ri və tə rəfl ər ara sın da uzun mü-
za ki rə lə rin dən son ra “Nə ti cə pro to ko lu”nun mət ni ha zır lan mış və 
ma yın 5-də pro to ko lun im za lan ma sı haq qın da qə rar qə bul edil-
miş dir. An caq Azər bay ca nın pro to ko lu im za la ma ya ca ğı nı bil dir-
mə sin dən son ra çı xış yo lu ola raq pro to ko lum məz mu nu na eti raz 

427  Çiloğlu, Rusya Federasyonu’nda ve..., ss. 167.
428 Дипломатический Вестник, No 9-10, maя 1994.
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et mə yən tə rəfl ə rin pro to ko lu im za la  ma la rı, eti raz edən tə rə fin isə 
is tə di yi za man im za la ma sı üçün açıq qal ma sı tək li fi qə bul edil-
miş dir. Bu prob le min həl li üçün Biş kek də də mü za ki rə lər da vam 
et miş, 1994-cü il 9 may da pro to kol im za lan  mış və 12 may da qüv-
və yə min miş dir.429 Atəş kəs mü qa vi lə si im za  lan dıq dan son ra Ru si-
ya prob le min həl li üçün va si tə çi lik mis si ya sı na da vam et miş dir. 

3.5.2. Mayndorf bəyannaməsi

Mayndorf bəyannaməsi430 Ru si ya pre zi den ti Dmit ri Med ve de-
vin şəx si tə şəb bü sü ilə Azər bay can və Er mə nis tan pre zi dent lə ri-
nin 2008-ci il 2 no yabr da Mosk va gö rüş mə sin də im za lan mışdır.431 
Mosk va gö rü şün dən əv vəl böl gə, xü su si lə də Ru si ya mət buatı tə-
rəfl ə rin ra  zı lı ğa gə lə cə yi ba rə də müx tə lif fi kir lər səs lən di rir di. Bu 
fi kir lər ara sın da Ru si ya nın hər iki tə rə fə təz yiq edə rək sülh mü qa-
vi lə si nin əsas mət ni üzə rin də ra zı lıq əl də edi lə cə yi fik ri də var dı.

Ru si ya nın bu va si tə çi li yi 2002-ci il də Azər bay can və Er mə nis-
tan pre zi dent lə ri nin ABŞ-ın Ki-Uest şə hə rin də ke çi ri lən gö rüş-
mə si nə bən zə yir. Bə zi mən bə lər bu gö rüş də hər iki döv lət baş çı sı-
na ra zı lı ğa gəl mə lə ri üçün ABŞ ad mi nist ra si ya sı tə rə fin dən təz yiq 
edil di yi ni id dia et miş di.

Maynd rof bə yan na mə si öl kə və böl gə mət buatın da mü za ki rə 
edi lir kən iki cür təh lil edi lir:

429 «Три подписи, связанные воедино», http://voskanapat.info/news/tri_podpisi_
svj azannye_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 
niy  yət ifa də edir.

- bu bə yan na mə hər nə qə dər for mal xa rak ter da şı sa və hü qu qu 
ba za ya sa hib ol ma sa da, Ru si ya, tə rəfl ə ri bu bə yan na mə çər çi və-
sin  də ra zı laş ma ya məc bur edə bi lər.

1994-cü il də atəş kəs mü qa vi lə si im za la nan dan son ra bu tə rəf-
lər ara sın da ən yük sək sə viy yə də im za la nan ilk rəs mi sə nəd dir. 
Azər  bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev 2013-cü il 
25 de  kabr da Ru si ya nın “Ros si ya-24” te le ka na lı na ver di yi mü sa-
hi bə də Mayn dorf bə yan na mə si ni be lə də yər lən dir miş dir: – “Məhz 
hə min sə nəd də ya zıl mış dır ki, qə rar bey nəl xalq təş ki lat la rın qət-
na mə lə ri nə və qə rar la rı na əsas lan ma lı dır. Bu cür qət na mə lər və 
qə rar lar isə is tə ni lən qə dər dir. BMT TŞ er mə ni iş ğal çı qüv və lə ri-
nin bi zim əra  zi dən çı xa rıl ma sı nı tə ləb edən dörd qət na mə qə bul 
et miş dir. Bü tün sə nəd lər də Hel sin ki Ye kun Ak tı na da is ti nad lar 
var dır. Hel sin ki Ak tın da xalq la rın tə yi ni-mü qəd də rat hü qu qu əra-
zi bü töv lü yü nün po zul ma sı de mək de yil dir. Hel sin ki Ak tı nın sə-
nəd lə ri ni diq qət lə oxu saq, xalq la rın tə yi ni-mü qəd də ra tı nı məhz 
öl kə lə rin əra zi bü  töv lü yü çər çi və sin də hə ya ta ke çir mək nə zər də 
tu tu lur”.

Bə yan na mə nin bi rin ci mad də sin də “...bey nəl xalq hü qu qun 
nor  ma və prin sip lə ri əsa sın da və bu çər çi və də qə bul edil miş qə rar 
və sə nəd lər”432 ifa də si nə gö rə Azər bay can BMT TŞ-nın qə bul et-
di yi dörd qət na mə nin, AŞ və di gər bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi və-
sin də alı nan bə zi qə rar la rın ic ra sı nı tə ləb edə bi lər. İkin ci mə sə lə, 
hər nə qə dər bey nəl xalq hü quq da sər həd lə rin to xu nul maz lı ğı və 
xalq la rın mü qəd də ra tı nı tə yin et mə prin si pi nin ey ni hü qu qi qüv-

432 «Декларация Азербайджанской Республики, Республики Армения и Рос сий-
ской Федерации».
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və yə sa hib ol du ğu id dia edil sə də, bir-bi ri nə zidd olan iki hü quq 
prin si pi nin ey  ni qüv və yə sa hib ol du ğu nun id dia edil mə si doğ ru 
de yil dir.

İkin  ci mad  də  də yer alan “2007-ci il 29 no  yabr  da Mad  rid  də” 
ifa   də  si də mü  za  ki  rə  lə  rə açıq  dır.

Üçün cü mad də də “...onun bü tün as pekt və mər hə lə lə ri hü qu-
qi öh də lik lər və bey nəl xalq qa ran ti ya lar la mü şa hi də olun ma lı dır” 
ifa  də si yer al mış dır. Ra zı laş ma əl də edi lə cə yi təq dir də han sı döv-
lət  lə rin mü qa vi lə nin şərt lə ri nə əməl edil mə si nə qa ran ti ya ola ca-
ğı na  mə lum dur. Qa rant öl kə lər sı ra sın da əsa sən Ru si ya, ABŞ və 
Fran  sa nın ola ca ğı eh ti mal edil sə də, Tür ki yə nin də ol ma sı Azər-
bay can üçün əhə miy yət kəsb edir.

Di gər iki mad də də tə rəfl ə ri hər han sı bir si ya si və hü qu qi mü-
kəl  lə fiy yə tə sa la caq fi kir yox dur.

Bə yan na mə yə ABŞ və Tür ki yə mən fi reak si ya ver mə di. ABŞ 
bə  yan na mə nin im za lan ma sı nı əhə miy yət li ad dım ki mi də yər lən-
dir  miş dir.

3.5.3. Kazan görüşü

Ru si ya pre zi den ti Dmit ri Med ve de vin va si tə çi li yi ilə Dağ lıq 
Qa  ra bağ prob le mi nin sülh yo lu ilə həll edil mə si üçün 2011-ci il 
24 iyu nun da təş kil olu nan Azər bay can və Er mə nis tan pre zi dent-
lə ri nin Ka zan gö rü şü də nə ti cə siz ol du. Hal bu ki, Ka zan gö rü-
şün dən əv vəl böl gə, bey nəl xalq mət buat və ATƏT Minsk Qru pu 
həm sədr lə ri433 opti mist əh val-ru hiy yə də in for ma si ya lar ve rə rək 

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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Ka zan da əsas mə  sə lə lər üzə rin də ra zı laş ma əl də edi lə cə yi ni id dia 
edir di lər, am ma göz lə ni lən ol ma dı.434

Gö rüş dən əv vəl Azər bay ca nın Xa ri ci iş lər na zi ri El mar Məm -
məd ya rov Ka zan da uğur lu nə ti cə əl də edi lər sə, prob le min həl li 
üçün 6-12 ay vaxt tə ləb olun du ğu nu vur ğu la mış dı.435 Er mə nis-
tan XİN-dən bu cür op ti mist bə ya nat lar səs lən mə sə də, prob le min 
həl  lin də ümid li ol duq la rı nı bil dir mişdi lər.

ABŞ Döv lət De par ta men ti nin mət buat ka ti bi Vik to ri ya Nu land 
Ka zan gö rü şü nün nə ti cə lə ri ilə bağ lı Azər bay can və Er mə nis tan 
pre zi dent lə rinin Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin həl li nin əsas 
prin sip  lə ri üz rə ra zı lıq əl də edə bil mə dik lə ri ni qeyd edə rək, be lə 
de miş dir: - “Hər iki pre zi dent qeyd edib ki, bir sı ra mə sə lə lər üz-
rə an laş ma nı ar tı ra bi lib lər. Tə rəfl ər əsas prin sip lər üz rə işi da vam 
et dir mək haq qın da ra zı lıq əl də edib və gə lə cək də müəy yən ləş di-
ri lə cək ta rix  də bir da ha gö rüş mək qə ra rı ve rib lər. La kin mən de-
yər dim ki, bun  lar mə yu se di ci dir”.436

Pre zi dent lə rin gö rüş mə sin dən son ra Ru si ya XİN rəh bə ri Ser-
qey Lav rov Med ved ye vin tap şı rı ğı ilə 2011-ci il 8 iyul da Azər-
bay ca na və da ha son ra Er mə nis ta na sə fər et miş dir. Lav rov Med-
ved ye vin on tək lif dən iba rət həll pa ke ti ni tə rəfl ə rə təq dim et miş, 
tək lifl ər lə bağ lı Azər bay can və Er mə nis ta nın ca va bı nı göz lə dik lə-
ri ni bil dir miş dir. Ka zan gö rü şün dən son ra Er mə nis ta nın Xa ri ci iş-
lər na zi ri Ed vard Nal band ya nın “Azər bay ca nın on tək lif üzə rin də 

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.

III FƏSİL. Ermənistanın Azərbaycan siyasətiHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



187

is rar et mə si Ka zan gö rü şü nün uğur suz lu ğu ilə nə ti cə lən miş dir” 
de mə si, Med ve d ye vin ye ni ləş miş on tək li fi nin nə dən iba rət ol ma-
sı sualı nı da bə ra  bə rin də gə ti rir.

Bey nəl xalq və böl gə mət buatın da Ka zan gö rüş mə lə rin dən son-
ra Med ve de vin nə ti cə əl də olun ma dı ğı üçün na ra hat ol du ğu, bun-
dan son ra va si tə çi lik mis si ya sı nı da vam et dir mə yə cə yi və ya xud 
tə rəf-lə rə təz yiq lə ri ni ar tı ra ca ğı haq qın da tə zad lı xə bər lər dərc 
olun muş  dur.

Ru si ya nın Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həl li nə yö nə lik va si-
tə  çi lik tə şəb bü sü Azər bay can və Er mə nis tan tə rə fin dən fərq li şə-
kil də qiy mət lən di ril miş dir. Azər bay can Ru si ya nın Er mə nis ta nı, 
Er mə nis  tan da Ru si ya nın Azər bay ca nı dəs tək lə di yi ni id dia et miş-
dir.437 

3.5.4. Dağlıq Qarabağ problemi və Kollektiv  
               Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı

Son za man lar da Azər bay ca nın si ya si və iq ti sa di in ki şa fı ndan 
na ra hat olan Er mə nis tan Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi Kol  lek tiv 
Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı na üzv ol duq la rı nı xa tır  la da-
raq Dağ lıq Qa ra bağ da hər bi əmə liy yat la rın baş la ya ca ğı təq dir  də 
bu qu ru mun Er mə nis ta na dəs tək ve rə cə yi ni bil dir miş dir.

Er mə ni lə rin bu id diala rı nı gün də mə gə tir mə sin də əsas sə bəb 
2006-cı ilin yan va rın da KTMT baş ka ti bi Ni ko lay Bord yu ja nın 

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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Er  mə nis tan və Ru si ya ara sın da im za lan mış Kol lek tiv Təh lü kə siz-
lik Mü qa vi lə si nin 4-cü mad də si ni nə zə rə ala raq “Azər bay can Er-
mə  nis ta na hü cum edər sə, KTMT öz po ten sialın dan is ti fa də edə bi -
lər”438 deməsi olmuşdur. Bordyuja daha sonra bu bəyanatını “Exo 
Moskvı” radiosuna verdiyi müsahibəsində də təsdiq etmişdir.439

Er mə nis ta nın Mü da fiə na zi ri Sey ran Ohan yan 2011-ci il 19 
may ta ri xin də İrə van da təş kil edi lən “KTMT və Cə nu bi Qaf qaz: 
Re  gion da sülh və təh lü kə siz lik pers pek tiv lə ri” ad lı konf rans da bu 
id  diala rı ye ni dən gün də mə gə tir miş dir. Ey ni za man da bu konf-
rans da iş ti rak edən Kol lek tiv Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la-
tı nın ka ti bi Ni ko lay Bord yu ja nın “Son za man lar da Azər bay ca nın 
hər bi ri to ri  ka sı nın art ma sı Qa ra bağ prob le min də və ziy yə tin cid-
di ləş mə si nə sə bəb ol muş dur. Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin sülh 
yo lu ilə həll edil mə si KTMT-nin əsas prin sip lə rin dən dir”440 de yə 
bə ya nat ver  mə si bu mə sə lə ilə əla qə dar Azər bay can və KTMT-yə 
üzv olan döv lət lər də ye ni mü za  ki  rə  lə  rə sə  bəb ol  muş  dur.

Bu ba  rə  də ilk bə  ya  nat Ta  ci  kis  tan Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 
səd  ri Əmir  kul Azi  mov tə  rə  fin  dən ve  ril  di. Azi  mov bə  ya  na  tın  da 
“KTMT və di  gər qu  rum  lar keç  miş So  vet İt  ti  fa  qı coğ  ra  fi  ya  sın  da 
və Er  mə   nis  tan-Azər  bay  can ara  sın  da və  ziy  yə  tin cid  di  ləş  mə  si  nə 
ica  zə ver   mə  mə  li  dir. Bu iki öl  kə ara  sın  da ye  ni prob  le  min alov  lan -
ma  sın  da MDB və KTMT-yə üzv döv  lət  lə  rin heç bi  ri  nin mən  fəəti 
yox  dur. Böl  gə  də bu prob  lem  də müəy  yən öl  kə  lə  rin mən  fəət  lə -

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 var  dır”441 – de yə rək Ta ci kis ta nın prob le mə olan mü na si bə ti-
ni bil dir miş dir. Ta  ci kis ta nın hər bi gü cü, po ten sialı, MDB için də 
hər bi və si ya si ağır  lı ğı diq qə tə alın dı ğın da, Azər bay ca nın hər bi 
əmə liy yat la ra baş la  ya ca ğı təq dir də KTMT çər çi və sin də öh də lik-
lə ri ni ye ri nə ye ti rə cə yi şüb hə do ğu rur. Bu na Ta ci kis ta nın gü cü 
yet mə yə cək dir. Cid di hər bi sə na ye si ol ma yan, coğ ra fi ba xım dan 
böl gə dən uzaq da olan Ta  ci kis tan Er mə nis ta na hər bi sur sat gön-
də rə bil mə yə cək dir, can lı qüv  və gön dər mə si isə de mək olar ki, 
im kan sız dır. Ta ci kis tan sim vo lik bə zi kö mək lik gös tə rə və prob-
le min sülh yo lu ilə həll edil mə si nin va cib li yi ni ifa də edə bi lər. 
Bu şərt lər xa ri cin də Ta ci kis tan Er  mə nis ta na cid di yar dım edər sə, 
Azər bay can ilə mü na si bət lə ri zə də  lə nə bi lər və Azər bay can bu 
mə sə lə ni İs lam Konf ran sı Təş ki la tı, di  gər re gional və bey nəl xalq 
təş ki lat lar da gün də mə gə ti rə rək Ta  ci kis ta nı çə tin və ziy yə tə sa la 
bi lər. Be lə bir və ziy yət or ta ya çı xar sa, Ta ci kis tan bun dan son ra 
heç bir hal da heç bir mə sə lə də Azər bay  ca nın dəs tə yi ni al ma ya 
bi lər.

Qır ğı zıs tan rəs mi ola raq mə sə lə yə mü na si bət bil dir mə sə də, 
qır  ğız təh lil çi lər dən Edil Bay sa lov Dağ lıq Qa ra bağ da mü ha ri bə 
baş la  ya ca ğı təq dir də öl kə si nin heç bir hal da əs gər gön dər mə yə-
cə yi ni, Azər bay can və Er mə nis ta nın prob le mi sülh yo lu ilə həll 
et mə lə ri nin zə ru rə ti ni və hü qu qi ola raq Azər bay can tor paq la rı nın 
iş ğal edil di yi  ni bil dir miş dir. Bay sa lov Dağ lıq Qa ra bağ da mü ha-
ri bə nin baş la ma  sı nın Er mə nis ta na hər bi mü da xi lə ola raq də yər-
lən di ril mə yə cə yi ni və nə ti cə də Qır ğı zıs ta nın mü qa vi lə dən irə li 
gə lən öh də li yi ni ye ri nə ye tir mə yə cə yi ni ifa də et miş dir. Bay sa lov 

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.

III FƏSİL. Ermənistanın Azərbaycan siyasətiHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



190

ey ni za man da 1991–1994-cü il lər də Qa ra bağ da mü ha ri bə da vam 
edər kən Qır ğı zıs ta nın Er mə nis ta na hər bi sur sat gön dər di yi ni də 
vur ğu la mış dır.442 

KTMT-nin Qa ra bağ mü ha ri bə si nə mü da xi lə edə bi lə cə yi ba-
rə də xə bər lə rin mü za ki rə si sən gi mə miş Qa za xıs tan rəs mi lə ri də 
bə ya nat ver di. Qa za xıs tan pre zi den ti ya nın da St ra te ji Araş dır ma-
lar İns ti tu  tun dan Mu rat Laumu lin mə sə lə ilə əla qə dar ver di yi bə-
ya nat da “Əgər Qa ra bağ da konfl ikt baş la yar sa, bu, Azər bay ca nın 
Er mə nis tan hü cum et mə si ol ma ya caq dır. Bu, Azər bay ca nın da xi-
li mə sə lə si dir. Çün ki Dağ lıq Qa ra bağ Azər bay can əra zi si dir.”443 
de miş dir. Bu bə ya na ta is ti nad edər sək, Qa za xıs ta nın KTMT-dən 
irə li gə lən öh də  li yi ni ye ri nə ye tir mə mə si üçün bü tün für sət lər dən 
is ti fa də edə cə yi ni id dia et mək müm kün dür. 

KTMT-yə üzv olan Öz bə kis ta nın da Er mə nis ta nı dəs tək lə mə 
eh  ti ma lı zəif dir. Azər bay can və Öz bə kis tan pre zi dent lə ri nin şəx si 
mü  na si bət lə ri və iki öl kə ara sın da in ki şaf edən əmək daş lıq Öz bə-
kis ta  nın da ha təm kin li dav ran ma sı na sə bəb ola bi lər. Qa za xıs tan 
və Öz  bə kis ta nın or du su və hər bi sə na ye si Ta ci kis tan və Qır ğı zıs-
tan ilə mü qa yi sə edil di yin də da ha güc lü dür və in ki şaf et miş dir. 
An caq bun la ra bax ma ya raq Qa za xıs tan və Öz bə kis tan və ziy yə tə 
dər hal mü da xi lə et mə yə cək dir.

KTMT-yə üzv olan Be la rus mə sə lə ilə əla qə dar fik ri ni bil dir-
mə  miş dir. Am ma son za man lar da in ki şaf edən Azər bay can-Be la-
rus mü na si bət lə ri nə zə rə alı nar sa, Azər bay ca nın Qa ra bağ da hər bi 

442 «Поможет ли ОДКБ Армении в случае новой войны в Карабахе: позиция 
Кир гизии», 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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əmə  liy yat la ra baş la ya ca ğı təq dir də Be la ru sun da Qa za xıs tan və 
Öz  bə kis tan ki mi tə rəf siz qal ma eh ti ma lı var. Be lə ki, 2010-cu il də 
tə  bii qaz bor cu nun ödə nil mə si üçün Ru si ya nın Be la ru sa təz yiq lə-
ri nin ar tır ma sın dan son ra cid di prob lem lər lə qar şı la şan Be la rus 
Pre zi  den ti Alek sandr Lu ka şen ko Azər bay can pre zi den ti İl ham 
Əli ye və mü ra ciət edə rək 200 mil yon dol lar borc is tə miş di. Azər-
bay ca nın tə ləb edi lən miq da rı tə min edə rək hə min gün Be la ru-
sa ver mə si bu öl kə nin cid di prob le mi nin həll edil mə si nə kö mək 
et miş və imi ci nin zə də lən mə si nin qar şı sı nı al mış dır. Qa ra bağ da 
hər bi əmə liy yat lar baş la yar sa, Azər bay ca nı dəs tək lə mək ya da ən 
azın dan tə rəf siz qal  maq Be la ru sun və fa bor cu dur. Əks təq dir də 
Ru si ya nın tə bii qaz la bağ lı təz yiq lə ri da vam edən za man Be la rus 
Azər bay can dan da ha kö mək is tə yə bil mə yə cək. Bu na sa də cə etik 
ola raq haq qı çat ma ya  caq.

Yu xa rı da ifa də edi lən lər də yər lən di ril di yi za man Ni ko lay 
Bord  yu ja nın Qa ra bağ mü na qi şə sin də hər bi əmə liy yat lar baş la-
ya ca ğı təq  dir də, Er mə nis ta nın KTMT-nin tam hü quq lu üz vü ki-
mi müt tə fiq  lə rin dən la zım olan bü tün dəs tə yi ala ca ğı nı bil dir mə si 
böl gə mət  buatın da ge niş mü za ki rə edil sə də, KTMT-yə üzv olan 
döv lət lər dən Bord yu ja nın fik ri ni bir mə na lı ola raq dəs tək lə yən fi-
kir lə rin səs lən  mə di yi bəl li olur.

Bə zi rus mü tə xəs sis lər Azər bay ca nın Qa ra bağ da hər bi əmə liy -
yat la ra baş la ya ca ğı təq dir də KTMT-nin prob le mə mü da xi lə edə 
bi  lə cə yi ni vur ğu la sa lar da, bə zi lə ri əks gö rüş lə ri mü da fiə edir. 
KTMT-nin mü da xi lə edə bi lə cə yi ni id dia edən lər Gür cüs ta nın 
Ab  xa zi ya və Cə nu bi Ose ti ya prob lem lə ri nə olan mü na si bə ti ni 
ön pla na çı xar sa lar da, Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin yu xa rı da adı 
ke çən prob lem lər lə bən zər tə rəfl ə ri nin ol ma sı ilə bə ra bər cid di 
fərq li lik lər də möv cud dur və bu bən zər lik lər KTMT-nin Qa ra bağ 
prob le mi nə mü da xi lə et mə si nə hü qu qi ola raq im kan ver mir.

III FƏSİL. Ermənistanın Azərbaycan siyasətiHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



192

Bu ol duq ca əhə miy yət li bir mə sə lə dir. Mü qa vi lə şərt lə ri nə gö-
rə, KTMT-yə üzv döv lət lə rin dən bi ri nə qar şı edi lən hü cum di gər 
döv  lət lə rə də qar şı hü cum ola raq qə bul edi lir. Qa ra bağ da hər bi 
əmə  liy yat lar baş la yar sa, Er mə nis tan Azər bay can ilə sər həd bo-
yun ca təx ri ba ta baş la ya raq mü ha ri bə nin iki öl kə ara sın da ya şan-
dı ğı nı id dia edə bi lər. Azər bay can xü su si lə bu mə sə lə ni KTMT 
üzv lə ri nin diq qə ti nə çat dır ma lı dır. Ey ni za man da real lıq da onu 
gös tə rir ki, Azər bay can Ru si ya və KTMT-nin mə sə lə yə mü da xi lə 
et mə si nə im kan ver mə mə si üçün Er mə nis tan ilə sər həd də hər bi 
əmə liy yat la ra baş la maq da ma raq lı de yil. Ha di sə lər bu is ti qa mət-
də cə rə yan edər sə, Azər bay can Er mə nis tan ilə sər həd də ye rin də 
qal ma ğa ça lış ma lı, zə ru rət ol ma dıq da irə li get mə mə li, ge ri isə qə-
tiy yən çə kil mə mə li dir.

Təş ki la tın 2013-cü il 21 okt yabr da ke çi ri lən As ta na-İrə van-
Ki  yev-Mosk va vi deokör pü konf ran sın da KTMT-nin si lah lı qüv-
və  lə ri nin Dağ lıq Qa ra bağ və Dnestr ya nı mü na qi şə lə ri nin həl li 
üçün sülh mə ram lı lar gön dər mə eh ti ma lı nı də yər lən di rən Ni ko lay 
Bord  yu ja be lə de miş di: “Qa ra bağ və Dnestr ya nı mü na qi şə lə rə 
sülh mə  ram lı la rın gön də ril mə si mə sə lə si nə gə lin cə, hə lə lik bi zim 
qar şı mı za be lə bir mə sə lə qo yul ma yıb. Dnestr ya nı da Ru si ya nın 
sülh mə ram lı hər bi qüv və si var və bu işin öh də sin dən mü vəf fə-
qiy yət lə gə lir. Qa  ra bağ mü na qi şə si nə gə lin cə, bur da xü su si sta tus 
mə sə lə si var və tə rəfl ə rin (Azər bay can və Er mə nis tan) raz lıq ver-
mə lə ri şərt dir. Hə  lə lik təş ki la tın qar şı sın da be lə bir mə sə lə qal dı-
rıl ma yıb.”444

Ru si ya Döv lət Du ma sı nın səd ri Ser qey Na rış ki nin Ta ci kis ta na 

444 «Может ли ОДКБ отправить миротворцев в Карабах и Приднестровье? 
- ком ментарии Бордюжи», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/172 2277.html, 21.10.2013.
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sə fə ri za ma nı böl gə nin təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si ilə bağ-
lı fi  kir lə ri ni bil di rər kən “Kol lek tiv təh lü kə siz lik sis te mi nin bü tün 
gü cü və va si tə lə ri, ey ni za man da KTMT-yə üzv olan döv lət lər də-
ki Ru si  ya hər bi ba za la rı və həm çi nin Ta ci kis tan da kı 201-ci hər bi 
ba za nın gü cü və tex ni ka sın dan təş ki la ta üzv olan döv lət lə rin mə-
na fe lə ri nin qo run ma sı üçün is ti fa də edi lə cək dir.”445 demişdir.

Ru si ya hər nə qə dər keç miş İt ti faq coğ ra fi ya sın da əv vəl lər var 
ol muş he ge mo ni ya sı nı ye ni dən qur ma ğa ça lış sa da, gü nü mü zün 
real lıq la rı baş qa dır. Ey ni za man da So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan 
son ra böl gə də ye ni ak tor la rın (ABŞ, Av ro pa, Tür ki yə və İran) or  ta-
ya çıx ma sı Ru si ya nın böl gə də fəaliy yət sa hə si ni məh dud laş dı rır.

Prob le min həl li üçün tə şəb büs gös tə rən di gər bir öl kə də  
ABŞ - dır. ABŞ adə tən, atəş kəs mü qa vi lə si nin im za lan ma sın-
dan son ra dai  mi sül hün tə min edil mə si pro se sin də tə sir li ol ma ğa 
ça lış mış dır.

3.5.5. ABŞ

1990-cı il lə rin son la rın da BMT, ATƏT Minsk Qru pu, Ru si ya və 
İra nın Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həl li üçün va si tə çi lik tə  şəb büs-
lə ri nə ti cə siz qal mış, 1994-cü il 9 may da atəş kəs mü qa vi lə si im-
za lan sa da, daimi sülh mü qa vi lə si ilə prob lem bir də fə lik həll edil-
mə miş di. 1990-cı il lə rin son la rı na ki mi ABŞ prob le min həl li üçün 
ATƏT-in Minsk Qru pu çər çi və sin də fəaliy yət gös tər miş, da ha son-
ra isə bir ba şa tə rəfl ər lə gö rüş mə yə üs tün lük ver miş dir. ABŞ əsa -
sən hər iki öl kə nin pre zi dent lə ri ni bir ara ya gə ti rə rək sül hün tə min 

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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edil mə si nə ça lış mış dır. ABŞ pre zi den ti Bill Klin ton NA TO-nun 
qu  rul ma sı nın 50-ci il dö nü mü təd bi rin də bir ba şa va si tə çi lik tək li fi ni 
hər iki öl kə nin pre zi dent lə ri nə bil dir miş və müs bət ca vab al mış dır. 
ABŞ hər iki döv lə tin pre zi dent lə ri nin gö rüş mə si ilə bağ lı tək li fi ni 
da ha son ra te le fon da nı şıq la rın da və mək tub (1993-cü il sent yabr 
və 2001-ci il yan var) va si tə si ilə bil dir miş dir. ABŞ ad mi nist ra si ya sı 
tə  rəfl ər dən prob le min həl li nə ən qı sa za man da nail ol ma la rı nı is tə-
miş, ra zı laş ma əl də edil di yi təq dir də hər iki döv lə tə ma liy yə yar dı-
mı və si ya si dəs tək ve rə cə yi ni bil dir miş dir.446

Mə sə lə ilə bağ lı ABŞ-ın ən cid di ad dı mı Döv lət De par ta men ti-
nin rəh bə ri Ko lin Pauve lin 2001-ci il 15 mart da ümum mil li li der 
Hey  dər Əli yev və Er mə nis tan Pre zi den ti Kö çər ya nın 2001-ci il 
3 ap  rel də Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi haq qın da Ki-Uest də ye ni dən 
gö rüş  mə lə rə baş la ma ğa də vət et mə si ilə at mış dır.447 ABŞ-ın bu 
tə şəb bü sü böl gə və dün ya mət buatın da müs bət də yər lən di ril miş 
və prob le min həll edil mə si ümid lə ri ni ar tır mış dır. Azər bay can və 
Er mə nis tan pre  zi dent lə ri bu də və ti qə bul et miş və ABŞ-ın va si-
tə çi lik tə şəb bü sü nün müs bət nə ti cə ve rə cə yi nə ümid et dik lə ri ni 
bil dir miş dir.448 ABŞ-ın gö rüş lər baş la ma dan əv vəl ha zır la dı ğı 
“Qa ra bağ prob le mi nin keç  mi şi nə dair” mə ru zə də ilk də fə ola raq 
Er mə nis tan or du su nun Azər  bay can tor paq la rı nı iş ğal et di yi nə aid 
fi kir lə rə yer ver mə si449 Ru si ya ilə mü na si bət lə ri ni da ha da in ki şaf 

446 Bizim Əsr, 01.03.2001.
447 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/
key west.htm, 04.05.2001.
449 Araz Aslanlı, “The Karabakh Question in Light of The Latest Development”, 
Turkish Daily News, 17.03.2001.
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et di rən Er mə nis ta na xə bər dar lıq və təz yiq ki mi qiy mət lən di ril-
miş dir.450

ABŞ Döv lət De par ta men ti nin rəh bə ri Ko lin Pauelin va si tə çi-
li yi ilə ke çi ri lən gö rüş lə rə ulu ön dər Hey dər Əli yev, Ro bert Kö-
çər yan və ATƏT-in Minsk Qru pu həm sədr lə ri iş ti rak et miş dir. 
Gö rüş ün ilk gü nün də ulu ön dər Hey dər Əli ye vin sərt bə ya nat lar 
ver mə  si və gö rüş mə lə rin da yan dı rıl ma sı göz lə ni lən nə ti cə ni ver-
mə di.451

Göz lə nil di yi nin ək si nə, cid di nə ti cə si ol ma yan Ki-Uest gö rüş -
lə rin dən son ra Əli yev və Kö çər yan pre zi dent Buş ilə gö rüş müş 
və gö rü şün nə ti cə lə ri mü za ki rə edil miş dir. Da ha son ra mə sə lə ilə 
bağ lı bə ya nat ve rən Kö çər yan, “Qa ra bağ gö rüş mə lə ri nin konst-
ruk tiv keç di yi ni və 13 il lik prob le mi həll edə bi lə cək ye ni bir sülh 
pla nı nın yo lu nun açıl dı ğı nı”, Azər bay ca nın Xa ri ci iş lər na zi ri 
Vi la yət Qu li  yev isə, “Er mə nis ta nın qar şı lıq lı gü zəşt lə rə get mək-
lə prob le min həll edi lə cə yi ni nə ha yət ba şa düş dü yü nü” 452 ifadə 
etmişdir.

ABŞ Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həl lin də va si tə çi lik mis si-
ya sı hə ya ta ke çir sə də, prob le mə mü na si bət də tə rəf siz möv qe nü-
ma yiş et di rə bil mir. Be lə ki, ABŞ Konq re si 1998-ci il də qə bul 
et di yi qə ra ra əsa sən, 1999-cu il dən eti ba rən qon dar ma “DQR”-ə 
bir ba şa ma liy yə yar dı mı ayı ran ye ga nə döv lət dir. Hu ma ni tar yar-
dım adı iə ve ri lən bu ma liy yə və saiti ma raq lı dır ki, Cə nu bi Qaf-
qaz da kı di gər ta nın ma yan se pa rat çı qu rum la ra ve ril mir.

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 tə rə fin dən 1999 – 2000-ci il lər də qon dar ma “DQR”-ə 
hər il 2,5 mil yon dol lar, 2001 – 2005-ci il lər də hər il 3 mil-
yon, 2006-cı il də 5 mil yon, 2007-2008-ci il lər də hər il 6 mil yon,  
2009 – 2010-cu il lər də hər il 8 mil yon, 2011-ci il də 10 mil yon, 
2013-cü il də 5 mil yon dol lar ma liy yə yar dı mı edib.453 2012-ci 
il də isə ABŞ qon dar ma “DQR”-ə ma liy yə və saiti ayır ma yıb. 
Ümu mən, ABŞ-ın qon dar ma “DQR”-ə in di yə dək ayır dı ğı yar-
dı mın ümu mi məb lə ği təx mi nən 70 mil yon dol lar olmuşdur.454

Azər bay can ABŞ-ın qon dar ma “DQR”-ə ma liy yə və saiti ayır -
ma sı na eti raz la rı nı müx tə lif və si lə lər lə di lə gə ti rmişdir. Azər bay can 
Res pub li ka sı Mil li Məc li si nin Bey nəl xalq mü na si bət lər və par la -
ment lə ra ra sı əla qə lər və iq ti sa di si ya sət ko mi tə lə ri 2009-cu il 17 
iyun da Konq re sin Təx si sat lar ko mi tə si nin Döv lət əmə liy yat la rı, xa -
ri ci əmə liy yat lar və əla qə dar proq ram lar alt ko mi tə sin də ve ril miş qə-
ra ra eti raz əla mə ti ola raq, alt ko mi tə yə mü ra ciət qə bul et  miş dir.455

Qon  dar  ma “DQR”-ə yar  dı  mı hu  ma  ni  tar niy  yət  lər  lə əsas  lan  dı -
ran konq  res  men  lər əsas  sız ar  qu  ment  lər irə  li sü  rür  lər. Ra  zı  laş  dır -
ma kon f  ran  sı  nın he  sa  ba  tın  da Azər  bay  ca  nın mü  ha  ri  bə ri  to  ri  ka  sı -
nın art  ma   sın  dan na  ra  hat  lıq ifa  də olu  nur, ABŞ ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın 
Azər  bay   ca  na ay  rıl  mış yar  dı  mın mü  na  qi  şə  si  nin sülh yo  lu ilə həl -
li  nə mən  fi tə  sir gös  tər  mə  yə  cə  yi  ni və Er  mə  nis  ta  na qar  şı yö  nəl  mə -
yə  cə  yi  ni təs   diq et  mə  li ol  du  ğu qeyd edi  lir.

453 Ha təm Cab bar lı, “ABŞ Konq re si nin Er mə nis ta na və Dağ lıq Qa ra ba ğa Yar dı-
mı”,http://www.aca de mia.edu/4243522/ABS_ Konq re si nin _Erm_ nis ta na_v_ Dag liq_ 
Qa ra ba  ga_ yar di mi, 19.05.2012; “ABŞ yar dım ve rir: Azər bay ca na 16, Er mə nis ta na 
40, Dağ lıq Qa ra ba ğa 5 mil yon dol lar”, http://www.me diafo rum.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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Konq res men lər bu nun la bir növ Er mə nis ta na və Dağ lıq Qa ra  ba-
ğa bö yük yar dım la rın ay rıl ma sı na haqq qa zan dır ma ğa, ic ti maiy  yə ti 
mü na qi şə nin sülh yo lu ilə həl li ni dü şün dük lə ri nə inan dır ma ğa ça lı-
şır lar, əs lin də isə bu qə rar sülh sa zi şi nin pers pek tiv lə ri nə zər bə  dir.

ABŞ-ın qon dar ma “DQR”-ə ma liy yə yar dı mı ayır ma sı Azər-
bay  can-ABŞ əmək daş lı ğı nı zə də lə yir, ABŞ-ın Azər bay ca nın əra-
zi bü  töv lü yü nə hör mə ti əks et dir mir. Azər bay can la məs lə hət ləş-
mə dən qə bul edi lən bu qə rar isə bu fak tı şüb hə al tı na alır.

Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həl li ilə bağ lı daimi sülh mü qa vi -
lə si nin im za lan ma sı üçün va si tə çi lik tə şəb bü sü gös tə rən döv lət lə rə 
və di gər bey nəl xalq təş ki lat la ra nis bə tən da ha çox əmək sərf edən 
Av ro pa Təh lü kə siz lik və Əmək daş lıq Təş ki la tı456 olmuşdur.457 

3.5.6. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı

ATƏT 1991-ci ilin son la rı na ki mi Dağ lıq Qa ra bağ mə sə lə si ni 
SS Rİ-nin da xi li prob le mi ki mi də yər lən dir miş dir. An caq SS Rİ-
nin sü qu tun dan son ra böl gə döv lət lə ri nin 1992-ci ilin yan va rın da 
ATƏT-ə və mart ayın da BMT-yə üzv ol ma la rı ilə prob lem bey  nəl-
xalq müs tə vi də də yər lən di ril miş dir.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 Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ilə 1992-ci ilin fev ral ayın-
dan eti ba rən ma raq lan mış, bu məq səd lə ATƏT Azər bay ca na xü-
su si nü ma yən də he yə ti gön dər miş di. ATƏT-in Yük sək Və zi fə li 
Şəxs lər Ko mi tə si nin (YVŞK) 1992-ci il 27-28 fev ral da Pra qa da 
ke çi ri lən 7-ci ic la sın da bu nü ma yən də he yə ti nin ha zır la dı ğı mə-
ru zə mü za ki rə edil miş dir. Mə ru zə də Dağ lıq Qa ra ba ğın Azər bay-
ca na aid ol ma sı təs diq edil miş, sər həd lə rin də yiş di ril mə mə si şər ti 
ilə prob le min sülh yo lu ilə həl li nin va cib li yi vur ğu lan mış dır.459 
YVŞK-nın 13-14 mart ta ri xin də Hel sin ki də ke çi ri lən 8-ci ic la sın-
da prob lem ye ni dən mü  za ki rə edil miş və sülh yo lu ilə həll edil-
mə nin va cib li yi tək rar lan  mış dır. Bu ic las dan son ra YVŞK səd ri 
Yan Ku biş böl gə yə sə fər et  miş dir.460 Ku bi şin məq sə di ha di sə lə ri 
ye rin də gör mək və ATƏT mü şa hi də çi lə ri nin böl gə yə yer ləş di ril-
mə si nin müm kün lü yü nü öy  rən mək ol muş dur. 

1992-ci ilin mart ayın da hər bi əmə liy yat lar da vam edər kən, 
ATƏT XİN Şu ra sı nın 24 mart da ke çi ri lən ic la sın da böl gə də cə rə -
yan edən son ha di sə lər mü za ki rə edil miş və qə bul edi lən “Ye kun 
Bə yan na mə”də prob le min həl li üçün Be la ru sun pay tax tı Minsk də 
konf rans təş kil edil mə si haq qın da qə rar alın mış dır. Konf rans da 
Azər bay can, Al ma ni ya, ABŞ, Er mə nis tan, Be la rus, İs veç, İta li-
ya, Fran sa, Tür ki yə, Çe xi ya və Slo vak Fe de ra tiv Res pub li ka sı 
iş ti rak et miş dir.461 YVŞK-nin 18-21 may tarixlərində keçirdiyi 
müzakirə lərdə Ermənistan problem yaratdığı üçün nəticə əldə 

459 Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana..., s. 12.
460 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/ad-
hels92rhtm, 13.11. 2002.
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edilməmişdir. Minsk qrupunun məsələ ilə bağlı ilk iclası İtaliya 
parlamentinin üzvü Mario Rafaellinin sədrliyi ilə 1-5 iyunda 
keçirilmişdir.462 Azər bay can bu mü za ki rə lə rə Dağ lıq Qa ra bağ er-
mə ni lə ri nin mü şa  hi də çi sta tu sun da iş ti rak et mə lə ri nə ra zı lıq ver-
miş, er mə ni lər isə müs tə qil döv lə tin nü ma yən də lə ri ki mi iş ti rak 
et mək is tə dik lə ri ni bil dir miş dir. Ra zı lıq əl də edil mə di yi nə gö rə 
er mə ni lər mü za ki rə lər  də iş ti rak et mə miş dir. 

Ha di sə lər da vam edər kən 27 av qust da Minsk qru pu nun səd-
ri Ra fael li böl gə döv lət lə ri nə sə fər et miş və atəş kəs tə lə bi ni tək-
rar  la mış dır. Minsk qru pu nun bu tə şəb büs lə ri nə ti cə sin də tə rəfl ər 
ara  sın da ilk də fə ola raq ra zı laş ma əl də edil miş, Azər bay can, Er-
mə nis  tan və Qa za xıs tan XİN rəh bər lə ri ara sın da 1992-ci il 27 av-
qust da “Al ma tı Bə yan na mə si” im za lan mış dır.463 Bə yan na mə nin 
şərt lə ri nə gö rə, 1992-ci il 1 sent yabr dan eti ba rən atəş kəs tə min 
edil miş, 3 sen t yabr da isə Er mə nis ta nın İce van ra yo nun da pro-
to kol im za lan mış dır. Üç tə rəfl i ça lış ma qru pu 1992-ci il 14-15 
sent yabr da fəaliy yə tə baş  la sa da, da ha son ra Er mə nis tan “Al ma tı 
Bə yan na mə si”ni qə bul et mə di yi ni bil di rə rək pro ses dən uzaq laş-
mı şır.464

Minsk qru pu nun tə şəb büs lə ri nin nə ti cə siz qal ma sı nın di gər bir 
sə bə bi də 1993-cü il 3 ap rel də Er mə nis ta nın Kəl bə cər ra yo nu nu 
iş  ğal et mə si ol muş dur. Bu na gö rə, Azər bay can ATƏT-in sülh gö-
rüş  mə lə rin də iş ti rak et mə yə cə yi ni bil dir miş dir.465

462 Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana..., s. 14.
463 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, Azerbay-
can Özel, İlkbahar 2001, VII. cilt, sayı 1, s. 407.
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Minsk qru pu 1994-cü il 9 may da atəş kəs mü qa vi lə si im za lan -
dıq dan son ra daimi sül hün əl də edil mə si üçün tə rəfl ər ara sın da 
gö  rüş mə lə ri sü rət lən dir miş və ATƏT-in 1996-cı ilin de kab rın da 
Lis  sa bon da təş kil edi lən zir və top lan tı sın da mə sə lə ni ye ni dən 
mü za ki rə et miş dir. 

Azər bay can ATƏT prin sip lə ri nə uy ğun ola raq əra zi bü töv lü-
yü  nün qo run ma sı şər ti ilə Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri nə ən yük-
sək mux ta riy yət sta tu su ve rə cə yi ni bil dir miş və bu möv qe ic la sın 
Ye  kun Bə yan na mə si nin 20-ci mad də sin də ək si ni tap mış dır. Er-
mə nis  tan 20-ci mad də yə qar şı çıx mış və ic las da qə rar la rın alın-
ma sın da kon sen sus va cib ol du ğun dan ve to haq qın dan is ti fa də et-
miş dir. Bu za man Azər bay can da ve to haq qın dan is ti fa də edə rək 
Ye kun Bə  yan na mə ni im za la ma mış dır. Azər bay ca nın bü tün is rar-
la rı na bax ma  ya raq, fi kir lə ri nin ifa də edil di yi 20-ci mad də Ye kun 
Bə yan na mə də yer al ma mış dır. Bu za man ATƏT səd ri Fla vio Kot-
ti prob le min həl li üçün tə rəfl ə ri or taq məx rə cə gə ti rə bi lə cək bir 
mo del təq dim et miş dir. Bu mo de lə gö rə:

- Azər bay ca nın tor paq bü töv lü yü;
- Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri nin Azər bay ca nın tor paq bü töv lü-

yü çər çi və sin də “öz mü qəd də ra tı nı tə yin et mə si”;
- Dağ lıq Qa ra ba ğın təh lü kə siz li yə və mü qa vi lə nin şərt lə ri nə 

əməl et mə si nə qa ran ti ya ve ril mə si tə min olu na caq dır.466.
Bu mo del konf rans da iş ti rak edən döv lət lər tə rə fin dən qə bul 

edil  sə də, Er mə nis tan Dağ lıq Qa ra ba ğın müs tə qil li yin dən bəhs 
edil mə  di yi üçün ye nə də qar şı çıx mış dır.

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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- Dağ lıq Qa ra bağ si lah lı qrup laş ma la rı nın La çın da da xil ol-
maq la iş ğal et dik lə ri əra zi lər dən ge ri çək mə si ni;

- cəb hə xət ti bo yun ca tam pon əra zi lər də sülh mə ram lı qüv və lə-
rin yer ləş di ril mə si, hər il alı na caq ye ni qə rar la sülh mə ram lı qüv-
və lə rin man da tı nı bir il da ha ar tı rıl ma sı nı;

- Laçın rayonunun Azərbaycan tərəfindən ATƏT-ə və ATƏT 
tərəfindən isə Ermənistana icarəyə verilməsini;

- iş ğal edi lən ra yon la rı tərk edən in san la rın ge ri yə qa yıt ma la-
rı nı tə min et mə yi;

- Er mə nis ta na və Dağ lıq Qa ra ba ğa qo yu lan iq ti sa di em bar qo-
nun ləğv edil mə si ni;

- Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nün qo run ma sı şər ti ilə Dağ lıq 
Qa ra ba ğın özü nü ida rə et mə si ni, la zı mı və mak si mum “mil li mü-
da  fiə” qüv və lə ri nə sa hib ol ma sı nı nə zər də tu tur du.467

Minsk qru pu nun bu pla nı nı Azər bay can qə bul et sə də, Er mə-
nis  tan qə bul et mə miş dir. Bun dan son ra Minsk qru pu müx tə lif 
sülh la  yi hə lə ri ha zır la mış, an caq tə rəfl ər bu la yi hə lə ri ni qə bul et-
mə miş dir. Bu la yi hə lər aşa ğı da kı lar dır: 

- 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.
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da ha çox təhlükəyə məruz qalmışdır.
Paket həll planı (Rəsmi adı “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

ara dan 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

Mər hə lə li həll pla nı (rəs mi adı “Dağ lıq Qa ra bağ Si lah lı Mü na -
qi şə si nin Da yan dı rıl ma sı Haq qın da Sa ziş”) 1997-ci il 2 de kabr da 
tə rəfl ə rə təq dim edil miş dir. Bu pla na gö rə əv vəl cə sül hün tə min ed -
il mə si, qaç qın la rın ge ri qa yıt ma sı şərt lə ri ha zır la na caq, er mə ni lə rə 
ve ri lə cək mux ta riy yət sta tu su tə yin edi lə cək, iş ğal al tın da olan La  çın 
və keç miş Şaum yan ra yon la rı nın hü qu qi sta tu su isə da ha son ra həll 
edi lə cək di.471 Bu mə sə lə lər ba rə də ra zı laş ma əl də edil di yi təq  dir də 
isə böl gə yə ATƏT-in 1994-cü il Bu da peşt Sam mi ti nin Ye kun Bə-
yan na mə si çər çi və sin də sülh mə ram lı qüv və lər yer ləş di ri lə cək  di.472

Or taq döv lət həll pla nı (rəs mi adı “Dağ lıq Qa ra bağ Si lah lı 
Mü  na qi şə si nin Hər tə rəfl i Həl li nin Prin sip lə ri Haq qın da”) 1998-
ci il 7 no yabr da tə rəfl ə rə təq dim edil miş dir. Bu plan da “Dağ lıq 

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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Qa ra bağ Res pub li ka sı”nın qu rul ma sı və Azər bay can sər həd lə ri 
da xi lin də or  taq döv lət sta tu su nun ve ril mə si tək lif olun muş du.473 
Plan da or taq döv lə tin ida rə olun ma sı üçün Azər bay ca nın və Dağ-
lıq Qa ra ba ğın pre zi dent lə ri, baş na zir lə ri, na zir lə ri və par la ment 
sədr lə ri nin nü ma  yən də lə rin dən iba rət or taq ko mi tə nin qu rul ma sı 
tək lif olun muş du. Plan da ey ni za man da im za la na caq mü qa vi lə-
nin hü qu qi li yi ni tə min et mək üçün Ru si ya, ABŞ və Fran sa pre zi-
dent lə ri nin or taq iş lər gö  rə cə yi vur ğu lan mış dı.474

Bu tək lifl ər dən ilk iki si Er mə nis tan, üçün cü sü isə Azər bay can 
tə  rə fin dən qə bul edil mə miş dir. Er mə nis tan Dağ lıq Qa ra ba ğa müs-
tə  qil lik ve ril mə si ni tə ləb edər kən, Azər bay can ən yük sək mux ta-
riy yət sta tu su nun ve ri lə cə yi ni bil dir miş dir. 

Minsk qru  pu  nun va  si  tə  çi  lik tə  şəb  büs  lə  ri bu gün də da  vam edir. 
Minsk qru  pu  nun fəaliy  yə  ti  ni uğur  suz ol  ma  sı  nın di  gər bir sə  bə  bi də 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi  nin həl  li ilə məş  ğul ol  ma  ğa baş  la  ya  na ki -
mi, təş  ki  la  tın da  ha əv  vəl bu cür prob  lem  lə  rin həl  li ilə bağ  lı təc  rü  bə -
si  nin ol  ma  ma  sı, al  dı  ğı qə  rar  la  rın sa  də  cə tək   lif və məs  lə  hət şək  lin  də 
ol  ma  sı, hə  ya  ta ke  çir  mə gü  cü və me  xa  niz   mi  nin ol  ma  ma  sı  dır.

3.5.7. Helsinki görüşü

ATƏT-ə üzv olan döv lət lə rin XİN rəh bər lə ri nin növ bə ti 16-cı 
cla sı 2008-ci il 4 de kabr ta ri xin də ke çi ril miş dir.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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Azər bay ca nın XİN baş çı sı El mar Məm məd ya rov ic las da kı 
çı xı  şın da Azər bay can tor paq la rı nın Er mə nis tan tə rə fin dən iş ğal 
edil mə  si nə to xu na raq, bu gü nə qə dər qə bul edi lən bey nəl xalq sə-
nəd lər də döv lət lə rin əra zi bü töv lü yü nün priori tet mə sə lə ola raq 
də yər lən  di ril di yi ni və bu prob le min də məhz bu çər çi və də həll 
olun ma sı nın zə ru ri li yi ni bil dir miş dir.476 Mayn dorf Bə yan na mə si-
nə də to xu nan Məm məd ya rov, sə nə din əhə miy yət li ol du ğu nu və 
son za man lar da bey nəl xalq aləm də cə rə yan edən ha di sə lə ri nə zə-
rə ala raq ATƏT-in də mə sə lə nin həl li is ti qa mə tin də bu prin sip lə rə 
əhə miy yət ver mə  si nin va cib li yi ni vur ğu la mış dır.477

İc la sın ye ku nun da iş ti rak çı lar üzv döv lət lə rin əra zi bü töv lü yü-
nün to xu nul maz lı ğı nın bir da ha təs diq edil mə si mə sə lə si ni gün-
də mə gə  ti rər kən, bə zi döv lət lər bu nun əley hi nə ol muş lar.

Bu za man Azər bay can dip lo ma ti ya sı çe vik bir ma nevr edə rək 
“Azər bay ca nın Dağ lıq Qa ra bağ böl gə sin də konfl ik tin həll olun-
ma sı prin sip lə ri haq qın da” ad lı bir sə nəd yay mış dır. Sə nəd də 
prob le min həl li yo lu ki mi si ya si va si tə lə rə ön cə lik ve ril mə si bir 
da ha təs diq lə  nir kən, Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü qo ru ya ca ğı 
bil di ri lir. Sə  nəd də ey ni za man da prob le min yal nız əra zi bü töv lü-
yü çər çi və sin də həll edil mə si zə ru rə ti bir da ha vur ğu la nmışdır.

Er mə nis ta nın XİN baş çı sı Ed vard Nal band yan, Məm məd ya ro-
vun fi kir lə ri ni də yər lən di rə rək Azər bay ca nın, Mayn dorf Bə yan-
na mə sin  də yer alan fi kir lə ri təh rif edə rək böl gə mət buatı na təq-
dim et mək lə gü nah lan dırmışdır.

476 “Elmar Məmmədyarov: Beynəlxalq hüququn bütün sənədləri Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü prinsipini əsas kimi qəbul edir”, http://anl.az/down/meqale/azerbaycan/
azer baycan_dekabr2008/63698.htm, 06.12.2008.
477 “El mar Məm məd ya rov: “Mən ümid edi rəm ki, Er mə nis tan bu ya naş ma-
nın üs tün lük  lə ri ni ba şa dü şə cək”, http://mediaforum.az/articles.php?article_id= 
200812050805144 77&lang=az&page=00#.Uq7WSvRdVy0, 2008.12.05.
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XİN baş çı la rı nın gö rü şün də Azər bay can tor paq la rı nın Er mə nis -
tan tə rə fin dən iş ğal edil mə si mə sə lə si ba rə də ye kun sə nəd qə bul 
olun ma sı göz lə ni lir kən, rəs mi sə nəd qə bul edil mə mişdir. Ame ri-
ka lı həm sədr Met yu Bray za jur na list lə rə ver di yi bə ya nat da hə lə lik 
Dağ  lıq Qa ra bağ er mə ni ic ma sı nın mü za ki rə lər də iş ti rak et mə di yi-
ni, an caq gə lə cək də bu nun müm kün ola ca ğı nı bil dir mişdir.478

Böl gə mət buatı, xü su si lə də Er mə nis ta nın mü xa li fət mət buatı 
son za man lar da mə sə lə ilə bağ lı Ru si ya nın möv qe lə ri nin möh kəm -
lən mə si nə qar şı lıq ola raq bu ic las da Fran sa və ABŞ-ın möv qe  lə ri-
nin əks olun du ğu bir bey nəl xalq sə nə din qə bul edi lə cə yi ni bil  dir sə-
lər də, nə ti cə eti ba rı ilə be lə bir sə nəd qə bul edil mə mişdir.

Diq qət çə kən mə qam lar dan bi ri də odur ki, Minsk qru pu nun 
həm sədr lə ri Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həl li is ti qa mə tin də ic-
ti  maiy yə tə həm rəy ol duq la rı gös tər sə lər də, ara la rın da cid di fi-
kir ay  rı lıq la rı nın ol du ğu şüb hə siz dir. Nə ha yət ame ri ka lı həm sədr 
Met yu Bray za Ru si ya nın si ya si hü cum la rı nın qar şı sı nı al maq ba-
xı mın dan bu id dianı təs diq lə mişdir. Bray za, Hel sin ki gö rü şün dən 
son ra Ru si ya ya gö rə bə yan na mə qə bul edil mə di yi ni bil dir mişdir. 
Ru si ya nın bə yan na  mə nin qə bu lu na ma ne ol ma sı mət buat da 
Mayn dorf Bə yan na mə  si nin si ya si də yə ri nin azal ma sı nın qar şı sı-
nı al maq, Ab xa zi ya və Cə  nu bi Ose ti ya mə sə lə sin də Gür cüs ta nın 
əra zi bü töv lü yü nü ta nı ma  maq mə sə lə si ki mi də yər lən di ri lmişdir.

3.5.8. Afina bəyannaməsi 

ATƏT-ə üzv öl kə lə rin Xa ri ci iş lər na zir lə ri nin 2009-cu il 1 de -
kabr da Afi na da ke çi ri lən 17-ci ic la sın da Ru si ya, Fran sa Xa ri ci iş-

478 «В Xельсинки состоялась очередная встреча Налбандян-Мамедъяров», 
http:// www.azg.am/RU/2008120602, 18.12.2008.
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lər na zir lə ri və ABŞ döv lət ka ti bi nin müavi ni nin Azər bay can və 
Er  mə nis tan XİN rəh bər lə ri ilə Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ba rə də 
apar dıq la rı mü za ki rə lə ri əs lin də Azər bay can və Er mə nis tan pre-
zi  dent lə ri nin Mün hen də ke çir dik lə ri gö rü şün mən ti qi da va mı ki-
mi də yər lən dir mək olar.479 Mün hen gö rü şün dən son ra re gional və 
xa  ri ci mət buat da bir-bi ri ni tək zib edən in for ma si ya lar dərc edil-
miş dir. Əs lin də Mün hen gö rü şün də də da ha əv vəl ki gö rüş lər ki mi 
cid di nə ti cə əl də edil mə miş di. Minsk qru pu həm sədr lə ri isə ic ti-
mai rəy də imi ta si ya ya ra da raq bu gö rü şün nə ti cə lə rin dən ra zı qal-
dıq la rı nı bil dir sə lər də, Tür ki yə nin son za man lar da Er mə nis tan 
açı lı mı nı ger  çək ləş dir mə yə ça lış dı ğı bir ərə fə də si ya si və psi xo lo-
ji ola raq möv  qe yi güc lə nən Er mə nis ta nın uz laş maz si ya sə ti nə ti-
cə sin də heç nə də yiş mə miş dir. Böl gə (er mə ni pə rəst) mət buatın da 
ye nə də Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri nin prob le mə tə rəf ki mi mü za-
ki rə lər də iş ti rak et mə si nin zə ru ri li yi xü su si lə vur ğu lan mış dır.

Afi na da ke çi ri lən 17-ci ic las da Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ba-
rə də or taq bə ya nat qə bul edil miş dir. Va si tə çi öl kə lər tə rəfl ə rin 
2008-ci ilin no yab rın da Mayn dorf bə ya na tı nın prin sip və öh də-
lik lə ri nə əməl edil mə si nin zə ru ri li yi ni və de kabr da ATƏT-ə üzv 
olan öl kə lə rin XİN rəh bər lə ri nin bə ya nat la rı na sa diq qal ma sı nı 
ar zu la dıq la rı nı ifa  də et miş lər. Həm sədr öl kə lər ey ni za man da 
2009-cu il 10 iyul da Azər bay can və Er mə nis tan pre zi dent lə ri nin 
“Bö yük sək kiz lər”in Ak vil top lan tı sı za ma nı ver dik lə ri bə ya na ta 
əməl edi lə cə yi nə inan  dıq la rı nı bir da ha tək rar la mış dır.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.
y5n6 BkSt.dpuf, 02.12.2009.
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Afi na bə ya na tı nın si ya si əhə miy yə ti on da dır ki, Er mə nis tan 
da ha əv vəl lər də Azər bay ca nın tor paq bü tün lü yü nü qey ri-rəs mi 
təs diq lə  sə də, ilk də fə ola raq bey nəl xalq sə nəd də prob le min həll 
edil mə  sin də güc dən is ti fa də et mə yə cə yi, əra zi bü töv lü yü və xalq-
la rın mü  qəd də ra tı nı tə yin et mə prin sip lə ri nə əməl edə cə yi ni öh də-
si nə gö tür  müş dür. An caq bu ra da qa ran lıq qa lan bir di gər mə qam 
Dağ lıq Qa  ra bağ prob le mi nin həll edil mə sin də bey nəl xalq hü quq-
da əra zi bü  töv lü yü nün, yox sa xalq la rın mü qəd də ra tı nı tə yi net mə 
prin si pi nin il kin ola raq tət biq edil mə si dir. Son za man la ra qə dər 
bey nəl xalq hü  quq da adə tən əra zi bü töv lü yü prin si pi ön plan da 
ol sa da, Ko so  vo nun müs tə qil li yi ni elan et mə sin dən son ra han sı 
prin si pin üs tün ol du ğu haq qın da qə ti rəy bil dir mək çə tin dir.

Əra zi bü töv lü yü nün Afi na bə ya na tın da ifa də edil mə si Azər bay -
ca nın xey ri nə dir. Afi na bə yan na mə si ma hiy yət eti ba rı ilə tə rəfl ə rə 
və va si tə çi öl kə lə rə mü za ki rə lə rin xoş əh val-ru hiy yə də da vam et-
di ril mə si üçün zə min ha zır la sa da, bey nəl xalq hü quq ba xı mın dan 
prob le mi həll edə bi lə cək bir si ya si üs tün lü yü yox dur.

3.5.9. Lox-Ern bəyanatı 

“G-8“lə  rin Şi  ma  li İr  lan  di  ya  nın Lox-Ern ku  rort şə  hər  ci  yin  də 
ke  çi  ri  lən növ  bə  ti top  lan  tı  sın  da ATƏT-in Minsk qru  pu  na həm  sədr 
öl  kə  lər Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi ba  rə  də ənə  nə  vi bə  ya  nat qə  bul 
etmişdir.481 

Bu bə ya nat dan aşa ğı da kı nə ti cə lə ri çı xar maq müm kün dür:

481 “Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentləri Qarabağla bağlı birgə bəyanatla çıxış 
edib”, http://azr.baybak.com/il_2010_say_6576.azr, 27.06.2010; Левон Мелик-
Шахназарян, «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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- Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin hə lə də həll olun ma ma sın dan, 
tə  rəfl ə rin qar şı lıq lı gü zəşt lər ye ri nə bir tə rəfl i gü zəşt lər əl də et mək 
is  tə yin dən hiss et dik lə ri na ra hat lıq ifa də olun muş dur;

- Minsk qru  pu  na həm  sədr döv  lət  lər hə  lə də prob  le  min həl  lin  də 
va  si  tə  çi  lik mis  si  ya  sı  nı da  vam et  mək  də qə  rar  lı  dır;

- tə rəfl ə ri son dörd il də həm sədr döv lət lə rin gör dük lə ri işə qiy-
mət ver mə yə və tək lifl ə ri nə əməl et mə yə də vət edir lər;

- prob le min mü ha ri bə yo lu ilə həl li nə eti raz edi lir. Mü ha ri bə 
baş  la ya ca ğı təq dir də tə rəfl ə rin cid di nə ti cə lər lə qar şı-qar şı ya qa-
la ca ğı, qaç qın la rın sa yı nın ar ta ca ğı vur ğu la nır;

- tə rəfl ər Hel sin ki prin sip lə ri çər çi və sin də güc va si tə si ilə təh-
did et mə mə yə, güc dən is ti fa də et mə mə yə, əra zi bü töv lü yü, xalq-
la rın hü quq bə ra bər li yi və mü qəd də ra tı nı tə yin et mək hü qu qu na 
hör mət lə ya naş ma ğa də vət edi lir;

- böl gə də sa bit li yi və təh lü kə siz li yi qo ru ma ğın va cib li yi, mü-
na  qi şə nin ye ni si lah lı mər hə lə yə da xil ol ma ma sı na ça lış maq, hər 
iki döv lə tin li der lə ri nin xalq la rı nı mü ha ri bə yə yox, sül hə də vət 
et mə  lə ri nin va cib li yi vur ğu la nır.

Lox-Ern bə ya na tı xa rak te ri zə edi lər kən da ha əv vəl mə sə lə ilə 
bağ lı İta li ya nın Ak vil, Ka na da nın Mus ko ka, Fran sa nın Do vil şə-
hər  in də ver dik lə ri bə ya nat la mü qa yi sə də aşa ğı da kı nə ti cə yə gəl-
mək olar:482

- Lox-Ern bə ya na tın da tə rəfl ər da ha cid di şə kil də atəş kəs şərt-
lə  ri nə əməl et mə yə, mü ha ri bə yə baş la ma ma ğa də vət edi lir;

- Dağ lıq Qa ra bağ prob le min həll edil mə sin də bu gü nə qə dər 

482  «Путин, Обама и Олланд призвали Алиева и Саргсяна сосредоточиться на 
уре гулировании нагорно-карабахского конфликта», http://www.vestikavkaza.
ru/news/ Putin-Obama-i-Olland-prizvali-Alieva-i-Sargsyana-sosredotochitsya-na-
uregulirovanii-nagorno-karabakhskogo-konflikta.html, 18.07.2013.
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da  vam edən Minsk qru pu va si tə çi li yin dən im ti na edil mə mə si ifa-
də olu nur;

- bey nəl xalq hü quq nor ma və prin sip lə ri nə əməl edil mə si da ha 
tə kid lə vur ğu la nır;

- böl gə də mü ha ri bə nin baş la ya ca ğı təq dir də so sial-iq ti sa di və 
si ya si prob lem lə rin da ha kəs kin şə kil də or ta ya çı xa ca ğı qeyd edi-
lir.

Lox-Ern bə ya na tı nın Azər bay can ba xı mın dan təh lil edil mə si:
- həm sədr döv lət lər son za manlar da Azər bay ca nın Minsk Qru -

pu nun həm sədr lik ins ti tu tu nun də yiş di ril mə si mə sə lə si ni mü za-
ki rə et mə sin dən na ra hat dır lar və bə ya nat dan mə lum olur ki, bu-
nun la ra  zı de yil lər, prob le min həl li is ti qa mə tin də mə sə lə ni baş qa 
müs tə  vi lər də gün də mə gə ti ril mə si ni is tə mir lər;

- bə zi mən bə lər Azər bay ca nın ener ji üs tün lü yü nü ön pla na çı-
xa  ra raq da nı şıq lar da öz şərt lə ri ni qə bul et dir mə yə ça lış dı ğı nı id-
dia et mək də dir;

- böl gə də təh lü kə siz li yin tə min edil mə si həm sədr döv lət lər 
üçün əhə miy yət li dir. Son il lər də “ərəb ba ha rı nın” ya şan ma sı sə-
bə bi ilə ərəb coğ ra fi ya sın da sa bit li yin po zul ma sı, Su ri yə böh ra-
nı nın də rin  ləş mə si və “G-8” zir və sin də bu mə sə lə ilə bağ lı or taq 
məx rə cə gə  lin mə mə si bu nu gös tə rir;

Azər bay can Xa ri ci iş lər na zir li yi tə rə fin dən Lox-Ern bə ya-
na tı haq qın da ve ri lən mə lu mat da həm sədr döv lət lə rin bə ya na-
tı nın Azər  bay ca nın möv qe lə ri ilə üst-üs tə düş dü yü bil di ri lir483. 
Bu zaman əsa sən bölgədə sabitliyi və təhlükəsizliyi təhdid edən 

483 «Азербайджан безоговорочно поддержал заявление Путина, Обамы и 
Олланда по нагорно-карабахскому конфликту», http://www.vestikavkaza.ru/news/
Azerbayd zhan-bezogovorochno-podderzhal-zayavlenie-Putina-Obamy-i-Ollanda-
po-nagorno-ka rabakhskomu-konfliktu.html, 19.07.2013.
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“status-kvo”nun də yiş di ril mə si mə sə lə sin də həm sədr döv lət lə rin 
və Azər bay ca nın ma raq la rı nın ol du ğu vur ğu la nır.

Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həl li üçün BMT-nin də bə zi tə -
şəb büs lə ri ol muş və bu tə şəb büs lər pas siv bir şə kil də bu gün də 
da  vam edir.

3.5.10. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı

BMT-nin prob le min həl li nə dair ilk tə şəb bü sü Baş Ka tib But ros 
Qa li nin xü su si nü ma yən də si Say rus Ven sin 1992-ci il 17 mart da 
böl gə yə gə lə rək ha di sə lə ri mü şa hi də et mə si və və ziy yə ti də yər  lən-
dir mə si ilə baş la mış dır. Ven sin mə sə lə ilə bağ lı 26 mart da Qa  li yə 
təq dim et di yi mə ru zə də BMT-nin və ATƏT-in tə şəb büs lə ri nə dəs tək 
ve ril mə si və sül hün tə min edil mə si ki mi fi kir lər ifa də edil sə də, sül-
hü tə min et mək üçün konk ret tək lif və ya xud me xa nizm yox idi.484

Er  mə  nis  ta  nın 1992-ci il 9 may  da Şu  şa  nı iş  ğal et  mə  sin  dən son -
ra Tür  ki  yə BMT TŞ-nın ic  la  sı  nın ça  ğı  rıl  ma  sı  nı və iş  ğa  lın mü  za  ki -
rə  si  ni tə  ləb et  miş  di.485 Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın 3072-ci ic la sın da 
Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi mü za ki rə edil miş, TŞ-nın səd ri mə ru-
zə sin də böl gə də son və ziy yə tin öy rə nil mə si üçün nü ma yən də he-
yə ti nin gön də ril mə si ni və mü ha ri bə zo na sı nı məc bu ri tərk edən 
in san la ra hu ma ni tar yar dım gös tə ril mə si nin va cib li yi ni vur ğu la-
mış dır.486 Da ha əv vəl ATƏT-in prob le min həl li üçün gös tər di yi 
tə şəb büs lə rin nə ti cə siz qal ma sı nı nə zə rə alan BMT TŞ tə rəfl ər dən 
atəş kə sin tə  min edil mə si ni və Minsk qru pu nun tə ci li ola raq ic las 
ke çir mə si ni tə ləb et miş dir. 

484 Mитяев, «Карабахский конфликт в контексте…», с. 505.
485  Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana…, s. 60.
486 Əhmədov, Ermənistanın Azərbaycana…, s. 60.
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Er mə nis ta nın hər bi əmə liy yat la rı ge niş lən di rə rək 3 ap rel də 
Kəl  bə cər ra yo nu nu iş ğal et mə sin dən son ra Azər bay can BMT TŞ-
dan ha di sə lər lə bağ lı bə ya nat ver mə si ni və Er mə nis tan or du su nun 
Kəl bə cər dən ge ri çə kil mə si ni tə min edən qə rar qə bul et mə si ni tə-
ləb et miş dir. TŞ 1993-cü il 6 ap rel də ver di yi bə ya nat da tə rəfl ər 
ara sın  da və ziy yə tin da ha da cid di ləş mə dən, er mə ni lə rin487 Kəl bə-
cə ri iş ğal et mə sin dən və böl gə də ki sül hü təh did edən bü tün hə-
rə kət lər dən na ra hat ol du ğu nu ifa də et miş dir. Bə ya nat da, sər həd-
lə rin to xu nul  maz lı ğı və əra zi bü töv lü yü prin sip lə ri çər çi və sin də 
ATƏT-in va si  tə çi lik tə şəb bü sü nü dəs tək lə dik lə ri ni, BMT Baş 
Ka ti bi nin mə sə lə ilə bağ lı Təh lü kə siz lik Şu ra sı na mə ru zə et mə si 
tə ləb olun muş dur. 1993-cü il 14 ap rel də Baş Ka tib tə rə fin dən TŞ-
da edi lən mə ru zə də, Qa ra bağ da hər bi əmə liy yat lar da və Kəl bə cər 
ra yo nu nun iş ğal edil  mə sin də Er mə nis ta nın han sı rol oy na dı ğı nın 
ay dın ol ma dı ğı, an caq müasir si lah lar dan is ti fa də edil di yi, Qa ra-
bağ er mə ni lə rin dən baş qa bir gü cün də ol du ğu ifa də edil miş dir. 
Kəl bə cər ra yo nu nun iş ğal edil mə sin dən son ra Tür ki yə, Pa kis tan, 
İran, İn gil tə rə, İs lam Kon f ran sı Təş kil ka tı, İta li ya və Fran sa iş-
ğal fak tı nı qı na yan bə ya nat lar ver sə lər də, prob le min həl li üçün 
konk ret ad dım lar atıl ma mış dır.488 

Azər bay ca nın tə şəb büs lə ri nə ti cə sin də 1993-cü il 30 ap rel də 
BMT TŞ Kəl bə cər ra yo nu nun iş ğal edil mə si fak tı mü za ki rə et miş 
və 15 üzv öl kə nin yek dil qə ra rı ilə 822 nöm rə li qət na mə489 qə bul 
olun muş dur. Bu qət na mə də, Kəl bə cər ra yo nu nun er mə ni lər tə rə-

487 Qətnamədə Ermənistan yox, ermənilər ifadəsi vardır.
488 Nazim Cafersoy, Elçibey Dönemi Azerbaycan Dış Politikası (Haziran 1992-
Haziran 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 
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fin  dən iş ğal edil mə si fak tı qı nan mış, sər həd lə rin to xu nul maz lı ğı, 
iş ğa lın qə bul edil məz ol du ğu, döv lət lə rin müs tə qil li yi və əra zi bü -
töv lü yü nə hör mət edil mə si prin sip lə ri xa tır la dıl mış dır. Qət na mə-
də atəş kə sə əməl edil mə si, er mə ni iş ğal çı qüv və lə rin Kəl bə cər dən 
və iş ğal edil miş di gər ra yon lar dan çı xa rıl ma sı məq sə di ilə bü tün 
hər bi əmə liy yat la rın və iş ğal çı lıq hə rə kət lə rin da yan dı rıl ma sı tə-
ləb edil  miş, ma raq lı tə rəfl ə rin prob le min Minsk Qru pu çər çi və-
sin də həll edil mə si üçün dər hal tək rar da nı şıq la ra baş la ma sı və 
prob le min sülh yo lu ilə həll edil mə si ni çə tin ləş di rə cək hə rə kət-
lə rin edil mə mə si is  rar la vur ğu lan mış, mül ki əha li nin qar şı laş dı ğı 
çə tin lik lə ri azalt maq, xü su si lə hər bi əmə liy yat la rın da vam et di yi 
ra yon lar da hu ma ni tar yar dım edil mə si üçün ma neələ rin ara dan 
qal dı rıl ma sı tə ləb edil  miş dir. Tə rəfl ə rin bey nəl xalq hu ma ni tar hü-
qu qun prin sip və nor ma  la rı na əməl et mə yə məc bur ol du ğu bil di-
ril miş, Baş Ka tib dən ATƏT-in səd ri, və Minsk qru pu ilə gö rü şə rək 
böl gə də ki, xü su si lə Kəl bə  cər ra yo nun da kı və ziy yə ti qiy mət lən di-
rə rək bu ba rə də TŞ-yə mə  ru zə edil mə si tə ləb olun muş dur.490 Qət-
na mə də Kəl bə cər və iş ğal edi lən di gər böl gə lər dən er mə ni si lah lı 
qrup laş ma la rı nın ge ri çə kil  mə si ni ifa də edən TŞ, Azər bay ca nın 
tə kid et mə si nə bax ma ya raq, Er mə nis ta nı iş ğal çı öl kə ki mi ta nı-
maq cə sa rə ti ni gös tər mə miş dir. 

BMT-nin tə sir siz qa lan bi rin ci qət na mə sin dən son ra Er mə nis-
tan or du su hər bi əmə liy yat la ra da vam edə rək 1993-cü il 23 iyul da 
Ağ dam ra yo nu nu iş ğal et miş dir. Ye nə də Azər bay ca nın tə lə bin dən 
son ra top la nan BMT TŞ 853 nöm rə li qət na mə491 qə bul et miş dir. 
Qət na mə də Azər bay can tor paq la rı nın iş ğal edil mə si qı nan mış, qı-

490  Aslanlı, “Tarihten Günümüze Karabağ...”, ss. 393-430.
491 “Resolution 853 (1993), S/RES/853 (1993)”, 29 iyul 1993, http://www.un.org/
Docs/ scres/ 1993/853e.pdf
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sa za man da atəş kə sin tə min edil mə si və iş ğal edil miş ra yon la rın 
ge ri ve ril mə si tə ləb edil miş dir. TŞ-nin qət na mə sin də ey ni za man da 
ATƏT-in böl gə yə nü ma yən də gön dər mə sin dən məm nun luq ifa də 
edil miş və tə rəfl ə rə bu təş ki lat va si tə si ilə bir ba şa gö rüş lə rə baş la -
ma la rı tək lif edil miş dir. TŞ-nın səd ri 18 av qust da Azər bay can-Er -
mə nis tan ara sın da si ya si mü na si bət lə rin da ha da gər gin ləş mə si və 
cəb hə böl gə sin də hər bi əmə liy yat la rın ge niş lən mə sin dən na ra hat 
ol du ğu nu bil di rmiş, atəş kəs mü qa vi lə si nin im za lan ma sı və di gər 
döv  lət lər dən mü ha ri bə edən tə rəfl ə rə si lah sat ma ma la rı nı tə ləb et-
miş  dir.492 Atəş kə sə 18 av qust-14 sent yabr ta rix lə ri ara sın da riayət 
edil miş və re ji min 5 no yab ra ki mi uza dıl ma sı haq qın da ra zı lıq əl-
də edil miş dir. An caq Er mə nis tan bu ra zı laş ma ya əməl et mə miş və 
1993-cü il 23 av qust da Fi zu li, 25 av qust da Cəb ra yıl, 31 av qust da 
da Qu bad lı ra yon la rı nı iş ğal et miş dir. Bu ara da TŞ 1993-cü il 14 
okt yabr da top la na raq 874 nöm rə li qət na mə qə bul et miş dir.493 Qət -
na mə də tə rəfl ə rin atəş kə sə əməl et mə lə ri, TŞ-nin 822, 853 nöm rə li 
qət na mə lə rin də qeyd edi lən öh də lik lə rin ye ri nə ye ti ril mə si tə ləb 
olun muş dur. An caq bu tə ləb lər də ye ri nə ye ti ril mə miş, Azər bay -
ca nın da xi li si ya sə tin də ya şa nan qa rı şıq lıq dan, Ru si ya nın si ya si 
və hər bi dəs tə yin dən is ti fa də edən, BMT və dün ya ic ti maiy yə ti-
nin mə sə lə ilə bağ lı la qeyd dav ran ma sı nı für sət bi lən Er mə nis tan 
10 ok t yabr dan eti ba rən şərq cəb hə sin də ge niş hər bi əmə liy yat la ra 
baş  la ya raq 23 okt yabr da Ho ra diz qə sə bə si ni, 28 okt yabr-1 no yabr 
ta  rix lə ri ara sın da Zən gi la nı iş ğal edə rək Dağ lıq Qa ra bağ əra zi sin-
də nə za rə ti rəs mən əli nə ke çir miş dir. Böl gə də ki və ziy yə ti qiy mət-

492 Mитяев, «Карабахский конфликт в контексте…», с. 511.
493 “Resolution 874 (1993), S/RES/874 (1993)”, 14 oktyabr 1993, http://azerbaijan-
un-geneva.az/ documents/un_874.pdf
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lən  di rən BMT TŞ, 1993-cü il 11 no yabr da 884 nöm rə li qət na mə494 
qə bul et miş dir. Di gər qət na mə lər də ol du ğu ki mi bu qət na mə də də 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü bir da ha təs diq lən miş, sər həd lə rin 
də yiş məz li yi və si lah dan is ti fa də edə rək tor paq əl də et mə nin yol 
ve ril məz ol du ğu vur ğu lan mış dır.

Azər bay can bir ne çə il dir ki, prob le min BMT nəz din də mü za-
ki rə edil mə si üçün tə şəb büs gös tər sə də, Er mə nis tan hər vəch lə 
bu na qar şı çı xa raq sülh yo lu nun ATƏT Minsk qru pu çər çi və sin də 
ax ta  rıl ma sı nı is tə yir. Er mə nis ta nın bu si ya sə ti ni aşa ğı da kı ki mi 
də  yər lən dir mək müm kün dür:

- Er  mə  nis  tan prob  le  min BMT-də mü  za  ki  rə edi  lə  cə  yi təq  dir  də 
ATƏT Minsk qru  pun  da  kı möv  qe  yi  ni iti  rə bi  lər. Mü  za  ki  rə  lə  ri tək 
cəb  hə  də apar  ma  ğa ça  lı  şır və dip  lo  ma  tik gü  cü böl  mək is  tə  mir;

- Er mə nis tan BMT ilə mü na si bət lə ri ni düz gün qur ma yıb və bu 
qu rum da möv qe yi ATƏT və di gər təş ki lat lar da ol du ğu ki mi üs tün 
de yil;

- BMT-də prob le min mü za ki rə lə ri za ma nı mü səl man döv lət lə-
rin Azər bay ca nın le hi nə səs ver mə eh ti ma lı yük sək dir.

BMT Təh lü kə siz lik Şu ra sı nın Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ilə 
bağ lı qə bul et di yi bü tün qə rar lar da Azər bay ca nın əra zi bü töv lü-
yü nün qo  run ma sı, Er mə nis ta nın prob le min tə rə fi ol ma sı, iş ğal 
et dik lə ri Azər  bay can tor paq la rın dan dər hal və qeyd-şərt siz ge ri 
çə kil mə si vur ğu  lan sa da, əl də olu nan ma te rial la ra bax ma ya raq, 
(Kəl bə cər iş ğal edi  lər kən iki tə rəf dən iş ğal al tın da olan böl gə-
lər dən və Er mə nis tan tə  rə fin dən hü cum edil di yi ni gös tə rən vi deo 
gö rün tü lər) Er mə nis tan iş ğal çı öl kə ki mi ta nın ma mış, bu öl kə yə 
qar şı hər han sı bir sank si ya tət biq edil mə miş dir.

494 “Resolution 884 (1993), S/RES/884 (1993)”, 14 oktyabr 1993, http://www.un.org/ 
Docs/ scres/1993/884e.pdf
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Atəş kəs mü qa vi lə si im za lan dıq dan son ra daimi sülh mü qa vi-
lə  si nin im za lan ma sı üçün BMT, Minsk qru pu, Ru si ya, Fran sa və 
ABŞ-ın tək lif et di yi sülh pla nı Azər bay can və Er mə nis tan tə rə-
fin  dən qə bul edil mə di yin dən, prob lem hə lə də da vam edir. BMT 
bey  nəl xalq təş ki lat la rın, döv lət lə rin va si tə çi lik mis si ya la rı nı dəs-
tək  lə di yi ni bil dir sə də, prob le min həl li nə dair la yi hə ha zır la ya-
raq tə  rəfl ə rə təq dim et mə miş dir. Mü za ki rə lər za ma nı BMT sülh-
mə ram lı qüv və lə rin böl gə yə yer ləş di ril mə si mə sə lə si ələ alın sa 
da, cid di nə  ti cə əl də edil mə miş dir. BMT-nin bey nəl xalq təş ki lat 
ol ma sı eti ba rı ilə prob le min həll edil mə si üçün cid di səy gös tər-
mə si zə ru ri ol sa da, bu və zi fə sini Minsk qru pu və baş qa döv lət lə-
rin öh də si nə bu rax ma sı, TŞ-nin qə bul et di yi qət na mə lə rin ye ri nə 
ye ti ril mə mə si təş ki la tın zəifl i yi ni və qə tiy yət siz li yi ni gös tə rir.

3.6. Xocalı hava limanı problemi

Er mə nis tan 20 il dir iş ğal al tın da sax la dı ğı Azər bay can tor paq-
la  rı nı tərk et mə yib, bu prob lem müs tə vi sin də ye ni prob lem lər çı-
xar  ma ğa da vam edir.495 Be lə prob lem lər dən bi ri də iş ğal al tın da 
sax la  dı ğı Xo ca lı şə hə rin də ha va li ma nı nı ye ni dən is ti fa də yə ver-
mə yə ça  lış ma sı dır.496 Bu nun üçün son za man lar da həm böl gə də, 
həm də bey nəl xalq aləm də təb li ğa ta da vam edir. 

Xo ca lı da 1974-cü il də in şa edi lən ha va li ma nı Er mə nis ta nın 
Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal et mə sin dən son ra fəaliy yə ti ni təx-

495 «Степанакертский аэропорт готов, дело за самолетами и пилотами», http:// 
www.yerkir.am/ru/news/22647.htm, 30.03.2012; «Степанакертский аэропорт бу-
дет 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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mi  nən 20 il dir da yan dı rmışdır. Er mə nis tan bu ha va li ma nı nı is ti-
fa də yə ver mək üçün ye ni dən qur ma və bər pa iş lə ri ni ba şa çat dır-
mışdır. Ha va li  ma nı nın rəs mi açı lı şı ol sa da, Azər bay can hö ku-
mə ti nin mə sə lə ilə bağ lı sərt bə ya nat la rın dan son ra is ti fa də si hə lə 
də müm kün ol ma  mışdır. 

Er mə nis ta nın Azər bay ca nın ha va mə ka nı nı is ti fa də et mək is tə -
mə si 1944-cü il də im za lan mış Çi ka qo Kon ven si ya sı nın şərt lə ri ni 
ko bud şə kil də po zur. Ha va mə ka nı hü qu qi ba xım dan Azər bay ca-
nın yu ri dik si ya sı na aid ol du ğu üçün heç bir döv lət və ya xud təş-
ki lat Bey nəl xalq Mül ki Aviasi ya Təş ki la tı ol sa be lə, bu ha va mə-
ka nın  dan is ti fa də olun ma sı üçün Azər bay ca nın ica zə si ol ma dan 
qon dar  ma re ji mə və ya xud Er mə nis ta na ser ti fi kat ve rə bil məz. 

Qon dar ma re jim rəs mi lə ri İCAO-dan be lə bir ser ti fi kat al dıq-
la  rı nı id dia et sə lər də, İCAO be lə bir ser ti fi kat ver mə di yi ni bil-
di rmişdir. İCAO-nun öz Ni zam na mə si ni və 1944-cü il Çi ka qo 
Kon ven si ya  sı nın şərt lə ri ni bu cür ko bud və mə su liy yət siz şə kil də 
po za ca ğı eh ti ma lı zəif dir.

Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin mə  sə  lə  yə sərt reak  si  ya ver  mə  si və 
bey   nəl  xalq aləm  də mü  za  ki  rə  yə çı  xar  ma  sın  dan son  ra Er  mə  nis  tan 
pre   zi  den  ti Serj Sər  kis  yan mə  sə  lə  ni si  ya  si  ləş  dir  mək məq  sə  di ilə 
Xo  ca  lı ha  va li  ma  nı  na enə  cək ilk təy  ya  rə  nin sər  ni  şi  ni ola  ca  ğı  nı 
bil dir miş  di.497 

Mə sə lə ilə bağ lı böl gə mət buatın da mü za ki rə lər da vam edər-
kən, “So be sed nik Ar me nii” qə ze ti nin “eti bar lı mən bə lə rə” is-
ti na dən ver  di yi mə lu mat lar da bil di ri lir ki, qon dar ma “DQR”-in 
ha va dan mü da  fiə sis te mi nəin ki ha va li ma nı nın təh lü kə siz li yi ni 

497 «Открытие аэропорта в Нагорном Карабахе: армянская сторона предосте-
регает Баку от провокаций», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/157 6352.html, 01.10.2012
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tə min et mə yə qa  dir dir, hət ta Ba kı ha va li ma nı nı vu ra caq ra ket lə rə 
sa hib dir.498

Bu mə sə lə son zamanlarda ye ni dən gün də mə gə lər kən Azər-
bay can Xa ri ci iş lər na zir li yi nin mət buat ka ti bi El man Ab dul la yev 
rəs mi Ba kı nın bey nəl xalq ic ti maiy yə tə mü ra ciət edə rək Er mə-
nis tan hö  ku mə ti nin bu tə şəb bü sü nə adek vat mü na si bət bil dir mə-
si nin, bey  nəl xalq hü quq və Çi ka qo Kon ven si ya sı nın şərt lə ri nin 
ko bud şə kil də po zul ma sı na səs siz qal ma ma ğın va cib li yi ni ifa də 
et miş dir.499 

ABŞ Minsk qru pu na həm sədr öl kə lə rin dən bi ri ol sa da, Konq-
res nü ma yən də lə rin dən bə zi lə ri Xo ca lı ha va li ma nı nın açıl ma sı na 
si  ya si dəs tək ve rmişdir. Be lə ki, ABŞ Konq re si nin üzv lə ri Er mə-
nis ta nı dəs tək lə yər kən in san la rın “sə ya hət azad lı ğı nı” ar qu men-
ti ni ön pla  na çı xa rı lır. Av ro pa da kı er mə ni pə rəst si ya sət çi lər də 
bu ar qu men ti dəs tək lə yir.500 Əl bət tə, ABŞ Konq re si və Av ro pa-
da kı er mə ni pə rəst si ya sət çi lə rin “sə ya hət azad lı ğı” ar qu men ti ni 
ön pla na çı xa rır kən, Er mə nis ta nın iş ğa lı nə ti cə sin də qaç qın olan 
təx mi nən 1 mil yo na ya  xın Azər bay can və tən da şı nın da “sə ya hət 
azad lı ğı” çər çi və sin də doğ ma tor paq la rı na ge ri dön mə lə ri üçün 
Er mə nis ta na təz yiq et səy  di lər, bu, da ha inan dı rı cı, əda lət li və si-
ya si əx laq nor ma la rı na uy ğun olar dı. Am ma təəs süfl ər ol sun ki, 
bu ar qu men ti or ta ya atan lar bu mə sə lə dən da nış ma ğa be lə cə sa rət 
et mir lər.

498 «Открытие аэропорта в Нагорном Карабахе: армянская сторона…»,
499 «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 
аэро порта в Степанакерте», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/ 1602339.html, 08.12.2012.
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Er mə nis tan rəs mi lə ri və on la rın dəs tək çi lə ri “sə ya hət azad lı-
ğı” ar qu men ti ni ön pla na çı xa rır lar sa, ABŞ və Av ro pa döv lət lə ri 
90-cı il lər də İraq prob le mi ya şan dı ğı za man İra qın şi mal his sə sin-
də “uçu  şa qa da ğan edil miş böl gə” ya ra da raq İraq və tən daş la rı nın 
sə ya hət azad lı ğı nı ni yə məh dud laş dı rır dı lar? Ni yə İran, Su ri yə və 
Be la rus nü mu nə sin də ol du ğu ki mi bu öl kə lə rin rəs mi döv lət nü-
ma yən də lə  ri nin Av ro pa döv lət lə ri nə sə fər lə ri ni qa da ğan edə rək, 
rəs mi sta tus  la rı ol ma sı na bax ma ya raq on la rın sə ya hət azad lı ğı na 
ən gəl tö rə  dir lər? Bu ba rə də qə rar la rın hər han sı bir bey nəl xalq 
məh kə mə tə rə  fin dən de yil, döv lət lə rin si ya si gö rü şü çər çi və sin də 
alın ma sı da qey  ri-qa nu ni dir.

Azər bay can Er mə nis ta nın ha va li ma nı va si tə si lə iş ğal al tın da 
olan böl gə lə rə qa nun suz si lah, ter ro rist gə ti ril di yi, nar ko tik və si-
lah qa çaq mal çı lı ğı ilə məş ğul ol du ğu nu vur ğu la ya raq, bey nəl xalq 
ic ti  maiy yə tin diq qə ti ni bu is ti qa mə tə yö nəl də bi lər sə, bey nəl xalq 
ter ro  rizm lə mü ba ri zə ni ön pla na çı xa ra raq Xo ca lı ha va li ma nın-
dan is ti  fa də nin qar şı sı nı ala bi lər.

Hatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



219

IV FƏSİL

4. ERMƏNİSTANIN TÜRKİYƏ SİYASƏTİ

4.1. Ermənistanın Türkiyə siyasətinin  
    ümumi çərçivəsi: “4T Planı”

Ermənistanın Türkiyə siyasəti501 Bi rin ci Er mə nis tan Res pub li-
ka  sı nın (1918 – 1920-ci il lər) ənə nə vi xa ri ci si ya sə ti çər çi və sin-
də for ma laş mış və müs bət də yi şik lik ya şan ma mış dır. Er mə nis tan 
müs  tə qil li yi ni elan et mə dən əv vəl ha ki miy yət uğ run da ya şa nan 
mü ba  ri zə də so sial-iq ti sa di və si ya sı gə lə cə yi ilə bə ra bər öl kə nin 
xa ri ci si ya sə ti nin əasas prin sip lə ri də mü za ki rə edil miş dir. 

Müs tə qil lik ərə fə sin də Er mə nis tan bü tün qon şu la rı nı və Ru si-
ya nı cid di təh lü kə mən bə yi ki mi gör müş, an caq da ha son ra Ru si-
ya nın si ya si, hər bi və ma liy yə dəs tə yi ol ma dan döv lət ki mi özü nü 
qo ru ya  bil mə yə cə yi ni ba şa düş dü yü nə gö rə, bu öl kə ilə mü na si-
bət lə ri ni ge  niş lən dir mə yə ça lış mış dır. 

Er mə nis tan 1988 – 1990-cı il lə rin son la  rı na qə dər cid di so-
sial-iq ti sa di prob lem lər ya şa ma sı na bax ma ya raq, Tür ki yəyə qar şı 
qon  dar  ma “er mə ni soy qı rı mı” id di la rı nı ön pla na çı  xar mış və bu 
ölkə va si tə si ilə Av ro pa ya in teq ra si ya pro se sin dən kə  nar da qal-
mış dır. Hər nə qə dər 1990-cı il lə rin or ta la rı na ki mi Er mə  nis tan 
Pre zi den ti Lvon Ter-Pet ros yan li der li yin də bir qrup, o za ma  nın 
si ya si və iq ti sa di şərt lə ri ni də yər lən di rə rək, Tür ki yə ilə nor mal 

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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mü na si bət lər qurmaq istəsə də, ənə nə vi gö rü şə sa hib si ya si qrup -
la rın təz yiq lə ri nə ti cə sin də bu öl kə ilə dip lo ma tik mü na si bət lər 
qu  rul ma mış dır. Ro bert Kö çər ya nın 1998-ci il də pre zi dent se çil-
mə sin  dən son ra Er mə nis ta nın Tür ki yə si ya sə ti da ha da kəs kin ləş-
miş dir. Er mə nis ta na gö rə Tür ki yə 2,5 mil yon er mə ni öl dür müş ci-
na yət kar bir döv lət dir və bu ci na yə ti tək rar et mə yə me yil li dir.502

Er mə nis ta nın Tür ki yə si ya sə ti böl gə miq ya sın da də yər lən di ril-
sə də, xü su si lə qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” və mil li təh lü kə siz-
li yi ba xı mın dan bey nəl xalq xa rak te rə sa hib dir. Tə rəfl ər ara sın da kı 
si ya  si, iq ti sa di və təh lü kə siz lik mə sə lə lə ri ilə 1990-cı il lə rin or ta-
la rın  dan eti ba rən ABŞ və Av ro pa döv lət lə ri ma raq lan mış, bun dan 
Tür  ki yə yə qar şı təz yiq va si tə si ki mi is ti fa də et miş lər. Bu təz yiq 
adə tən qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”, iki öl kə ara sın da dip lo ma-
tik mü na  si bət lə rin qu rul ma sı və sər həd ke çid mən tə qə lə ri nin açıl-
ma sı mə sə  lə lə rin də da ha çox hiss edi lir.

SS Rİ-nin sü qut et mə sin dən və MDB-nin qu rul ma sın dan son-
ra Er mə nis tan və Tür ki yə ara sın da mü na si bət lə ri tən zim lə yə cək 
“mo dus vivendi”503 mü qa vi lə si nin im za lan ma sı zə ru ri ol sa da, Er-
mə nis  ta nın Tür ki yə si ya sə ti bu na ma ne ol muş dur. Er mə nis ta nın 
Tür ki yə ilə əla qə lə ri iki qon şu döv lət ara sın da ya xın mü na si bət-
lər və dost luq çər çi və sin də de yil, ta ri xi türk düş mən çi li yi an la yı şı 
çər çi və sin də for ma laş mış dır. Tür ki yə, Er mə nis tan xa ri ci si ya sə-
tin də var lı ğı nı bey nəl xalq aləm də ta nı da caq və qə bul et di rə cək 

502 Aрмен Айвазян, «Похлыше ТАКР, Голос Армении», 10.12.2002, Koçaryan: 
Tür kiye Soykırım Yapabilir! http://www.iyibilgi.com/haber.php?haber_id=14, 20.02. 
2007.
503 Modus vivendi (Latınca “yaşam forması” deməkdir) Beynəlxalq hüquqda anlaş-
mazlıq yaşayan iki dövlət arasında əsas problemlərin başqa bir zaman həll edilməsi 
üçün möv cud münasibətləri tənzimləyəcək müqavilə.
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bir “mü ha ri bə mey da nı dır.”504 Ta ri xən for ma la şan is te rik si ya si 
dü şün cə mü tə qil  lik elan edil dik dən son ra da er mə ni si ya sət çi lə-
ri nin dün ya gö rü şü nə ha kim ol muş dur və bu psi xo lo ji trav ma bu 
gün də da vam edir.505 Er mə ni lər ya şa dıq la rı bü tün prob lem lə rin 
sə bə bi nin Tür ki yə ol du  ğu nu dü şü nür lər.506 Er mə ni lər qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı nın” bey nəl xalq ic ti maiy yət və Tür ki yə tə rə-
fin dən ta nın ma sı üçün təb  li ğat fəaliy yət lə rin də bü tün me xa nizm 
və va si tə lər dən is ti fa də et  mə yi uy ğun gör sə lər də, bu haq da əks 
fi kir lə rin mü za ki rə edil mə  si ni və de mok ra tik mü hit də çox səs li li-
yin yük səl mə si nə qə tiy yən im kan ver mir lər. Bu nu mil li bir lik və 
bə ra bər li yi təh did edən cid di prob lem ki mi qə bul edir lər.507 

Er mə nis tan Tür ki yə ni qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” tö rət-
mək də gü nah lan dır sa da, Tür ki yə da ha təm kin li dav ran mış dır. 
Hə lə So vet İt ti fa qı sü qut et mə dən əv vəl Tür ki yə nin Mosk va sə fi-
ri Vol kan Vu  ral Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri ni zi ya rə ti çər çi və sin də 
1991-ci ilin ap  rel ayın da Er mə nis ta na get miş508 və iki öl kə ara sın-

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-ve-
ma gduriyet-psikolojisi.html, 26.07.2007.
505 “Türk-Ermeni Meselesinde Büyük-Grup Kimliği”, http://www.donusumkon-
agi.net/ makale.asp?id=2207&baslik=turk_ermeni_meselesinde_buyuk_grup_
kimligi&i=psi ko_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 
ин терпретации с позицией реалистической школы», Oриентиры внешней 
поли тики Армении, Сборник аналитических статей. Под ред. Гаяне. Новико-
вой, Ере ван, 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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da kı mü na si  bət lə ri mü za ki rə et miş dir. Er mə nis ta nın id diala rı na 
gö rə, Er mə nis  tan iq ti sa di və ti ca ri əla qə lə ri ön pla na çı xar maq 
is tə sə də, Vu ral ək  si nə, Tür ki yə-Er mə nis tan sər həd xət ti nin ta nın-
ma sı, bey nəl xalq aləm də qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tı-
nın da yan dı rıl ma sı və Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həll edil mə si 
mə sə lə lə ri ni mü za ki rə et mək is tə miş dir.509 Er mə ni təd qit qa çı lar 
1990-cı il lə rin or ta la rı na ki mi Tür ki yə nin Er mə nis ta na təz yiq 
gös tər di yi ni, mü za ki rə olu nan mə sə lə lə rin ra zı laş ma yo lu ilə yox, 
Tür ki yə nin is tə di yi nə uy ğun ola raq həll ol ma sı nı tə ləb et di yi ni 
bil di rir lər.510 

Təd qi qat çı lar ötən əs rin 90-cı il lə rin əv vəl lə rin də Er mə nis tan 
və Tür ki yə ara sın da əla qə lə rin nor mal laş ma sı ba xı mın dan or taq 
müs  bət nöq tə lə ri bu cür izah edir lər:

Er mə nis tan üçün: 
-Təh did lər für sət lə ri də bə ra bə rin də gə ti rir. Er mə nis tan təh di di 

für sət ki mi də yər lən di rə rək, qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə -
lə si ni ön pla na çı xar ma ya raq,511 Tür ki yə ilə iq ti sa di mü na si bət lə-
ri ni in ki şaf et di rə rək qar şı laş dı ğı iq ti sa di prob lem lə ri əhə miy yət li 
də rə  cə də;

-1990-cı il lər dən son ra dün ya ba zar ı na açı lan Xə zər höv zə-
si ener ji eh ti yat la rın dan da ha çox is ti fa də edə bi lər, neft və tə bii 
qaz bo ru xət lə ri ni öz əra zi sin dən ke çir mək lə bu gü nə ki mi da vam 
edən ener ji və nəq liy yat prob lem lə ri ni ta ma mi lə həll edə bi lər di.

-Cə nu bi Qaf qa zın təh lü kə siz lik prob lem lə ri həl li ni ta par, böl gə 
və böl gə dən kə nar bö yük döv lət lə rin mü ba ri zə sin də Azər bay can, 

509 Сафрастян, «Армяно-Турецские отнощния: попытка теоретической…», с. 45.
510 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.
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Er mə nis tan və Gür cüs tan döv lət mə na fe lə ri ni da ha çox qo ru ya 
bi  lər di.

Tür ki yə üçün:
Tür ki yə bə zi qon şu la rı ilə cid di prob lem lər ya şa dı ğı üçün Er-

mə  nis tan ilə ya xın mü na si bət lər qu ra raq, ona qar şı cəb hə al ma sı-
na ma  ne ola bi lər di;

-Tür ki yə nin Er mə nis tan ilə ya xın mü na si bət lər qur ma sı ABŞ 
və Av ro pa nın Tür ki yə yə təz yi qi ni azal dar və qon dar ma “er mə ni 
soy qı  rı mı” mə sə lə si ön pla na çıx maz dı;

-Er mə nis tan ilə ya xın mü na si bət lər qu ran Tür ki yə iq ti sa di ba -
xım dan həm Er mə nis tan da, həm də ümu mən Cə nu bi Qaf qaz da öz 
mə na fe lə ri ni da ha ra hat qo ru ya bi lər di;512

An caq Tür ki yə nin Er mə nis tan dan:
Tür ki yə nin qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” qə bul et mə si və 

bey nəl xalq aləm də ta nın ma sı üçün təb li ğa tın dan;513 
-Tür ki yə yə yö nə lik top raq id diala rın dan;
-iki öl kə ara sın da sər həd xət ti ni tə yin edən Qars və Mosk va 

mü  qa vi lə lə ri nin qüv və dən düş mə si üçün gös tər di yi fəaliy yə tin-
dən;

na ra hat ol muş və iki öl kə ara sın da mü na si bət lər qu rul ma mış dır.
Tür ki yə ilə mü na si bət də Er mə nis ta nın hə də fi nin “Bö yük Er-

mə  nis tan” 514 döv lə ti ni qur maq ol du ğu gö rü nür. Er mə nis tan, bu 

512 Айк Демонян, «Некоторые аспекты Армяно-Турецских отношений в кон-
тексте региональных процессов», Oриентиры внешней политики Армении, 
Сборник аналитических статей. Под ред. Гаяне. Новиковой, Ереван, Изд. Ан-
тарес, 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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la yi hə  nin hə ya ta ke çi ril mə si nin qar şı sın da cid di ma neələr gör sə 
də, böl gə və bey nəl xalq mü hi tin də yiş di yi ərə fə lər də bu für sət-
lər dən is ti fa də et miş, mak si mim fay da əl də et mə yə ça lış mış dır. 
Bu pro ses də bü tün va si tə lə ri uy ğun gö rən Er mə nis tan, ter ror da-
xil ol maq la bir çox si  ya si me xa nizm lər dən is ti fa də etmişdir. “Bö-
yük Er mə nis tan” la yi hə si nin hə ya ta ke çi ril mə sin də atı la caq ən 
əhə miy yət li ad dım, bu is ti qa mət  də öl kə da xi lin də və xa ri cin də 
ic ti mai rə yi ha zır la maq və Tür ki yə yə yö nə lik si ya sə ti qü sur suz 
hə ya ta ke çir mək dir. Er mə nis ta nın “Bö yük Er mə nis tan” qur maq 
la yi hə sin də Tür ki yə yə yö nə lik si ya sə ti ni “4T Pla nı” şək lin də izah 
et mək müm kün dür. Bu na gö rə:

-“Ta nıt maq” – qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” dün ya ya ter ror 
və si ya si təb li ğat va si tə si lə ta nıt maq;

-“Ta nıt dır maq” – qon da ra ma “er mə ni soy qı rı mı nı” dün ya ya 
ta  nıt dı rıl dıq dan son ra Tür ki yə nin də ta nı ma sı üçün ça lış maq;

-“Təz mi nat” – dün ya ya və Tür ki yə yə qon dar ma “er mə ni soy-
qı  rı mı nı” ta nıt dıq dan son ra təz mi nat tə lə bi ilə çı xış et mək;

-“Tor paq” – son mər hə lə də isə Tür ki yə dən tor paq tə ləb et-
mək.

“4T Pla nı” Tür ki yə, Azər bay ca nın və Gür cüs ta nın əra zi bü tün -
lü yü nə yö nə lik dir və bu döv lət lə ri par ça la ma ğı qar şı sı na hə dəf 
ki mi qo yur. Bu star te ji sa də cə Daş nak süt yun Par ti ya sı nın si ya si 
hə də fi ol maq dan çıx mış, Er mə nis tan döv lə ti nin rəs mi ideolo gi ya-
sı na çev  ril miş dir. Er mə nis ta nın müs tə qil li yi haq qın da üç əsas hü-
qu qi sə  nə də – “Müs tə qil lik Bə yan na mə si,” “Müs tə qil lik Qə ra rı” 
və 1995-ci il də qə bul edi lən kons ti tu si ya ya diq qət ye ti ril dik də bu 
da ha ay dın gö rü nür.515 

515 Kadir Hoktyabroğlu, “Günümüzde Türk-Ermeni İlişkileri”, http://www.
ermenisoru nu.gen.tr/turkce/ozet/bugun.html
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SS Rİ-nin sü qut et mə sin dən əv vəl Er mə nis tan rəs mi lə ri iki öl kə 
ara sın da sər həd xət ti ni tə yin edən Qars mü qa vi lə si ni qə bul et mə -
dik lə ri ni, 1991-ci il fev ral ayın da Er mə nis tan Par la men ti Tür ki-
yə ilə sər həd lə ri və əra zi bü töv lü yü nü ta nı ma qı ğı nı bil dir dik dən 
son ra Tür ki yə Er mə nis tan ilə dip lo ma tik mü na si bət lər qur ma ya-
ca ğı nı bil  dir miş dir.516 

4.1.1. Tanıtmaq

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” Er mə nis tan tə rə fin dən Tür ki yə-
yə qar şı is ti fa də edi lən və cid di nə ti cə əl də et dik lə ri təz yiq va si-
tə lə  rin dən bi ri dir,517 bu xü su siy yə ti ni bun dan son ra da qo ru ya ca ğı 

516 Aydın, “Ermenistan’la İlişkiler,” s. 407.
517 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 Yayın ları, 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. Jus-
tin 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, Moс ква 2000, Cezmi Eraslan, “Er-
meni 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. Yıl dönümü ve Türkiye”, Stratejik Analiz, V. 
cilt, sayı 59, Mart 2005, s. 47; Dünden Bu güne Türk-Ermeni İlişkileri, Der. İdris Bal 
ve Mustafa Çufalı, Nobel yayınları, 1. bs., Ağustos 2003, ss. 191-204.
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id dia edi lə bi lər. Bu amil, xü su si lə Er mə nis ta nın müs tə qil li yi ni 
elan et  dik dən son ra hö ku mət tə rə fin dən da xi li və bey nəl xalq ic ti-
maiy yə tin gün də li yə çı xa rıl mış dır. Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı-
nın” bey nəl  xalq ic ti maiy yət və Tür ki yə tə rə fin dən qə bul edil mə-
si is ti qa mə tin də təb li ğat fəaliy yə ti Er mə nis tan xa ri ci si ya sə ti nin 
əsas xət ti ni təş kil edir. 90 il dən çox dur ki, er mə ni lər dün ya ic ti-
maiy yə ti ni 1915-ci il ha di sə lə ri ni on la ra qar şı tö rə dil miş “soy qı-
rı mı” ol du ğu na inan dır  ma ğa ça lı şır.518 Yad mər kəz li mis tik-orien-
tal zeh niy yə tə söy kə nən bu psi xo lo ji gö rüş, er mə ni lə rin türk lə rə 
qar şı düş mən çı lik duy ğu la  rı nı da ha da güc lən dir miş dir.

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” 1965-ci ilə ki mi adə tən ABŞ 
və Av ro pa da kı er mə ni dias por təş ki lat la rı ta nıt ma ğa ça lış mış, an-
caq bu ta rix dən son ra Er mə nis tan da rəs mi ola raq pro se sə qo şul-
muş dur. Er mə nis tan 1965-ci il də qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” 
qur ban la  rı nın xa ti rə si ni yad et mək məq sə di ilə 24 ap rel də küt lə vi 
təd bir lər təş kil et mə yə baş la mış və Çi çer na ka bert də “soy qı rı mı” 
abi də si in şa et miş dir. Bu ta rix dən son ra Er mə nis tan dias por təş ki-
lat la rı nın qon  dar ma “soy qı rı mı” təb li ğa tı nı kor di na si ya et miş dir. 
Er mə nis tan SS Rİ-nin tər ki bin də ol du ğu üçün təb li ğat fəaliy yə-
ti nə da vam et  mək də bə zi prob lem lər lə qar şı laş mış, an caq müs-
tə qil li yi ni elan et  dik dən son ra “soy qı rı mı” təb li ğa tın da fəaliy yət 
sa hə si ge niş lə miş  dir.519

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan edə nə ki mi ABŞ və Av ro pa-
da müx tə lif öl kə lə rin par la ment lə ri Tür ki yə ni qon dar ma “er mə-

518 Toynbee Birinci Dünya Savaşı zamanı ölen Ermenilerin sayısını yaklaşık olarak 
600 bin göstermiştir. Bkz: Arnold Toynbee, The Western Question in Greece and 
Tur key, 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 soy  qı rı mı” ilə gü nah lan dı ran qə rar lar alı mış və “soy qı rı mı” 
qur ban  la rı nın xa ti rə si nə abi də lər qoy muş dur. Bu qə rar lar dan ən 
əhə miy  yət li si 1987-ci ilin may ayın da Aİ Par la men ti tə rə fin dən 
qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” haq qın da alı nan qə rar ol muş dur.520 
Da ha son ra Fran sa və di gər döv lət lə rin par la men ti lə ri də qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı nı” ta nı yan qə rar qə bul et miş dir.521

Av ro pa öl kə lə ri və qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı ilə əmək daş lıq 
edən Er mə nis tan və dias por təş ki lat la rı qon dar ma “er mə ni soy-
qı rı  mı nın” qə bul edil mə si üçün adə tən üç is ti qa mət də fəaliy yət 
gös tə  rir lər:522

-  baş da Av ro pa döv lət lə ri ol maq la di gər döv lət lə rin də qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı nı” qə bul et mə lə ri;523

-  bey nəl xalq təş ki lat la rın qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” qə-
bul et mə lə ri;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.belgen-
et. 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 
геопо литической 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.m arrus.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.

IV FƏSİL. Ermənistanın Türkiyə siyasətiHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



228

- Türkiyənin qondarma “erməni soyqırımını” qəbul etməsi.525

Ermənistan rəsmiləri qondarma “erməni soyqırımının” Türkiyə 
və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınması məsələsini hər 
za man 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, 
siya sətçilər araşdırmalıdır”526 de  mə  si, bu ba  rə  də Er  mə  nis  ta  nın 
nə qə  dər qə  rar  lı ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. Kö  çər  ya  nın 2001-ci ilin mart 
ayın  da Məh  məd Əli Bi  ran  da ver  di  yi mü  sa  hi  bə  ni qı  sa  ca be  lə şərh 
et  mək olar:

- “er mə ni soy qı rı mı” Er mə nis tan da və bey nəl xalq aləm də mü-
za  ki rə siz qə bul edil di yi nə gö rə, ar tıq sa də cə ta rix çi lə rin işi de yil-
dir. ABŞ-ın və er mə ni dias po ru nun əlin də “soy qı rı mı nın” ol du ğu-
nu sü but edən sə nəd lər var dır;

- “soy qı rı mı nın” ta nın ma sı fəaliy yə ti İrə van dan yox, dias por 
er  mə ni lə ri tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lir;

- Tür ki yə “soy qı rı mı” ta nın yar sa, Er mə nis ta nın tor paq və təz -
mi nat tə lə bi ol maz. Sa də cə “soy qı rı mı” qur ban la rı və on la rın hü -
qu qi va ris lə ri şəx sən təz mi nat tə ləb edə bi lər lər;

- iki öl kə ara sın da kı mü na si bət lə rin sağ lam bü növ rə üzə rin də 
qu  rul ma sı üçün Tür ki yə “soy qı rı mı” ta nı ma lı dır, bu nun üçün do-

525 Kaрина Манукян, «Создания совместьной Армяно - Турецской комисии 
помо жет 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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lay lı de yil, bir ba şa dialoq şərt dir.527

Bu bə ya nat lar, Kö çər ya nın Tür ki yə si ya sə tin də də yi şik lik ol-
ma  dı ğı nı gös tər mək lə ya na şı, ger çək lik lə də üst-üs tə düş mür. 
Kö çər  yan, 2006-cı ilə Fran sa da ke çi ri lən Er mə nis tan ili nın açı lış 
mə ra  si min də qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” ilə bağ lı gö rüş lə ri ni 
be lə ifa də et miş dir: – “Tür ki yə nin soy qı rı mı id diala rı nı ta nı ma sı 
bi zim üçün təh lü kə siz lik mə sə lə si dir. 1915-ci il də, tö rət di yi ci na-
yə ti qə bul et mə yən bir qon şu muz var. Bu tö rə di lən lər tək rar la na 
bi lər.”528 Kö  çər yan bu na bən zər fi kir lə ri ni 2006-cı il 28 sent yabr-
da Əl-Cə zi rə te le vi zi ya ka na lı na ver di yi mü sa hi bə də də tək rar la-
mış dır.529

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” 90-cı il dö nü mü ərə fə sin-
də Er  mə nis ta nın XİN rəh bə ri Var dan Os kan yan mə sə lə ilə bağ lı 
dü şün  cə lə ri ni be lə açıq la mış dır: -“Tür ki yə ke çən əsr də tö rət di yi 
ci na yə ti eti raf et mək is tə mir, ək si nə hər şey üçün Er mə nis ta nı gü-
nah lan dı rır. Tür ki yə bu gün da ha səbr li dav ran ma lı ol du ğu hal da 
bir dən-bi rə hü  cu ma keç mə si ni an la maq müm kün de yil. Tür ki yə 
sa də cə öz ta ri xi ni təh rif et mir, ey ni za man da di gər döv lət lər dən 
də bu mə sə lə ilə əla  qə dar gö rüş lə ri ni də yiş dir mə yi tə ləb edir. Mə-
nə gö rə, prob le mə bu cür mü na si bət bu me ranq tə si ri gös tə rə rək 
Tür ki yə yə zə rər ve rə cək  dir... Hər bi cə hət dən bu gün da ha çox 
gü cü olan qon şu muz Tür ki  yə nin soy qı rı mı nı qə bul et mə mə si və 
Dağ lıq Qa ra bağ mə sə lə sin də Azər bay ca nın ya nın da ol ma sı sə bə-

527 Şükrü Elekdağ: “Koçaryan’ın Beyanları”, Milliyet, 05.02.2001.
528 “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. 
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bi ilə biz Tür ki yə yə eti bar et  mi rik.”530

Er mə nis tan hö ku mə ti nin ifa də edə bil mə di yi fi kir lər adə tən 
si  ya si par ti ya lar, elm adam la rı, qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı və 
araş dır  ma mər kəz lə ri tə rə fin dən di lə gə ti ri lir. Er mə nis tan Mil li 
De mok rat Bir li yi li de ri Vaz qen Ma nuk yan Er mə nis tan-Tür ki yə 
mü na si bət  lə ri ni xa rak te ri zə edər kən, Tür ki yə ni qon dar ma “er-
mə ni soy qı rı  mın da” gü nah lan dır mış, sə rəhd ke çid mən tə qə si nin 
açıl ma sı nı tə ləb et miş, ey ni za man da qon dar ma “er mə ni soy qı-
rı mı nın” bey nəl xalq aləm də ta nın ma sı üçün təb li ğat faaliy yə ti nə 
da vam et mə nin əhə  miy yə ti ni vur ğu la mış dır. Ru si ya da kı er mə-
ni dias po ru nun nü ma yən  də si And ra nik Miq ran yan da, Ma nuk-
yan ilə ey ni fi kir də dir. Miq  ran yan, 2004-cü il 8 may da ke çi ri lən 
mət buat konf ran sın da Er mə  nis tan Pre zi den ti Kö çər ya nın “Bi zim 
üçün soy qı rı mın qə bul edil  mə si əhə miy yət li dir. Tor paq və təz-
mi nat Er mə nis ta nın de yil, dias  po run tə lə bi dir” bə ya na tı nı tən qid 
et miş, “İki öl kə ara sın da dip lo  ma tik mü na si bət lər qu rul duq dan, 
sər həd ke çid mən tə qə si açıl dıq dan və iq ti sa di mü na si bət lər in ki-
şaf et di ril dik dən son ra da, Er mə nis tan hö ku mə ti nin soy qı rı mın 
ta nın ma sı təb li ğa tın dan və Tür ki yə dən də soy qı rı mı ta nı maq tə lə-
bin dən bir an be lə ol sa əl çək mə mə li dir”531 – demişdir.

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tı ilə məş ğul olan və xü -
su si lə xris ti yan dün ya sın da cid di nə ti cə lər əl də edən bir di gər qu -
rum da er mə ni kil sə si dir. Ki lik ya Ka to li kos lu ğu Di va nı, Kilk ya 
Baş Pat riar xı I Aram İs veç Kil sə si nin təş kil et di yi “Soy qı rı mı və 
qar  şı lıq lı ra zı laş ma” ad lı konf rans da çı xış edə rək, ta ri xi yad da şın 

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 mil li kim li yin qo run ma sın da “soy qı rı mın” əhə miy yə ti ni vur-
ğu la  mış, ba ğış la ma nın baş lı ca şərt lə ri ni, ra zı laş ma prin sip lə ri və 
bu pro  ses də kil sə nin ro lu na aid fi kir lə ri ni qeyd et miş dir. Pat riarx, 
Tür ki  yə nin sa də cə “soy qı rı mı” ta nı ma sı nı yox, ey ni za man da hü-
qu qi ba  xım dan da bu nun qar şı lı ğı nı er mə ni xal qı na ödə mə li ol du-
ğu nu xü  su si lə vur ğu la mış dır.532

Tür ki yə nin əl də et di yi ən ki çik zə fə ri be lə qə bul et mə yən Er -
mə nis tan, qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” dün ya da ta nın ma-
sı üçün bü tün təb li ğat va si tə lə rin dən is ti fa də edir. Bu ba xım dan 
ABŞ və Av ro pa öl kə lə rin də fəaliy yət gös tə rən er mə ni dias por təş-
ki lat  la rı nın xü su si ro lu var dır.

Tür ki yə nin Aİ-yə üzv lük pro se sin də cid di irə li lə yiş əl də et di yi 
mər hə lə də533 Er mə nis tan və er mə ni dias po ru Tür ki yə nin qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı nı” qə bul et mə si ni Aİ-yə tam hü quq lu üzv 
ki mi qə bul olun ma sı üçün əsas şərt ki mi qo yul ma sı yö nün də təb-
li ğat fəa  liy yət lə ri ni ge niş lən dir miş dir. Tür ki yə nin Aİ-yə üzv lük 
pro se si nə ma ne ol maq is tə yən “Hay dat” Aİ Ofi si, 2004-cü il 10 
iyun da Aİ-yə üzv olan 25 öl kə də Av ro pa Par la men ti nə ke çi ri lə-
cək seç ki lər də 1354 na mi zəd dən Tür ki yə nin Aİ-yə tam üzv lük 
və baş qa mə sə  lə lər lə bağ lı fi kir lə ri ni öy rən mək is tə miş dir. Bu na 
gö rə də na mi zəd  lər dən:

-Tür ki yə nin qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” in kar et mə si;
-er mə ni mə də niy yət və in cə sə nət abi də lə ri nin Tür ki yə də plan lı 

şə kil də da ğı dıl ma sı;
-Tür ki yə nin Er mə nis ta nı iq ti sa di mü ha si rə yə al ma sı nı və
-Aİ-nin son sər həd lə ri ni ha ra da gör mə lə ri ba rə də fi kir lə ri ni 

532 “Uzlaşmanın Önşartı Soykırımın Tanınması ve Adaletin Tesisidir”, Azg, 06.11. 2004. 
533 “REUTER: Ermenistan, Türkiye AB’ye Üye Olduğunda Sınırı Yeniden Açacağını 
Umuyor”, REUTER, 10.12.2004.
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bil  dir mə lə ri ni tə ləb et miş dir.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 bəyan namədə: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

- Av ro pa Par la men ti nin 1987-ci il 18 iyun da qə bul et di yi 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 
право зашитники ризывают извиниться перед Армянским народом», http://www.
yer kir.am/rus/index.php?sub=news_arm&id=30260, 25.04.2007; «Вардан Осканян: 
Исто рия 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 Тур-
ции», Arm İNFO, 25.05.2007; «Геноцид Армян:Турецского писателья и депута-
та Зулфу Лива нели называют «Вторым Орханом Памуком», PanARMENIAN, 
04.06.2007.
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dar ma “er mə ni soy qı rı mı na” aid qə ra rı nı ta nın ma dı ğı qeyd edil-
miş  dir.

Er mə nis tan hö ku mə ti və er mə ni dias po ru ABŞ-da 2004-cü il 2 
no yabr da ke şi ri lən pre zi dent seç ki lə rin də da ha ak tiv si ya sət hə ya ta 
ke çir miş dir. Na mi zəd lə rin pre zi dent se çil dik dən son ra qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı” ilə bağ lı fi kir lə ri ni açıq şə kil də bil dir mə lə ri və 
qon dar ma “DQR-i” müs tə qil döv lət ki mi ta nı ma la rı ba rə də fi kir lə ri 
ABŞ er mə ni dias po ru nu ma raq lan dı ran əsas mə sə lə lər dən ol muş -
dur. De mok rat və Res pub li ka par ti ya la rın dan olan na mi zəd lər bu 
ba rə də qə ti fi kir bil dir mə sə lər də, er mə ni lə ri ma raq lan dı ran möv-
zu  lar da əmək daş lıq edə cək lə ri ni ifa də et miş lər.

“Hay dat” ofi si nin ABŞ nü ma yən də lə yi nin Səd ri Ki ro Ma no-
yan Tür ki yə-Er mə nis tan mü na si bət lə ri ni də yər lən di rər kən er mə-
ni cə  miy yə ti nin ta ri xi fakt la ra əsa sən Tür ki yə ni düş mən öl kə ki-
mi gör  dük lə ri ni, Tür ki yə nin 1915-ci il də er mə ni lə rə qar şı tö rət di-
yi “soy  qı rı mın” ta rix də qal ma dı ğı nı, ya xın keç mi şə ki mi da vam 
et di yi ni, sa də cə “Qər bi Er mə nis tan”ın yox, ey ni za man da “Şər qi 
Er mə nis  tan”ın da tor paq la rı nın bir his sə si nin Tür ki yə tə rə fin dən iş-
ğal edil  di yi ni bil dir miş dir. “Soy qı rı mın” bey nəl xalq aləm və Tür-
ki yə tə rə  fin dən də qə bul edil mə si üçün təb li ğat fəaliy yə ti nə da vam 
et dik  lə ri ni bil di rən Ma no yan, da ha son ra təz mi nat mə sə lə si nin ön 
pla na çı xa rı la ca ğı nı, “soy qı rı mı” mə sə lə si nin er mə ni lər üçün keç-
mi şin yox, gə lə cə yin prob le mi ol du ğu nu vur ğu la mış dır.537

“Soy qı rı mın” bey nəl xalq aləm də ta nın ma sın da cid di nə ti cə lər 
əl  də et dik lə ri ni və bu is ti qa mət də təb li ğat fəaliy yə ti nin da vam lı 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 толь ко в признание геноцида», PanARMENIAN, 07.08.2007.
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du ğu nu vur ğu la yan Ma no yan, Türk-Er mə ni Ra zı laş dır ma Ko mis -
si ya sı nın fəaliy yə tin dən na ra hat ol duq la rı nı qeyd et miş dir. Bu ko -
mis si ya nın fəaliy yə ti nə prin sip eti ba rı ilə eti raz et mə dik lə ri ni, an  caq 
“soy qı rı mı” mə sə lə si nin mü za ki rə edil mə mə si nin, “Hay dat” ide-
lo gi ya sı na uy ğun gəl mə di yi ni bil dir miş dir. Ma no yan, dün ya miq ya-
sın da təb li ğat la rı sa yə sin də bey nəl xalq qey ri-hö ku mət təş ki  lat la rı və 
Aİ çər çi və sin də Tür ki yə yə təz yiq gös tər dik lə ri ni ifa də et  miş dir.538

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” er mə ni xal qı nın mil li həm-
rəy lik və bü töv lü yü nün və Er mə nis tan xa ri ci si ya sə ti nin künc da-
şı ola raq gö rən hö ku mə tin dəs tə yi ilə Er mə nis tan Mil li Elm lər 
Aka de mi ya sı və “Dün ya Er mə ni lə ri Bir li yi” “soy qı rım də lil lə-
ri” ha zır la maq üçün fəaliy yə tə baş la mış və 2004-cü il 6-7 may-
da “Tür ki yə-Er mə nis tan əla qə lə ri nin nor mal laş ma sın da soy qı rım 
fak tı” ad lı konf rans təş kil et miş dir.539 “Dün ya Er mə ni lə ri Bir li-
yi”nin Səd ri Ara Ab ram yan, konf rans da Er mə nis tan, Al ma ni ya, 
Yu nans tan, Fran sa, İta li ya, ABŞ, Ru si ya, Avst ri ya və İs veç dən 
“soy qı rı mı” hü qu qu mü tə xəs  sis lə rin iş ti rak et di yi ni bil dir miş dir. 

Konf ran sın əsas hə də fi er mə ni id diala rı nı bey nəl xalq hü qu qa 
uy  ğun dün ya ic ti maiy yə ti nin diq qə ti nə çat dır maq ol muş dur. Bu 
məq  səd lə konf ran sın ye ku nun da “soy qı rı mı” mə sə lə si nin da ha ge-
niş şə kil də öy rə nil mə si məq sə di ilə mü tə xəs sis lər dən iba rət xü su si 
ko mis si ya qu rul ma sı qə ra ra alın mış dır. Bu ko mis si ya nın ça lış ma-
la rı nə ti cə sin də əl də edi lən sə nəd lər və hü qu qi rəy lər Er mə nis ta nın 
“soy qı rı mı” id diala rı nın bey nəl xalq aləm də ta nın ma sı üçün rəs mi 

538 «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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sə nəd və mən bə təş kil edə cək dir. Er mə ni lə rin dü şün cə si nə gö rə, bu 
sə nəd və mən bə lə rə is ti nad edi lə rək Tür ki yə yə təz yiq edi lə cək dir.

Mövzu ilə əlaqədar görüşlərini bildirən Andranik Miqranyan, 
təşkil edilən konfransın Ermənistana beynəlxalq aləmdə dəstək 
tə min edəcəyinə inandığını bildirmişdir.540 Erməni “soyqırımının” 
beynəlxalq aləmdə tanınmasının, Türkiyənin də “soyqırımı” tanı-
masına ciddi təsir edəcəyini ifadə edən Miqranyan, Türkiyədən 
tor paq və təzminat tələbinin zəruri olduğunu bildirmiş, ancaq 
bu barə də 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 
sa biq bürokratları (6-sı türk, 4-ü erməni) tərəfindən qurulan və 
“Türk-Erməni Razılaşdırma Komissiyası”542 ola raq ad lan dı rı lan 

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 Hö ku mət lər ara sı gö rüş mə lər lə həll edil mə yən prob lem lə rin “si vil dip lo ma ti ya” va-
si tə si lə həll edil mə si məq sə diy lə 2001-ci ilin av qust ayın da qu ru lan TARC-ın al tı türk, 
dörd er mə ni üz vü ol muş dur. Ra zı laş dır ma Ko mis si ya sı mü na qi şə lə rin qar şı sı nın alın ma sı 
Ame ri ka lı Da vid L. Phi lip sin tə şəb bü sü ilə qu rul du Türk tə rə fin dən tə qaüd də olan sə-
fir lər Gün düz Ak tan, Öz dem San berk və sa biq XİN rəh bə ri İl ter Türk men ilə tə qaüd də 
olan ge ne ral-ley te nant Şa di Er gü venç və Prof. Üs tün Er gü der mü za ki rə lər də iş ti rak et di. 
Prof. Va mık Vol kan da, ko mis si ya ya New York da iş ti rak et di. Er mə ni lər tə rəf dən sa biq 
XİN rəh bə ri Ale xan der Ar zu man yan, Prof. Da vid Ho van nis yan və iki dis por nü ma yən də-
si mü za ki rəlr də iş ti rak edir di Ame ri ka Er me ni Konq re si səd ri Van Z. Kri kor yan, soy qı rı-
mın da ha yax şı an la şıl ma sı üçün qu ru lan Er mə nis tan Mil li İns ti tu tun ida rə he yə ti nin üz-
vü dür. Er mə ni lə rin ən çıx dias po ra nü ma yən də lə ri nin ya şa dı ğı Ru si ya da unu dul ma mış, 
ko mis si ya ya Bo ris Yelt si nin pre zi dent ol du ğu za man mü şa vi ri olan And ra nik Miq ran yan 
da ko mis si ya ya da xil edil miş dir. Miq ran yan, Rus ya da kı er mə ni dias po ru ara sın da nü fuz-
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qrup 2001-ci il 9 il yul da mü za ki rə lə rə baş la mış dır. Tür ki yə və 
Er mə nis  tan ara sın da mü na si bət lə rin in ki şaf et di ril mə si, qey ri-hö-
ku mət təş  ki lat la rı ara sın da əmək daş lıq, iq ti sa di, mə də ni, tu rizm, 
təh sil, el mi təd qi qat və baş qa sa hə lər də əmək daş lı ğın qu rul ma sı 
ki mi mə sə lə lər Ra zı laş dır ma Ko mis si ya sı nın “Fəaliy yət dairə si” 
ad lı sə nə din də ək  si ni tap mış dır.

Razılaşdırma Komissiyası, qondarma “erməni soyqırımı” və 
Er mənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi məsələləri 
barə sində ortaq məxrəcə gəlmənin çətin olduğunu nəzərə alaraq, 
gö rüşlərin davam etməsi üçün bu mövzuları daha sonra müzakirə 
et mək haqqında qərar almışdır.543 Ko mis si ya fəaliy yə tə baş la-

li şəxs lər dən sa yı lır. TARC-ın qu rul ma sın da əsas rol oy na yan Da vid L. Phi lips, ABŞ-ın 
ən seç kin be yin mər kə zi Xa ri ci Əla qə lər Şu ra sı nın (Coun cil On Fo reign Re la tions-CFR) 
Ön lə yi ci Hə rə kət Mər kə zi nin müavi ni dir. Sa biq Pre zi dent Bill klin ton za ma nın da Xa ri ci 
iş lər na zir li yin də mü şa vir olar Phi lip se, uz laş dır ma tə  şəb bü sü haq qın da ABŞ Xa ri ci iş lər 
na zi ri nin müavi ni Marc Gross man töv si yə et miş dir. Türk-er me ni si vil dip lo ma ti ya tə şəb-
bü sü TARC-la bə ra bər uni ver si tet müəl lim lə ri nin də yi şi mi ni Tür ki yə və Er mə nis tan da 
qar şı lıq lı mü na si bət lə rin araş dı rıl ma sı, me di ya əmək daş lı ğı nın dəs tək lən mə si pla nı nı 
da dəs tək lə yir. Bü tün bu ça lış ma la rı ABŞ XİN-i Qlo bal Sülh Mər kə zi üzə rin dən ma-
liy yə ləş di rir. Ba rış Mər kə zi nin səd ri də Phi lips dir. Bkz: Er han Baş yurt, “Si vil dip lo ma-
si ye “soy kı rı mı” oyu nu”, Ak si yon, sa yı: 538, www.ak si yon.com.tr/yaz dir.php?id=20550, 
28.03.2005; TERK haq qın da da ha ge niş mə lu mat üçün ba xın: Da vid L. Phil lips, Un si-
len cing the Past-Track Two Dip lo macy and Tur kish-Ar me nian Re con ci liation, Berg hahn 
Books, New York, 2005; ARF Bu reau Dec la ra tion Re gar ding the Tur kish-Ar me nian Re-
con ci liation Com mis sion, As ba rez, 14.07.2001.
543 Markar Eseyan, “Barış Aritmetiği”, Agos, sayı 277, 20.07.2001, s. 9; Emil Dan-
ielyan, “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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dıq dan son ra baş da er mə ni dias por təş ki lat la rı ol maq la, Er mə-
nis tan da kı bir çox si ya si par ti ya lar və qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı 
ko mis si ya da iş  ti rak edən er mə ni nü ma yən də lə ri qı na mış, on la ra 
təz yiq gös tər miş  lər. On la rı Ko mis si ya nın yu xa rı da ifa də edi lən 
mə sə lə lər lə bağ lı ra  zı laş ma əl də et dik dən son ra er mə ni dias po ra 
təş ki lat la rı ara sın da gö rüş ay rı lı ğı nın də rin ləş mə si na ra hat et miş-
dir. Ra zı laş dır ma Ko  mis si ya sı544 ilə əla qə dar Er mə nis tan XİN-nin 
ver di yi bə ya nat da xalq dip lo ma ti ya sı tə şəb bü sü nü dəs tək lə dik lə-
ri ni qeyd edil miş, an  caq Daş nak süt yun Par ti ya sı və dias por təş-
ki lat la rı nın eti raz et mə  sin dən son ra Ko mis si ya nın qu rul ma sın-
dan xə bər siz ol duq la rı nı bil  dir miş dir. Ra zı laş dır ma Ko mis si ya sı 
2001-ci ilin son la rı na ki mi gö rüş mə lə rə da vam et dir miş, an caq 
2001-ci il 11 de kabr da er mə ni nü ma yən də lə ri nin ko mis si ya dan 
çıx dıq la rı nı bil dir mə lə rin dən son ra fəaliy yə ti da yan dı rıl mış dır.

Üç il lik fa si lə dən son ra Ra zı laş dır ma Ko mis si ya sı 2004-cü 
il 12 yan var da Lon don da fəaliy yə ti ni ye ni dən bər pa et miş-
dir. Lon don gö rüş mə sin dən son ra ve ri lən bə ya nat da yu xa rı da 
ifa də edi lən mə  sə lə lər ba rə sin də mü za ki rə lə rin da vam et di yi 
qeyd edil miş dir. Ko  mis si ya nın növ bə ti ic la sı nın İrə van da ke-
çi ril mə si mə sə lə si mü za  ki rə edi lər kən, er mə ni nü ma yən də lər 
türk nü ma yən də lə rin Er mə nis  ta na gəl di yin də gö rüş dən əv vəl 
“soy qı rım” abi də si ni və mu ze yi ni zi ya rət et mə lə ri ni tə lə bi nə 
türk nü ma yən də lə ri eti raz et miş və nə  ti cə də İrə van gö rüş baş 
tut ma mış dır.545 Uzun mü za ki rə lər dən son ra gö rü şə 2004-cü ilin 
may ayın da An ka ra da və ya xud Mosk va da da  vam et mək qə ra ra 

544 Tatul Hakobyan, “Ermeni-Türk Barış Komisyonu’nun Baş İlkesi İlkesizliktir”, 
Azg, 03.10.2001.
545 «Предстояшая встреча Турецско-Армянской комиссии по примирению в 
Ере ване?», Aзг, 23.01.2004.
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alın mış dı. An caq Mosk va gö rü şün dən son ra Ko  mis si ya fəaliy-
yə ti ni ye ni dən da yan dır dı ğı nı bə yan et miş dir. Ko  mis si ya üzv-
lə ri Ra zı laş dır ma Ko mis si ya sı çər çi və sin də gö rüş mə  yə cək lə ri-
ni bil dir sə lər də, Har vard Uni ver si te ti nin Mü ba hi sə lə rin Həl li 
Mər kə zin də möv zu ilə bağ lı fo rum təş kil edə cək lə ri ni ifa də et-
miş di lər.

İki öl kə ara sın da kı mü na si bət lə rin qu rul ma sı nı və in ki şaf et-
di ril  mə si ni is tə yən ko mis si ya bu mə sə lə lər ba rə sin də heç bir nə-
ti cə əl də et mə dən fəaliy yə ti ni da yan dır mış dır. Tür ki yə nin dialoq 
tə şəb bü sü  nü dəs tək lə mə yən Er mə nis tan isə qon dar ma “er mə-
ni soy qı rı mı” təb li ğa tı na da vam edir. Ko mis si ya nın fəaliy yə ti ni 
da yan dır ma sı Tür ki yə və Er mə nis ta nın ol du ğu ki mi ABŞ-ın da 
bu mə sə lə də mü  vəf fə qi yət siz li yi ni gös tə rir. ABŞ Döv lət De par-
ta men ti nin va si tə  çi lik tə şəb bü sü müs bət nə ti cə ver mə miş və heç 
bir irə li lə yiş əl də edil mə miş dir. Bu və ziy yət xü su si lə qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı” haq qın da ABŞ-ın va si tə çi lik tə şəb bü sü nün 
Er mə nis tan tə rə fin dən müs bət qar şı lan ma dı ğı nı gös tə rir.

4.1.2. Tanıtdırmaq

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra Tür ki yə nin qon -
dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” qə bul et mə si ba xı mın dan təb li ğat 
fəaliy yə ti ni da ha da ge niş lən dir miş dir. Be lə ki, 2000-ci il lə rin əv -
vəl lə ri nə qə dər Tür ki yə də er mə ni id diala rı nı dəs tək lə yən 25 ki tab 
dərc edil miş dir.

Er mə nis tan və er mə ni dias po ru qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı-
nı” qə bul edən türk lə ri son il lər də “soy qı rı mın” bey nəl xalq aləm-
də ta nın ma sı üçün bir va si tə ki mi is ti fa də edir lər. Bu cür təb li-
ğat üsu lu xü su si lə, ABŞ və Av ro pa ic ti mai rə yi tə rə fin dən da ha 
inan dı rı cı olur. Öz lə ri ni Tür ki yə və tən da şı və türk ki mi ta nı dan 
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bu şəxs lər-Ta ner Ak çam,546 Halil Berktay,547 Ali Ertem,548 Hülya 
Engin,549 Doğan Ahanli, Zülfü Livaneli550 və Bas kın Oran Tür ki-
yə nin 1915-ci il də er mə ni lə rə qar şı tö rət di yi “soy qı rı mı” qə bul 
et mə li ol du ğu nu bil dir mək lə er mə ni lə rin id diala rı nı mü da fiə edir-
lər.551 Bu adam la rın er mə ni “soy qı rı mı” haq qın da söy lə dik lə ri, 
yaz dıq la rı ki tab və mə  qa lə lər qı sa za man da er mə ni lər tə rə fin dən 
xa ri ci dil lə rə tər cü mə olu na raq ABŞ və Av ro pa da dərc edi lir.

Yıl maz Ka ra ko yun lu nun yaz dı ğı “Sal kım Ha nı mın ta ne le ri” 
ad lı ro ma nı na bə dii film çə kil mə sin də Tür ki yə də ki er mə ni dias-

546 Ermeni Tabusu Aralanırken, Su Yayınları, 2000; İnsan hakları ve Ermeni so-
runu: 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 Nedeni-
yle 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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po ru nun cid di ro lu oy na dı ğı mə lum dur.552 Tür ki yə nin mil li az-
lıq lar si ya  sə ti ni tən qid edən fil min çək li şi nin xərc lə ri nin Tür ki yə 
Mə də niy yət na zir li yi tə rə fin dən qar şı lan ma sı da ol duq ca dü şün-
dü rü cü dür. 

Orhan Pamukun “Türklər 30 min kürd və 1,5 milyon erməni 
qətl etdi”553 ifa də si ilə bir an da dün ya ic ti maiy yə ti nin gün də mi nə 
da xil ol ma sı, No bel mü ka fa tı nı və bir çox de mok ra ti ya və in san 
hü quq  la rı nı mü da fiə edən bey nəl xalq təş ki lat la rın mü ka fat la rı nı 
al ma sı, Qər bin Tür ki yə si ya sə ti nin əsl si ma sı nın gös tə rir və Er-
mə nis tan xa  ri ci si ya sə ti nin qə lə bə si ki mi də yər lən di ri lə bi lər.

Er mə nis tan Tür ki yə də fəaliy yət gös tə rən qey ri-hö ku mət təş ki -
lat la rı nı, araş dır ma mər kəz lə ri ni və bir çox ta nın mış jur na list lə-
ri er mə ni te zis lə ri ni dəs tək lə yən xə bər lər ver mə yə və qon dar ma 
“er  mə ni soy qı rı mı” ilə bağ lı Tür ki yə ni it ti ham edən konf rans və 
sim  po zium lar təş kil et mə yə inan dı ra bi lir. Bo ğa zi çi uni ver si te ti 
2005-ci il 25 may da “İm pe ri ya nın sü qu tu mər hə lə sin də Os man lı 
er mə ni lə ri” ad lı konf rans təş kil edə cək di. Bu xə bə ri “Mil liy yət” 
qə ze ti be lə ver  miş di: – “Bo ğa zi çi uni ver si te tin də “er mə ni soy-
qı rı mı” id diala rı ilə bağ lı bö yük bir konf rans təş kil edi lir. Konf-
ran sın təş ki lat ko mi tə si Bil gi uni ver si te tin dən Mu rat Bel qe, Sa-
ban cı uni ver si te tin dən Ha lil Berk tay və Bo ğa zi çi uni ver si te tin dən 
Se lim De rin gil dən iba rət dir. Konf ran sa də vət edi lən lə rin ha mı sı 
er mə ni “soy qı rı mı nı” qə bul edən və ya xud bu ba rə də hö ku mə tin 
si ya sə ti ni tən qid edən alim  lər dir. Konf rans təş ki lat çı la rı de mok rat 

552 “Salkım Hanımın Taneleri Tartışması”, http://www.intersinema.com/sinema-haberle-
ri/haber_966.asp, 04.12.2001, http://www.ntvmsnbc.com/news/122548.asp; “Sal kım 
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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ol maq id diasın da olan lar dır, am ma konf rans da “soy qı rı mı ol ma-
dı” id diası nı mü da fiə edə cək heç kim yox dur.”554

Konf ran sın proq ra mın da bu təd bi rin məq sə di nin “Öl kə mi zin 
ta  ri xin də ki bu fa ciə haq qın da bir ba şa Tür ki yə nin elm və dü şün cə 
in san la rı nın rəs mi te zis lər dən fərq li səs lə ri ni cəm hal da yük səlt-
mə  lə ri və gö rüş lə ri ni or ta ya qoy maq.” ol du ğu nun açıq lan ma sı, 
Tür ki  yə nin ic ti mai rə yi nin qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” haq qın-
da iki yə bö lün mə si eh ti ma lı nın yük sək ol du ğu nu gös tə rir.

Mə sə lə yə mü na si bət bil di rən sa biq sə fir Şük rü Elək dağ de miş-
dir: – “Bu konf ran sın təş ki lat çı la rı, “döv lə tin ta rix haq qın da fi-
kir bil  dir mə si səhv dir” nöq tə sin dən hə rə kət edə rək, rəs mi te zi si, 
Türk döv lə ti nin in kar dü şün cə si ki mi qə bul edir lər. An caq ey ni 
şəxs lər, er mə ni döv lə ti nin te zis lə ri nin və kil li yi ni et mək də heç bir 
gü nah iş gör mür lər”.555 

Tür ki yə me diasın da konf rans mü za ki rə edil di yi za man hö ku-
mət mə sə lə ilə bağ lı cid di mü na si bət bil dir mə miş dir.556 Hö ku mət 
er mə  ni mə sə lə si haq qın da hər za man bir bi ri nə zidd bə ya nat lar 
ver miş dir. Əd liy yə na zi ri Cə mil Çi çə yin “Bu, türk mil lə ti ni ar-
xa dan xən cər lə  mək dir.” de di yi konf ran sın bir ba şa Baş na zir və 
XİN tə rə fin dən dəs tək lən mə si, Baş na zi rin Bo ğa zi çi uni ver si te ti 
Rek to ru na “Ke çi  ril mə si son ra ya sax la nıl ma sı na Av ro pa dan bö-
yük eti raz lar edi lən konf ran sın Aİ ilə tam üzv lük mü za ki rə lə ri nin 

554 Ömer Erbil, “Tartışılan Konferans”, Milliyet, 21.05.2005; Alternatif Ermeni 
Konfe ransı, 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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baş la ya ca ğı 3 ok t yabr dan əv vəl ke çi ril mə si nin fay da lı ola bi lə cə-
yi ni vur ğu la ma sı,” XİN rəh bə ri nin isə, “İş lə ri mi qay da sı na sa la 
bil səm, be lə bir kon f rans da prin sip eti ba rı ilə iş ti rak edə bi lə rəm” 
de mə si hö ku mə tin qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” haq qın da mə-
su liy yət siz hə rə kət et  di yi ni gös tə rir. İc ti maiy yə tin təz yiq lə rin dən 
son ra Bo ğa zi çi uni ver  si te ti konf ran sı ke çir mək dən im ti na et miş-
dir.557 

Er mə nis tan və dias por təş ki lat la rı xü su si lə, 2000-ci il lə rin əv-
vəl  lə rin dən eti ba rən Tür ki yə də qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” 
mü  da fiə və qə bul edən şəxs lə ri və təş ki lat la rı müəy yən edə rək, 
on la ra yö nə lik cid di təb li ğat fəaliy yə ti hə ya ta ke çi rir. Bu ba xım-
dan qon  dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” 90-cı il dö nü mü Er mə nis-
tan da, dün ya  nın bir çox öl kə sin də ol du ğu ki mi, Tür ki yə də də 
qeyd edil miş dir. 2005-ci il 24 ap rel də “İn san Hü quq la rı Dər nə-
yi”nin İs tan bul şö  bə si nin ver di yi bə ya nat da “soy qı rı ma” mə ruz 
qal mış er mə ni xal  qı nın duy ğu la rı nın pay la şıl dı ğı di lə gə ti ril miş, 
dər nə yin İs tan bul şö bə mü di ri Erek Kes kin dü şün cə lə ri ni be lə 
ifa də et miş dir: – “Bu gün qüs sə li bir gün ya şa yı rıq. İHD ola raq 
er mə ni xal qı nın qüs sə si ni pay la şı rıq. Bir da ha heç bir za man tək-
rar lan ma ma sı üçün ya şa nan  la rı biz də heç bir za man unut ma ya-
ca ğıq de yi rik.” 558

“De mok ra tik Xalq Par ti ya sı” və “So sialist Dem pok rat Par ti-
ya sı” nü ma yən də lə ri nin də iş ti rak et di yi hə min ic las da Kəs kin 
bir az da cə sa rət li dav ra na raq“XX əs rin əv vəl lə rin də Ana do lu da 

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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əha li nin 20 faizi qey ri-mü səl man ikən bu nis bət bu gün min də 
iki yə qə dər azal mış dır.”559 de yə rək Tür ki yə ni gü nah lan dır mış dır. 
Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” qə bul edən alim lə rə döv lət tə-
rə fin dən təz yiq edil di yi ni id dia edən Kəs kin, bir qrup ta rix çi nin 
də rəs mi te zis lə ri ni mü da fiə et mə si üçün döv lət tə rə fin dən dəs tək 
ve ril di yi ni bil dir miş  dir.

“Av ro pa Türk Kon fe de ra si ya sı”nın səd ri Öz gür Can, mət buat 
konf ran sın da 1915-ci il də er mə ni lə rə qar şı tö rə dil miş “soy qı rı-
ma” gö rə, “ya zıq və “əzab keş” er mə ni xal qı na baş saq lı ğı ver miş 
və Tür  ki yə nin er mə ni xal qın dan üzr is tə mə si ni tə ləb et miş dir. 
Mət buat konf ran sın da iş ti rak edən “Bey nəl xalq Mə də niy yət Mü-
ba di lə si Fe  de ra si ya sı”nın səd ri Ya şar Arif Ca nın fi kir lə ri ni bü töv-
lük də qə bul et di yi ni bil dir miş və İs tan bul da er mə ni “soy qı rı mı” 
abi də si nin qo  yul ma sı nı tək lif et miş dir.560 Bu tək lif Al ma ni ya Ya-
şıl lar Par ti ya  sın dan Av ro pa Par la men ti nin üz vü Cem Öz də mir 
tə rə fin dən də dəs  tək lən miş dir.561 Tür ki yə də si ya sət çi lər, alim lər, 
sə nət kar lar, ya zı çı  lar və qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı nın nü ma yən-
də lə ri qon dar ma “er  mə ni soy qı rı mı nı” qə bul edə rək No bel mü ka-
fa tı nı və müx tə lif “de  mok ra ti ya mü ka fat la rı nı” alar kən, Er mə nis-
tan da soy qı rı mın ol ma  dı ğı nı id dia et mək və bu ba rə də bey nəl xalq 
konf rans lar təş kil et mək əs la müm kün de yil dir.562 

559 “Türkiye İnsan Haklar Derneğinin Ermeni Soykırımına İlişkin...”
560 «Турки призывють построить в Стамбуле помятник мемороиал жертв гено-
цида Армян», ИА REGNUM, 25.04.2005.
561 «Член фракции зеленых европарламента: Армяне должты иметь помятник 
Тур ции», 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.
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Er mə nis tan, er mə ni dias po ru və qon dar ma “er mə ni soy qı rı-
mı nı” ta nı yan döv lət lər də Tür ki yə ar xiv lə ri nin açıq ol duq la rı nı 
bil dik lə ri hal da, bağ lı ol du ğu nu id dia edə rək qey ri-əx la qi si ya sət 
hə ya ta ke  çi rir lər.

Er mə nis tan və dias por təş ki lat la rı qon dar ma “er mə ni soy qı-
rı  mı nın” ta nın ma sı və sər həd ke çid mən tə qə lə ri nin açıl ma sı ilə 
bağ lı təb li ğat la rı na da vam edər kən, Tür ki yə er mə ni kil sə lə ri ni tə-
mir et  mək lə ümid siz bir şə kil də Er mə nis ta nın və xris ti yan dün-
ya sı nın kön lü nü al ma ğa ça lı şır. Tür ki yə döv lə ti bu nun la er mə ni 
təb li ğa tı nın qar şı sı nı ala bi lə cə yi nə ümid et sə də, ək si nə, Er mə-
nis tan Tür ki  yə nin bu cür dav ra nı şı nı ge ri yə atı lan ad dım ki mi də-
yər lən dir miş və təb li ğa tı nı da ha da ge niş lən dir miş dir. Bu mə sə lə 
ilə bağ lı Tür ki yə  də ki bə zi me dia or qan la rı da Er mə nis ta nı haq lı 
gös tə rən mü hi ti ha  zır la yır lar.563

Er mə nis ta nın tə mir edi lən Ax ta mar kil sə si nə xaç qo yul ma dı id -
diası nı də sətk lə yən bə zi türk me diası, nə dən sə Tür ki yə nin da xil də 
və xa ric də cid di prob lem lər lə qar şı laş ma sı na sə bəb olan qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tı prob le mi nə ey ni du yar lı lı ğı gös tər -
mir lər. Qon dar ma “er mə ni və kürd soy qı rı mı” id diala rı nı mü da-
fiə edə rək No bel mü ka fa tı al maq is tə yən türk zi ya lı la rı Tür ki yə nin 
əley hi nə qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” mü za ki rə edə bi lir lər sə, 
de mok ra ti ya və ifa də azad lı ğı çər çi və sin də Tür ki yə nin gö rüş lə ri-
nin dəs tək lən di yi konf rans və sim poz yum la rın ni yə Er mə nis tan da 
təş kil edil mə di yi sualı nı ver mir lər. Tür ki yə qon dar ma “er mə ni soy-
qı rı mı” haq qın da tək cə bey nəl xalq alə mə yö nə lik yox, ey ni zam da 
da xi li ic ti mai rə yə yö nə lik də qey ri-cid di si ya sət hə ya ta ke çi rir və 
möv  qe lə ri zəifl ə yir. Bu ol duq ca əhə miy yət li bir mə sə lə dir və hö ku-

563 Hatem Cabbarlı, “Sözde Ermeni Soykırımı: Türkiye Psikolojik Bunalımda Mı?” 
Dunya Gündemi, 22-29.04.2007, s. 7. 
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mə tin qey ri-cid di fəaliy yə ti Er mə nis tan və onu dəs tək lə yən döv lət-
lər tə rə  fin dən təb li ğat za ma nı məq səd yön lü şə kil də is ti fa də edi lər-
sə, prob  lem lə bağ lı Tür ki yə ic ti mai rə yi iki ye rə bö lü nə bi lər.564

Türk hö ku mə ti sa də cə ABŞ və Av ro pa da kı qon dar ma “er mə-
ni soy qı rı mı” təb li ğa tı na yox, ey ni za man da Tür ki yə də er mə ni 
id dia  la rı nı dəs tək lə yən təb li ğat fəaliy yə ti nə də qar şı du ra bil mir. 
Türk hö ku mə ti qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə lə si ni bir də fə-
lik rədd et mə li ol du ğu hal da, bey nəl xalq aləm də bu möv zu mü-
za ki rə edil  di yi za man Baş na zir, 2005-ci il 13 ap rel də 1915-ci 
il ha di sə lə ri ilə bağ lı hə qi qət lə rin araş dı rıl ma sı üçün iki öl kə dən 
ta rix çi lə rin və di gər mü tə xəs sis lə rin iş ti ra kı ilə araş dır ma ko mis-
si ya sı qu rul ma sı nı is tə miş, Er mə nis tan isə əv vəl cə si ya si dialoq 
qu rul ma sı nı tə ləb et  miş, bu nun la da ko mis si ya nın qu rul ma sı na 
im kan ver mə miş dir.565

Tür ki yə hö ku mə tin hər han sı bir müs tə vi də mü za ki rə lə rə baş-
la  ma sı Er mə nis ta nı haq lı çı xa rır və qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” 
id diala rı nı qə bul edil mə si mə na sı na gə lir.

4.1.3. Təzminat

Təx mi nən yüz il dir da vam edən qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” 
təb li ğa tı çər çi və sin də er mə ni lər təz mi nat mə sə lə si ni 90-cı il lə rin 
son la rı na ki mi mü za ki rə yə çı xar ma mış dır.566 Əs lin də bu mə sə lə-

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 mü za ki rə yə çı xa rıl ma ma sı er mə ni lə rin təz mi nat tə ləb et mə yə-
cək lə ri mə na sı na gəl mir. Bu, plan lı və bir mər kəz dən ida rə olu nan 
“4T Pla nı”nın üçün cü mər hə lə si dir, da ha rəs mi ola raq bu mər hə lə-
yə baş lan ma mış dır. An caq bə zən Er mə nis tan, ABŞ və Av ro pa me-
dia  sın da təz mi nat tə lə bi ilə bağ lı xə bər lər ver mək lə Tür ki yə də və 
bey  nəl xalq ic ti mai rə yə yö nə lik psi xo lo ji ola raq ön ha zır lıq iş lə ri 
gö  rü lür. Er mə nis tan rəs mi şə kil də qon dar ma “soy qı rı mı” qur ban-
la rı üçün təz mi nat tə ləb et mə sə də, bu tə lə bi ni adə tən Daş nak sut-
yun Par ti ya sı baş da ol maq la di gər mil liy yət çi qrup lar və dias por 
təş ki  lat la rı va si tə si lə mü za ki rə yə çı xa rır.567 Hö ku mət, təz mi nat tə-
lə bi nin qon dar ma “soy qı rı mı” qur ban la rı nın hü qu qi va ris lə ri nin 
və dias por er mə ni lə ri nin haq qı ol du ğu nu bil di rə rək, bu mə sə lə də 
on la rı dəs tək  lə yə cə yi ni bil di rir.568 Er mə nis tan XİN rəh bə ri Var dan 
Os kan yan, təz mi nat tə lə bi nin hə lə lik gün də lik də ol ma dı ğı nı, an caq 
bu mə sə lə  nin ilk für sət də dün ya ic ti maiy yə ti nin diq qə ti nə çat dı rı-
la ca ğı nı ifa də et miş dir.569 “Hay dat” Mər kəz ofi si nin rəh bə ri Ki ro 
Ma no yan təz  mi nat tə lə bi mə sə lə si ilə bağ lı fi kir lə ri ni be lə ifa də et-
miş dir: – “Os man lı Tür ki yə si er mə ni lə rə qar şı tö rət di yi soy qı rı mı-
na gö rə, cə za sız qal ma ma lı dır. An ka ra Os man lı nın hü qu qi va ri si 
ol du ğu na gö rə er mə ni lə rə təz mi nat ödə mə li dir.”570

Er mə ni lər təz mi nat mə sə lə si nin hü qu qi ba za sı nı təş kil et mək 
üçün XX əs rin əv vəl lə rin də Mil lət lər Cə miy yə tin də prob le min 
mü  za ki rə edil mə si ni tə ləb et miş və aşa ğı da gös tə ri lən qrup la rın 

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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təz  mi nat tə ləb et mə yə haq la rı ol du ğu nu bil dir miş dir:571

-ter ror, qət liam və er mə ni lə ri qət lə ye ti rən lə rin cə za lan dı rıl ma -
ma sı sə bə bi ilə Os man lı im pe ri ya sı nı 1878 – 1915-ci il lər də Os -
man lı pas por tu ilə və ya xud pas port suz tərk edən lər;

-1915 – 1920-ci il lər də qət liam lar dan can la rı nı qur ta ra bi lən 
(de  por ta si ya edi lən lər də da xil) pas port suz er mə ni lər;

-1915 – 1920-ci il lər də döv lə tin ver di yi pas port la Os man lı dan 
ge dən er mə ni lər;

-Os man lı iş ğal edil di yin də iş ğal çı lar tə rə fin də ve ri lən sə nəd-
lər lə öl kə ni tərk edən er mə ni lər;

-Fran sa nın Ki lik ya nı (Ada na böl gə si) türk lə rə ge ri qay tar ma-
sın  dan son ra ikin ci də fə böl gə ni tərk edən er mə ni lər;

-Türk or du su nun qət liam tö rə də cək lə ri təh did lə ri nə ti cə sin də 
İz  mi ri tərk edən er mə ni lər;

-Os man lı or du su nun 1918-ci il də Qar sa gir mə sin dən, türk or-
du  su nun 1920-ci il də Er mə nis tan Res pub li ka sı na hü cum et mə-
sin dən və Mosk va mü qa vi lə si nin im za lan ma sın dan son ra böl gə ni 
tərk edən er mə ni lər;

571  Məsələ ilə bağlı Türk tezisləri üçün baxın: Ermeniler: Sürgün ve Göç, Atatürk 
Kül tür 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; 
Süley man Beyoğlu, “1915 Tehciri ve Soykırım İddiaları”, Uluslararası Türk-Erme-
ni Sem pozyumu, İstanbul Üniversitesi Rektorlüğü, 24-25 Mayıs 2001, İstanbul 2001, 
ss. 171-190; Hasan Köni, “Günümüzde Ermeni Sorunu ve Gerçekler”, Uluslararası 
Türk-Er meni Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi Rektorlüğü, 24-25 Mayıs 2001, 
İstanbul 2001, ss. 441 - 452; Ferit Hakan Baykal, “Sözde Ermeni Soykırımına Hu-
kuksal Bakış”, http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=7706 Yücel Acer, 
“Ermeni Soykı rım 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 or  du  su  nun Nax  çı  van, Şah  tax  tı və Sür  mə  li  yə da  xil ola -
raq Azər  bay  can si  lah  lı bir  lik  lə  ri ilə er  mə  ni  lə  rə qar  şı qət  liam  lar tö -
rət  mə   sin  dən və bu böl  gə  lə  rin Mosk  va mü  qa  vi  lə  si şərt  lə  ri  nə gö  rə 
Azər   bay  ca  na ve  ril  mə  sin  dən son  ra böl  gə  ni tərk edən er  mə  ni  lər;

-1918 – 1920-ci il  lər  də Ba  kı və Gən  cə  də, ey  ni za  man  da Azər  -
bay  can SS  Rİ-də tö  rə  di  lən qət  liam  lar  dan son  ra böl  gə  ni tərk edən 
er   mə  ni  lər;

-da  ha son  ra Gür  cüs  ta  na bir  ləş  di  ri  lən Axıl  kə  lək böl  gə  sin  də 
türk   lər tə  rə  fin  dən qət  liam  la  ra mə  ruz qa  lan er  mə  ni  lər.572

İs pa ni ya, İta li ya və İs ve çin bu mə sə lə ni gün də mə gə tir mə sin-
dən son ra Mil lət lər Cə miy yə ti Bi rin ci Dün ya Mü ha ri bə sin dən 
əv vəl Os  man lı sər həd lə ri ni tərk edən er mə ni lə rin mal la rı nı və 
bank lar da kı he sab la rı nı qey ri-qa nu ni mü sa di rə edil mə si mə sə-
lə si ni araş dır ma ğa baş la dı. An caq Bi rin ci Dün ya Mü ha ri bə si nə 
ki mi Ru si ya, da ha son  ra isə Tür ki yə, Azər bay can və Gür cüs tan 
sər həd lə ri içə ri sin də ya şa  yan er mə ni lər bu araş dır ma dan kə nar-
da qal mış dı. Tür ki yə nin eti  raz la rın dan son ra bu mə sə lə mü za ki-
rə edil mə di. 1925-ci il okt ya bın 20-də Türk hö ku mə ti Mil lət lər 
Cə miy yə ti Baş Ka ti bi nə mək tub gön də rə rək Lo zan mü qa vi lə si 
im za lan ma dan əv vəl öl kə ni tərk et  miş er mə ni lə rin və ziy yə ti nin 
İs mət Pa şa nın Lo zan Konf ran sı nın573 1923-cü il 17 iyul da ke çi-
ril di yi ic las da ver di yi bə ya nat la tən zim  lən di yi ni bil dir miş dir.574 
Tür ki yə nin Mil lət lər Cə miy yə ti nin nəz din  də er mə ni id diala rı nı 

572 Барсегов, Геноцид Армян - преступление по…, с. 202.
573 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.
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Lo zan mü qa vi lə si çər çi və sin də hü qu qi ba xım  dan əsas sız ol du ğu-
nu sü but et mə sin dən son ra er mə ni lər təz mi nat tə ləb lə ri nin hü qu qi 
ba za sı üçün baş qa yol lar ax tar ma ğa baş la dı lar.

Son za man la ra ki mi Er mə nis tan və er mə ni dias por təş ki lat la rı 
tə rə fin dən təz mi na tın məb lə ği haq qın da də qiq fi kir bil di ril mə sə də, 
ar tıq bu mə sə lə də mü za ki rə edi lir. Er mə nis tan Elm lər Aka de mi-
ya sı Ta rix İns ti tu nun əmək da şı Ste pan Ste pan ya nın fik rin cə, An-
ka ra “soy qı rım” va ris lə ri nə 60 mil yard dol lar təz mi nat ödə mə li dir. 
Ste  pan yan ke çir di yi mət buat konf ran sın da ABŞ ad mi nist ra si ya sı-
nı tən  qid edə rək, 15 öl kə nin er mə ni “soy qı rı mı nı” ta nı dı ğı hal da 
ABŞ-ın “soy qı rı mı” ta nı ma dı ğı nı və Tür ki yə ni dəs tək lə di yi ni id dia 
et miş  dir. Ste pan yan, “soy qı rı mın dan” sa də cə Os man lı im pe ri ya sı-
nın yox, Tür ki yə Res pub li ka sı nın da mə su liy yət da şı dı ğı nı ifa də 
et miş, Tür  ki yə nin “soy qı rı mı” qur ban la rı nın hü qu qi va ris lə ri nə 
mad di təz mi  nat ödə mə li ol du ğu na diq qət çək miş dir.575

Er mə ni lər ABŞ və Fran sa sı ğor ta şir kət lə rin dən qon dar ma “er -
mə ni soy qı rı mı” qur ban la rı nın hə yat sı ğor ta po lis lə ri nin hü qu qi 
va  ris lə ri nə ve ril mə si tə ləb lə ri nin müs bət nə ti cə lən mə si ni Tür ki-
yə dən təz mi nat al maq yo lun da ilk ad dım ki mi qiy mət lən dir miş, 
bu mə sə lə ilə da ha cid di məş ğul ol ma ğa baş la mış dır. 2004-cü il 
30 iyul da Ka  li for ni ya Məh kə mə sin də “soy qı rı ma” mə ruz qa lan 
er mə ni lə rin hü  qu qi va ris lə ri nin “Nyu-York Li fe” Sı ğor ta Şir kə-
ti nə qar şı qal dır dıq  la rı id dianı ud ma la rı və məh kə mə qə ra rın da 
“soy qı rı mı” ifa də si nin yer al ma sı er mə ni lə ri ümid lən dir miş dir. 
Ey ni za man da, sı ğor ta şir  kət lə ri nin Tür ki yə yə qar şı id diala rı nın 
ol ma eh ti ma lı da er mə ni lə rin xey ri nə ola bi lər. Uzun za man da-
vam edən mü za ki rə lər dən son ra sı ğor ta şir kə ti er mə ni “soy qı rı-

575 “60 milyar dolarlık soykırım tazminatı”, http://www.birgun.net/index.php?say-
fa=63& devami=6499, 28.03.2005.
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mın da” ölən şəxs lə rin hü qu qi va ris  lə ri nə sı ğor ta po li si mü qa bi-
lin də 20 mil yon dol lar ödə mə yi qə bul et miş dir. Sı ğor ta po li si ilə 
bağ lı məh kə mə işi nin ye kun laş ma sı, er  mə ni lər tə rə fin dən qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı nın” ta nın ma sı yö  nün də irə li yə doğ ru atıl-
mış ad dım ki mi də yər lən di ri lmişdir.576

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı na” mə ruz qa lan er mə ni lə rin hü -
qu qi va ris lə ri nə təz mi nat ödə yən di gər şir kət Fran sa nın “AXA” Sı-
ğor ta Şir kə ti dir.577 AXA 2005-ci il də ödə mə yi qə bul et di yi təz  mi-
nat üçün son mü ra ciət ta ri xi nin 2007-ci il 1 okt yabr da bi tə cə yi ni, 7 
min er mə ni yə 12,7 mil yon Euro ödə yə cək lə ri ni bil dir miş dir. 578

Tür ki yə hö ku mə ti nin qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa-
tı na qar şı ge niş və uzun müd dət li pla nı ol ma sa, Er mə nis tan və 
Er mə ni dias por təş ki lat la rı nın təb li ğat fəaliy yə ti nin uğur lu nə ti cə 
ver mə eh ti ma lı yük sək dir.

4.1.4. Torpaq

“4T Pla nı”nın son mər hə lə si Er mə nis ta nın Tür ki yə dən tor paq tə-
lə bi dir. Təz mi nat mə sə lə sin də ol du ğu ki mi, Er mə nis tan bu mə sə  lə-
ni döv lət sə viy yə sin də mü za ki rə yə çı xar ma sa da, si ya si par ti ya lar, 
qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı və alim lər tə rə fin dən mü za ki rə edil mə -
si ni dəs tək lə yir. Er mə nis tan 1992-ci il də ATƏM-ə üzv olar kən579 

576 “Sözde Soykırım Tazminatı”, Akşam, 30.01.2004.
577  Mариетти Хачатрян, «Новые сведения для нвследников застрахованных 
АХА жертв геноцида», Азг, 28.07.2007.
578 “AXA Ermenilere Soykırım Tazminatı Ödüyor”, http://www.gazeten.com/axa-
erme nilere-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.
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sər həd lə rin də yiş məz li yi prin si pi ni qə bul et sə də, Tür ki yə nin əra zi 
bü töv lü yü nü ta nı ma mış, Azər bay can tor paq la rı nın 20 faizi ni iş ğal 
et miş, de mok ra tik də yər lə rə əhə miy yət ver di yi ni id dia edən Qərb 
isə bu öl kə yə qar şı təz yiq et mə miş dir. Bu mə sə lə nin son il lər də 
mü  za ki rə edil mə sin də Av ro pa döv lət lə ri nin “er mə ni soy qı rı mı nı” 
ta nı  ma la rı əsas rol oy na mış dır.580

Er mə nis tan Pre zi den ti ya nın da İn san Hü quq la rı Ko mis si ya sı-
nın səd ri Par yur Hay rik yan Er mə nis ta nın ol du ğu nu id dia edi lən 
əra zi  lə ri Tür ki yə və Azər bay ca na ver di yi üçün Qars mü qa vi lə si-
nin ləğv edil mə si ni tə ləb et miş dir.581 “Armenpress”in verdiyi xə-
bə rə gö rə, Hay rik yan mü qa vi lə nin ləğv edil mə si ilə bağ lı təb li ğa-
ta baş la dı ğı nı bil dir miş və öl kə də ki bü tün si ya si par ti ya la rı da bu 
fəaliy yə tə qo  şul ma ğa də vət et miş dir. Hay rik yan Qars, Ər da han 
və Nax çı va nın Qars mü qa vi lə si nin şərt lə ri nə gö rə Er mə nis tan-
dan alın dı ğı nı id dia et miş dir. Er mə nis ta nın müt tə fi qi Ru si ya ya da 
Qars mü qa vi lə si nin ləğv edil mə si üçün mü ra ciət edil mə si nin va-
cib ol du ğu nu söy lə yən Hay rik yan, Pre zi dent Ter-Pet ros ya nı ha-
ki miy yə ti döv rün də an tier  mə ni xa ri ci si ya sət hə ya ta ke çir mək lə 
gü nah lan dır mış dır.582

Hay rik yan qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” haq qın da Er mə nis-
ta nın si ya sə ti nin sa də cə ta nın ma ol ma ma sı nı, ey ni za man da 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 
приз нат недействительными Московский и Гарсской договоры», http://www.
yerkir.am/ rus/index.php?sub=news_arm&id=22205, 14.03.2006; «Московский 
и Гарсской Со ветско - Турецские договора», http://www.genocide.ru/sovietic.
html#mosQars
582 “Ermenistan Türkiye’den Toprak Talep Ediyor”, Zaman, 15.03.2001.
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ki yə nin mə su liy yə ti ni qə bul et mə si ni, təz mi nat tə ləb edil mə si 
fi kir lə ri ni də mü da fiə et miş dir. Daş nak sut yun Par ti ya sı Hay rik-
ya nın bu fik ri ni dəs tək lə miş, Tür ki yə nin er mə ni lə rə və Er mə nis-
ta na vur du ğu mad di və mə nə vi zə rər lə bağ lı qə ti he sab la ma apa-
rıl ma dı ğı nı, əgər Tür  ki yə təz mi nat ödə mə yi qə bul edər sə, bu nun 
prob lem ola ca ğı nı bil  dir miş dir.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, qeyri-
höku mət təşkilatlarının nümayəndələri və ziyalılar tarixi səhvi 
düzəlt mək üçün Ermənistan Milli Məclisinə və Rusiya Dövlət 
Dumasına müraciət edərək Moskva müqaviləsinin ləğv edilməsini 
tələb etmiş dir.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 
imzala mışdıq. Ancaq indi güclüyük və Ermənistan sərhədlərini 
yenidən bərpa etmək istəyirik.” yazmış, İsmət İnönü isə “Yeni 

583 «Паруйр Айрикян: Жесткая политика Армении по вопросу Геноцида ар-
мян приведет к сговорчивости Турции», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/
news/74 4116.html, 23.11.2006.
584 Mихаил Агаджанян, «Александреттский санджак потерянная родина Ар-
мян», 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 
REG NUM, 16.03.2006; «Договор на все времена? Испольнилас 85 лет, как Ар-
меня ли шилась части своих исконных земель», http://www.nv.am/lica.htm
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döv lət bey  nəl xalq öh də li yi ye ri nə ye tir mə li dir. 25 il son ra əl bət də 
Tür ki yə bu böl gə ni ge ri ve rə cək dir” 585 – de yə ca vab yaz mış dır. 
Er mə ni lər bu ta ri xin 1946-cı il 16 mart da bit di yi ni və tə rəfl ə rin 
mü qa vi lə lə ri uzat maq üçün si ya si ira də gös tər mə dik lə ri üçün mü-
qa vi lə lə rin hü  qu qi qüv və dən düş dü yü nü bil di rir lər.

Er mə nis tan da 2011-ci ilin iyul ayın da təş kil edi lən Er mə ni di-
li və ədə biy ya tı mü sa bi qə si qa lib lə ri nin Pre zi dent Sər kis yan ilə 
gö  rü şün də tə lə bə lər dən bi ri nin “Qərb tor paq la rı mı zı Ağ rı da ğı ilə 
bir lik də ge ri ala bi lə cə yik mi?” sualı na ca vab ve rən Sər kis yan be-
lə de miş dir: – “Bu si zin nə si llə bağ lı dır. Mə sə lən, mə nim nəs lim 
üzə  ri nə dü şən və zi fə ni mü vəf fə qiy yət lə ye ri nə ye tir di. 90-cı il-
lər də və  tə ni mi zin bir par ça sı Ar sa xı düş mən dən xi las et dik. Hər 
nəs lin bir və zi fə si var dır. Si zin də irə li də bi zim ki mi və zi fə ni zi 
ye ri nə ye tir  mə yi niz həm rəy li yi ni zə və bir li yi ni zə bağ lı dır. Biz, 
er mə ni mil lə ti hər za man Sim ruq qu şu ki mi kül lər dən di ri lə bil-
dik.”586

Er mə ni lə rin qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tı, təz mi nat 
və tor paq tə ləb lə ri haq qın da haq lı ol duq la rı nı id dia et dik lə ri ha-
di sə Tür ki yə də nəşr edi lən er mə ni “Aqos” qə ze ti nin baş re dak-
to ru Hrant Din kin öl dü rül mə si ol muş dur. Adi bir ci na yət olan bu 
ha di sə Er mə  nis tan və dias por təş ki lat la rı tə rə fin dən “soy qı rı mın 

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. 
Бога турова А.Д, Том I., Изд. Московский Рабочий, Москва 2000; «Aлександр 
Иголь кин, 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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da va mı” ki mi də yər lən di ri lmiş587 və dün ya ic ti maiy yə ti nin diq-
qə ti nə bu şə kil də təq  dim edi lmişdir. Er mə nis tan mət buatı Din ki 
mil li qəh rə man ki mi təq dim et miş,588 XİN rəh bə ri Var dan Os kan-
yan isə Din kin ölü mü nə iki tə  rəfl i mü na si bət lə rin ye ni dən nə zər-
dən ke çi ril mə si üçün für sət ki mi bax dı ğı nı bil dir miş dir.589

4.2. Türkiyə-Ermənistan sərhəd 
  keçid məntəqəsi problemi

Tür ki yə 1993-cü ilin ap rel ayın da Azər bay can tor paq la rı nı iş-
ğal edən Er mə nis ta na xə bər dar lıq edə rək, iş ğa lı da yan dır ma ya-
ca ğı təq  dir də bu öl kə ilə olan mü na si bət lə rin də ya ra na caq prob-
lem lər dən Er mə nis ta nın mə sul ola ca ğı nı bil dir miş di.590An caq Er-
mə nis ta nın hər bi əmə liy yat la ra da van edə rək 1993-cü il 3 ap rel də 
Kəl bə cə ri iş  ğal et mə sin dən son ra Tür ki yə Er mə nis tan ilə sər həd 
ke çid mən tə  qə si ni bağ la dı.591 

1993-cü il 5 ap rel də Tür ki yə Pre zi den ti Tur qut Özal ilə bir lik-
də Ta ciks tan da sə fər də olan XİN rəh bə ri Hik mət Çə tin Er mə nis-
ta nın Kəl bə cə ri iş ğal et mə si mə sə lə si nə to xu na raq döv lə tin rəs mi 

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/ 
199 3/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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goruşü nü “Er mə nis ta nın Azər bay ca na son hü cum la rın dan son ra 
Tür ki yə üzə rin dən ke çən hu ma ni tar yar dı mı da şı yan uçuş lar da 
da xil ol maq  la bü tün uçuş la rın da yan dı rıl dı ğı nı, heç bir uçu şa ica-
zə ve ril mə yə  cə yi ni, bu qa da ğa ya rəğ mən uç maq iş tə yən təy ya rə-
lə rin la zım olar  sa vu ru la ca ğı nı”592 şəklində açıqlamışdır.

Tür ki yə nin Er mə nis tan ilə sər həd ke çid mən tə qə si ni bağ la-
ma sın  dan dər hal son ra Er mə nis ta nın Mü da fiə na zi ri və zi fə si ni 
ic ra edən Vaz qen Ma nuk yan 1993-cü il 6 ap rel də TASS Xə bər 
Agent li yi nə ver di yi bə yant da, Er mə nis ta nın sər həd lə rin də yiş-
məz li yi prin si pi ni qə bul et mə di yi ni, bu prin si pin İkin ci Dün ya 
Mü ha ri bə sin dən son ra qu rul muş olan Qərb dün ya sı və xü su si lə 
də Av ro pa sər həd lə ri nə aid ol du ğu nu, keç miş so vet res pub li ka-
la rın da tə sa dü fən çə kil miş sər  həd lə rin isə ey ni prin sip lər çər çi-
və sin də qə bul edil mə yə cə yi ni id dia et mə si Er mə nis tan hö ku mə-
ti nin “Bö yük Er mə nis tan” xül ya sı nın hə ya ta ke çi ril mə si ki mi 
qə bul edi lə bi lər.593

Sər həd ke çid mən tə qə si nin ye ni dən açıl ma sı mə sə lə si bu 
gü nə ki mi Tür ki yə-Er mə nis tan, Tür ki yə-Azər bay can mü na si-
bət lə rin də və böl gə mət buatın da cid di şə kil də mü za ki rə edi lir. 
Mə sə lə ilə bağ lı dü şün cə lə ri ni bil di rən Tür ki yə rəs mi lə ri bu nun 
müm kün ol ma ya  ca ğı nı ifa də et sə lər də, ABŞ və Av ro pa İt ti fa qı 
ilə ke çi ri lən gö rüş  lər də, Tür ki yə və Er mə nis tan ara sın da 2009-
cu il 10 okt yabr da Sü  rix də im za la nan “Er mə nis tan Res pub li-
ka sı və Tür ki yə Res pub li ka sı ara sın da iki tə rəfl i mü na si bət lə ri 
in ki şaf et dirl mə si haq qın da” və “Er mə nis tan Res pub li ka sı və 

592 BBYGM resmi sayfası: http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/yinTarihi/ 
199 3/nisan1993.htm.
593 BBYGM resmi sayfası: http://www.byegm.gov.tr/YAYINLARIMIZ/yinTarihi 
/199 3/nisan1993.htm
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Tür ki yə Res pub li ka sı ara sın da dip lo  ma tik mü na si bət lə rin qu-
rul ma sı haq qın da”594 pro to kol lar da Tür ki  yə nin Er mə nis tan ilə 
sər həd ke çid mən tə qə si ni aça ca ğı haq qın da öh də lik gö tür dü yü 
ba rə də xə bər lər dərc edil miş dir. Bun dan baş qa, Aİ tam üzv lük 
üçün Tür ki yə dən Er mə nis tan ilə sər həd ke çid mən tə  qə si ni aç-
ma ğı tə ləb edir.595

Tür ki yə yə sər həd ke çid mən tə qə si ni aç ma sı üçün təz yiq edən 
ABŞ və Aİ, Er mə nis tan dan qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li-
ğa  tı nı da yan dır ma sı nı, tor paq və təz mi nat tə lə bin dən əl çək mə si ni 
də tə ləb et mə li ol duq la rı hal da, Er mə nis ta nı dəs tək lə yə rək er mə ni 
soy  qı rı mı nın ta nı yan qə rar lar qə bul edir lər. An caq Tür ki yə ABŞ 
və Aİ ilə gö rüş lər də bu mə sə lə lər lə bağ lı qə ti bir fi kir bil dir mə-
miş, bu qə  rar la rın alın ma sı na ma ne ola bil mə miş və alı nan qə rar-
la ra la zı mi reak si ya ver mə miş dir.

Bey nəl xalq ic ti maiy yə tə Tür ki yə-Er mə nis tan mü na si bət lə ri 
və iki öl kə ara sın da sər həd ke çid mən tə qə si mə sə lə si, öz lü yün də 
bir prob lem ki mi təq dim edi lir. Əs lin də bu Er mə nis ta nın qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tı və Azər bay can tor paq la rı nı iş-
ğal et mə  si nin nə ti cə si dir. Tür ki yə nin Er mə nis tan ilə sər həd ke çid 
mən tə qə  si ni aç ma sı da bu prob le min həl li nə bağ lı dır. Bu ba xım-
dan ABŞ və Av ro pa tə rə fin dən sər həd lə rin açıl ma sı Er mə nis ta-
nın qon dar ma “soy qı rı mı” təb li ğa tı və Azər bay can tor paq la rı nın 
iş ğal edil mə si fak tı na bağ lı ol ma sı bir kə na ra qo yu lur, sadəcə 

594 «Протоколь о развитий двусторонных отношении между Республикой Арме ния 
и Турецской Республикой», http://analyticon.org/analyt-10/Protocol-rus.pdf
595 Ha san Kan bo lat, “Tür ki ye-Er me nis tan Sı nır Ka pı la rı”, http://www.ahis ka.org.
tr/ ya zi.php?gos ter=138, 30.08.2010; AB, “Tür ki ye’ den Er me nis tan sı nı rı nı aç ma sı-
nı is ti  yor”, http://www.eurac tiv.com.tr/ab-ve-tur ki ye/ar tic le/ab-tur ki ye den-er me nis-
tan-si ni ri  ni-ac ma si ni-is ti yor-005422, 15.04.2009; “Er me nis tan ka pı sı nı açın”, http://
www.tum  ga ze te ler.com/?a=848061, 20.06.2005.
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“qonşuluq, ticari münasibətlər” ön plana çıxarılır və Türkiyədən 
Ermənistan ilə ya xın münasibətlər qurması tələb edilir.596

Tür ki yə də sər həd ke çid mən tə qə lə ri nin açıl ma sı nın təb li ğa tı nı 
“Türk-Er mə ni İş İn ki şaf Şu ra sı” apa rır. Şu ra nın Qaf qaz re part yo-
ru Per Ka rotn və Aİ-Tür ki yə mü na si bət lə ri nin in ki şaf he yə ti nin 
səd ri Çast La qen tiyn 2003-cü il 3 ap rel də təş kil edi lən “Türk-er-
mə ni sər həd di nin bağ lan ma sı nın 10-cu il dö nü mü” ad lı konf rans-
da Er mə  nis tan və Tür ki yə ara sın da iq ti sa di və mə də ni əla qə lə rin 
ge niş lən di  ril mə si nin, si ya si fi kir ay rı lıq la rı nın həll edil mə si nin 
baş lan ğı cı üçün sər həd ke çid mən tə qə si nin açıl ma sı nın zə ru ri ol-
du ğu bil di ri  lib. Əl bət tə ki, tək tə rəfl i be lə fi kir lə rin bil di ril mə si iki 
öl kə ara  sın da kı prob lem lər dən sa də cə Tür ki yə nin mə sul tu tul ma-
sı de mək  dir.

Er mə nis tan və er mə ni dias por təş ki lat la rı nın nü ma yən də lə ri 
ABŞ və Av ro pa öl kə lə ri nin rəs mi lə ri ilə gö rü şər kən, Er mə nis tan 
iq ti sa  diy ya tı nın qar şı laş dı ğı prob lem lə rin əsa sı nı, Tür ki yə nin sər-
həd ke  çid mən tə qə lə ri ni bağ la ma sı ilə əla qə lən di rir və bu döv lət-
lər dən sər həd ke çid mən tə qə si ni aç ma sı üçün Tür ki yə yə təz yiq 
gös tər mə  si ni tə ləb edir lər. Əs lin də və ziy yət heç də id dia et di yi 
ki mi de yil dir. Er mə nis ta nın sa biq Baş na zi ri Xos rov Arut yun yan 
ver di yi bə ya  nat da öl kə iq ti sa diy ya tı nın qar şı laş dı ğı prob lem lə rin 
yal nız ca 1/4-nin Tür ki yə və Azər bay can la sər həd lə ri nin bağ lı ol-
ma sı ilə əla qə dar ol du ğu nu, di gər prob lem lə rin isə hö ku mə tin ba-
ca rıq sız lı ğı sə bə bi ilə ya şan dı ğı nı eti raf et miş dir.597

Arut yun ya nın ifa də et di yi ki mi, Er mə nis tan iq ti sa diy ya tın da 
ya  şa nan prob lem lə rin iq ti sa di mü ha si rə dən da ha çox, hö ku mə-

596 Sedat Laçiner, “Ermenistan Sınır Kapısını Açmanın Maliyeti”, http://www.
turkish weekly.net/turkce/makale.php?id=80, 09.05.2005.
597 Toросян, За витриной власти, с. 35.
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tin ba  ca rıq sız lı ğın dan irə li gəl di yi ni nə zə rə al ınarsa, Tür ki yə və 
Azər bay  ca nın Er mə nis ta nı iq ti sa di mü ha si rə yə al dı ğı haq qın da 
xə bər lər ta  ma mi lə ya lan dır və hö ku mə tin mə su liy yə ti ni azalt-
ma ğa xid mət edir. Çün kü, hö ku mət ba ca rıq sız lı ğı nı yal nız türk 
düş mən çi li yi al  tın da xalq dan giz lə də bi lir. Müs tə qil təd qi qat çı la-
rın he sab la ma la  rı na gö rə, Ter-Pet ros ya nın ha ki miy yə ti il lə rin də 
(1991 – 1998) təx  mi nən iki mil yard dol lar qa nun suz ola raq öl kə-
dən çı xa rıl mış dır.598 Hö ku mət, 1998 – 1999-cu il lər də bey nəl xalq 
təş ki lat lar dan alı nan 384 mil yon dol lar kre di tin ha ra ya xərc lən di-
yi ni izah edə bil mir.599

Er mə nis ta nın Nəq liy yat və Ra bi tə na zi ri And ra nik Mar kar yan 
sər həd lə rin açıl ma sı ilə əla qə dar ver di yi bə ya nat da Tür ki yə ilə 
ta  ri xi prob lem lə ri nin ol du ğu nu, heç bir Er mə nis tan və tən da şı nın 
“Hay dat” dokt ri nin dən əl çək mə yə cə yi ni, an caq bu gün kü şərt-
lə rə gö rə Tür ki yə ilə iq ti sa di mü na si bət lər qu rul ma sı nın va cib li-
yi ni ifa  də et miş dir. Mar kar ya nın fik rin cə, Er mə nis tan iq ti sa diy-
ya ti bu gün zəif dir, bu na gö rə də sər həd lər açıl ma lı, iq ti sa diy yat 
can lan ma lı və da ha son ra “Hay dat” dokt ri ni ye ni dən hə ya ta ke-
çi ril mə li dir.600 Gö rün dü yü ki mi, Mar kar yan, Tür ki yə ilə ti ca rət-
dən əl də edə cək lə ri gə li ri Tür ki yə yə qar şı is ti fa də edə cək lə ri ni 
açıq ca bə yan edir.

Er mə nis tan XİN rəh bə ri Var dan Os kan yan sər həd ke çid mən-
tə  qə si nin açıl ma sı haq qın da fik ri ni bil di rər kən, ilk ad dı mın Tür-
ki yə tə rə fin dən atıl ma lı ol du ğu nu vur ğu la mış dır. Sər həd ke çid 
mən tə qə  si nin aç lı ma sı mə sə lə si Er  mə  nis  tan  da si  ya  si par  ti  ya  lar 

598 Toросян, За витриной власти, с. 35.
599 Toросян, За витриной власти, с. 73.
600 Aнна Исраелян, «Что сулит Армении открытие границы с Турцией?», 
Aравот, 28.08.2003.
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ara sın da həm si ya si, həm də iq ti sa di müs tə vi də mü za ki rə edi-
lir. Baş da Daş nak  sut yun Par ti ya sı ol maq la bə zi ra di kal gö rüş lü 
si ya si par ti ya lar sər  həd ke çid mən tə qə si nin açıl ma sı na qar şı dır. 
Prob le mi si ya si müs  tə vi də mü za ki rə edən par ti ya la rın fik rin cə, 
Tür ki yə nin “soy qı rı mı” ta nı ma dan sər həd ke çid mən tə qə lə ri nin 
açıl ma sı doğ ru de yil. Prob  le mi iq ti sa di müs tə vi də mü za ki rə edən 
si ya si par ti ya la rın fi kir lə ri isə adə tən iki ye rə ha ça la nır. Bə zi lə ri 
qeyd-şərt siz sər həd ke çid mən tə qə si nin açıl ma sı nı tə ləb et sə lər 
də, di gər lə ri, sər həd ke çid mən tə qə si açı la ca ğı təq dir də türk mal-
la rı nın Er mə nis tan ba za rı nı “iş ğal” edə cə yi ni, Er mə nis tan da kı ki-
çik və or ta sa hib kar lı ğın çə tin və ziy yə tə dü şə cə yi fik ri ni mü da fiə 
edir lər.

Er mə nis tan Kom mu nist Par ti ya sı isə Tür ki yə-Er mə nis tan sər-
həd ke çid mən tə qə si nin açıl ma sın dan da ha çox, Ab xa zi ya də mir 
yo lu  nun açıl ma sı üçün ça lış ma ğın va cib li yi ni vur ğu la yır. Kom-
mu nist  lə rin fik rin cə, də mir yo lu nun açıl ma sı həm Gür cüs tan ilə 
si ya si və iq ti sa di mü na si bət lə rin in ki şa fı na sə bəb ola caq, həm də 
Er mə nis ta  nın Ru si ya ilə ti ca ri mü na si bət lə ri nə can lan ma gə ti-
rə cək dir. Par ti  ya nın Baş ka ti bi Ru ben Tov mos yan, sər həd ke çid 
mən tə qə si nin açıl ma sı haq qın da dias por er mə ni lə ri nin də fi kir lə-
ri nin nə zə rə alın  ma sı nın va cib ol du ğu nu, Tür ki yə nin “soy qı rı mı” 
qə bul et mə di yi hal da bu nun müm kün ol ma dı ğı nı açıq la mış dır. 
Tov mas yan he sab edir ki, hal-ha zır da sər həd ke çid mən tə qə si açı-
lar sa, iki öl kə ara  sın da kı ti ca rət həc mi nin ix ra cat da 40 – 70 faiz 
Er mə nis ta nın xey  ri nə ola bi lər.601

Er mə nis tan da Tür ki yə ilə ti ca rət dən əl də edi lən gə lir lər haq -
qın da müx tə lif mə lu mat lar ve ri lir. Bu ba rə də ən doğ ru mə lu ma tı 
Er mə nis tan Döv lət Sta tis ti ka Ko mi tə si nin ver mə li ol du ğu hal da, 

601 Нелли Григорян, «Алтернатива по коммунистически», Aравот, 01.10.2003.
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baş qa təş ki lat lar müx tə lif rə qəm lər açıq la yır. Er mə nis tan Sə na ye 
və İş Adam la rı Dər nə yi nin səd ri Ar sen Qa zar yan, iki öl kə ara sın-
da kı ti ca rət həc mi nin 1990-cı il lə rin son la rı na qə dər il də 50-150 
min dol lar ara sın da də yiş di yi ni, sər həd ke çid mən tə qə si nin açıl-
ma sı və dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul ma sın dan son ra ti ca rət 
həc mi nin 600 min dol la ra qə dər ar ta ca ğı nı bil dir miş dir.602

1990-cı il lə rin son la rı, 2000-ci il lə rin əv vəl lə rin də ve ri lən mə-
lu  mat lar ara sın da cid di fərq lər var dır. Be lə ki, sər həd ke çid mən -
tə qə si nin aç lı ma sı üçün lob bi fəaliy yə ti gös tə rən “Türk-Er mə ni İş 
İn ki şaf Şu ra sı” iki öl kə ara sın da kı ti ca rət dən Tür ki yə nin 600 mil -
yon dol lar qa zanc əl də edə cə yi ni bil di rir. Er mə nis ta nın Ti ca rət və 
İq ti sa di İn ki şaf Na zi ri Tiq ran Ta vad ya nın ver di yi mə lu ma ta gö rə 
sər həd ke çid mən tə qə si açı lar sa, Er mə nis ta nın Tür ki yə dən id xal 
et  di yi mal la rın də yə ri 30 faiz ucuz la ya caq və Er mə nis tan il də təx -
mi nən 1 mil yard dol lar gə lir əl də edə cək dir.603 

İki öl kə ara sın da kə ti ca rət həc mi ba rə də sta tis tik mə lu mat lar da 
müx tə lif rə qəm lər ve ri lir. Be lə ki, Tür ki yə və Gür cüs tan ara sın da 
sər həd ke çid mən tə qə si nin açıl ma sın dan son ra ən bö yük il lik ti-
ca rət həc mi 2000-ci il də 287 mil yon dol lar ol muş dur.604 Bu rə qəm 
sa də cə Gür cüs tan-Tür ki yə ti ca rət həc mi ni gös tər mir. ey ni za man-
da Er mə  nis ta nın Gür cüs tan üzə rin dən Tür ki yə ilə ti ca rət həc mi 
də bu ra ya da xil dir. Bü tün bun la ra nə zə rə alın dı ğı za man, id dia 

602 «По неофициальным оценкам товарооборот между Арменией и Турцией 
сос тавляет 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 Er-
menistan”, Stratejik Analiz, III. cilt, sayı 26, 2002, s. 57.
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edil di yi ki mi 600 mil yon və 1 mil yard dol lar lıq sta tis ti ka mə lu-
mat la rı doğ ru de  yil. 605

ABŞ Er mə nis ta nı Ru si ya nın tə sir dairə sin dən uzaq laş dır maq 
məq sə di ilə 2000-ci il lə rin əv vəl lə rin dən eti ba rən sər həd ke çid 
mən tə qə si nin açıl ma sı üçün Tür ki yə yə təz yiq lə ri ni ar tı rmışdır. 
ABŞ-ın fik ri nə gö rə, sər həd ke çid mən tə qə si nin bağ lı qal ma sı 
Er mə nis ta nı Ru si ya ilə əmək daş lıq et mə yə məc bur edir. Sər həd 
ke çid mən tə  qə si nin açı la ca ğı təq dir də isə Er mə nis ta nın Tür ki yə 
üzə rin dən Av  ro pa ya çı xış əl də et mə si, həm Ru si ya nın böl gə də ki 
fəaliy yə ti ni məh dud laş dı ra caq, həm də Tür ki yə-Er mə nis tan ara-
sın da kı prob  lem lə rin həll edil mə si nə im kan ve rə cək dir.

Sər həd ke çid mən tə qə si nin bağ lan ma sın dan son ra bu mə sə lə 
ye  ni dən or ta ya atı lan da Tür ki yə Er mə nis ta nın iş ğal et di yi Azər-
bay can tor paq la rı nı tərk et mə di yi təq dir də sər həd ke çid mən tə qə-
si nin açıl  ma ya ca ğı nı bil dir miş dir.606

Sər həd ke çid mən tə qə si nin açıl ma sı mə sə lə si bu gün də iki 
öl kə ara sın da kı mü na si bət lər də mü za ki rə möv zu su dur. Bu prob-
le min Er  mə nis ta nın Tür ki yə yə yö nə lik hə ya ta ke çir di yi si ya sə tə 
gö rə həll edil mə eh ti ma lı zəif dir. Tək cə sər həd ke çid mən tə qə si-
nin açıl ma sı prob le mi nin həll edil mə si üçün iki li mü na si bət lə ri 
in ki şaf et dir mə yə ki fa yət et mir. Bu prob lem tə rəfl ər ara sın da kı 
mü na si bət lər də ya şa  nan prob lem lə rin bir par ça sı dır və sa də cə 
Tür ki yə nin xoş niy yə ti ilə həll edil mə eh ti ma lı isə ol duq ca az-
dır.

605  Hatem Cabbarlı, “Türkiye-Ermenistan Sınır kapısı: Amaç mı...” Hatem Cabbar-
lı, “Türkiye ve Azerbaycan Arasında Sınır Kapıları Sorunu”, http://tr.caspianweekly.
org/ ana-kategoriler/kafkaslar/3383-turkiye-ve-azerbaycan-arasinda-sinir-kapilari-
sorunu-.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 
“Ermə nistan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında iki 
tərəfli münasibətləri inkişaf etdirlməsi haqqında” və “Ermənistan 
Respub likası 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 gö rüş bil dir di yi qeyd olun sa da, da ha son ra pro to-
kol la ra şərt qoy du ğu mə lum ol du. Er mə nis tan heç bir za man hər 
han sı bir öl kə ilə im za la dı ğı mü qa  vi lə və ya xud pro to ko lun kons-
ti tu si ya ya uy ğun lu ğu haq qın da KM-dən rəy al ma mış dır. Bu bir 
ilk dir. Sər kis yan re ji mi bu nun la öl kə  da xi li və dias por dan gə lən 

607 Cavid Vəlivey, Türkiyə-Ermənistan protokolları: udan kim, uduzan kim? 
Azər baycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin 
nəşri, Bakı 2010; «Протокол o развитии двусторонних отношений между 
Республикой Ар мения и Турецкой Республикой», http://analyticon.org/analyt-10/
Protocol-rus.pdf; “Türkiye-Ermenistan Protokolü”, http://ulusalkanal.com.tr/index.
php?option=com_con tent&task=view&id=11383&Itemid=5; 01.09.2009.
608 «КС Армении обсуждает армяно-турецкие протоколы за закрытыми дверь-
ми», 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 Консти-
туционного суда Ар мении-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 соот-
ветствующими Конституции армя но-турецкие протоколы», http://newsarmenia.
ru/-arm1/20100112/42185855.html,  12. 01. 2010.
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təz yi qin qar şı sı nı al maq və si ya si mə su  liy yə ti ni pay laş maq is tə-
miş dir.609 

KM-nin pro to kol lar la bağ lı qə ra rın da qə ra rın da:
1. pro  to  kol  la  rın Er  mə  nis  ta  nın Müs  tə  qil  lik Bə  yan  na  mə  si  nin 

11-ci mad  də  si  nin ək  si  nə töv  sif edil  mə  yə  cə  yi;
2. bu pro to kol lar Er mə nis tan kons ti tu si ya sı nın gi ri şi (mü qəd-

di  mə si) ilə tə zad təş kil et mir (Er mə nis tan kons ti tu si ya sı nın 
hü qu qi ba za sı nı Müs tə qil lik Bə yan na mə si təş kil edir);

3. pro to kol lar ay rı-ay rı lıq da de yil, iki si də ey ni za man da ra ti -
fi ka sia edil mə li və hü qu qi qüv və yə min mə li dir.

müd dəala rı yer al maq da dır. Bu nun la da Er mə nis tan KM pro-
to  kol la ra şərt irə li sür müş dür ki, bu da bey nəl xalq hü quq prin-
sip lə ri nə zid dir. Bu za man pro to kol la rın prin sip lə ri cid di şə kil də 
təh rif olur ki, bu da qə bu le dil məz dir. Er mə nis tan bu üç şər ti irə li 
sür mə səy di, Tür ki yə qar şı sın da üs tün möv qe də ola bi lər di. An caq 
bu nun la özü  nün fəaliy yət im kan la rı nı məh dud laş dır mış dır.

Pro to kol lar im za lan ma dan əv vəl və son ra sa də cə iki öl kə ara-
sın  da de yil, ey ni za man da bey nəl xalq aləm də də ge niş mü za ki-
rə edil  miş dir. Er mə nis tan və Tür ki yə mü xa li fə ti pro to kol la ra qə ti 
şə kil də eti raz edə rək öl kə lə ri nin mil li ma raq la rı nın nə zə rə alın-
ma dı ğı nı bil  dir di lər. Hər iki öl kə nin hö ku mət lə ri isə pro to kol la rı 
mü da fiə et  mişdir.

Er mə nis tan Pre zi den ti Sər kis yan ic ti mai rə yin dəs tə yi ni al maq 
və pro to kol la rın par la ment də ra ti fi ka si ya edil mə si üçün si ya si 
par ti ya və KİV rəh bər lə ri ni ay rı-ay rı lıq da qə bul edə rək on lar dan 
dəs tək al  ma ğa ça lış sa da, is tə di yi nə nail ol ma mış dır. Baş da Daş-
nak sut yun Par ti ya sı ol maq üz rə di gər mü xa lif par ti ya lar bu pro-

609 «АРФД будет вести борьбу против ратификации армяно-турецких протоко-
лов», http://yerkir.am/news/?id=2436,08.09.2009.
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to ko la qar şı cid di mü ba ri zə apa rır və Er mə nis ta nın mil li ma raq-
la rı nın qo run ma  dı ğı nı id dia edir lər.610 Daş nak sut yun Par ti ya sı 35 
min im za top  la ya raq XİN rəh bə ri Ed vard Nal band ya nın və Serj 
Sərks ya nın is te fa et mə si ni tə ləb et miş dir. Sər kis yan pro to kol la rı 
par la ment də ra ti fi  ka si ya et  mə yə ça lı şar kan səs çox lu ğu na sa hib 
ol sa da, cid di prob lem lər lə qar şı la şa bi lər.

Tür ki yə gös tə ri lən üç şərt lə bağ lı öz irad la rı nı bil dir miş dir. 
Tür  ki yə hö ku mə ti möv zu ilə bağ lı cid di fəaliy yət pla nı ha zır la-
yar sa, Er mə nis tan dip lo ma ti ya sı nın bu zəif nöq tə sin dən tu ta raq 
ha di sə  lə rin in ki şa fı nı is tə di yi kimi is ti qa mət lən di rə bi lər. Bun dan 
son ra Tür ki yə pro to kol la rın ra ti fi ka si ya edil mə si ni is tə di yi qə dər 
uzat sa da, Er mə nis ta nın irad la rı nın heç bir hü qu qi əsa sı ol ma ya-
caq dır. Tür ki yə mə sə lə ilə bağ lı gö rüş lə ri ni və Er mə nis ta nın qey-
ri-cid di hə  rə kə ti ni Av ro pa və ABŞ-ın rəs mi lə ri nə bil dir mə li dir. Bu 
za man Tür ki yə Qərb dün ya sı nın təz yiq lə ri ni azalt maq im ka nı na 
sa hib ola bi lər. Tür ki yə XİN rəh bə ri Da vu doğ lu mə sə lə yə mü na-
si bət bil di  rər kən Er mə nis tan KM-nin pro to kol lar la bağ lı şərt irə li 
sür mə si nin qə bul edil məz ol du ğu nu və Er mə nis ta nın Tür ki yə ki-
mi pro to kol  la rın mət ni nə sa diq qal ma la rı nı göz lə dik lə ri ni,611 Baş 
na zir Rə cəb Tay yib Ər do ğan isə mə sə lə yə mü na si bət bil di rər kən 
“Er mə nis tan, pro to kol la rı əmə liy yat et mə yə ça lış dı. KM-nin qə-

610 «Айк Демоян: В Протоколах нет предусловия по Карабаху», Pan-
ARMENIAN,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.reg-
num.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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ra rı də yiş məz sə pro se sin önü tı xa na bi lər”612 – demişdir.
Pro to kol la rın hər iki döv lə tin məc lis lə rin də ra ti fi ka si ya pro se -

si nin uzan ma sın dan son ra Er mə nis tan Pre zi den ti Sər kis yan 2010-
cu il 22 ap rel də pro to kol la rın ra ti fi ka si ya pro se si ni da yan dı rıl ma-
sı haq qın da sə rən cam im za lamışdır.613 

Qərb Er mə nis ta nın pro se si rəs mən da yan dır ma sı ilə bağ lı bu 
öl kə yə heç bir təz yiq gös tər mə miş, ək si nə təq dir et miş dir.614 Bu 
da onu gös tə rir ki, Qərb iki öl kə ara sın da kı mü na si bət lə rin qay da-
ya sa lın ma sın da ma raq lı de yil.

Be lə lik lə, pro to kol lar prob le min də Er mə nis tan hə lə lik, da ha 
çox re ji min özü nə la zım olan ki çik bir adım at dı. Ra ti fi ka si ya 
ərə fə sin  də Er mə nis tan hö ku mə ti mü xa li fə tin və dias po ra nın da ha 
cid di təz  yiq lə ri ilə qar şı la şa bi lər. Bu ey ni za man da Er mə nis tan da 
da xi li ic  ti mai si ya si və ziy yə tin gər gin ləş mə si nə sə bəb ola bi lər.

İm za la nan hər iki sə nəd də “Dağ lıq Qa ra bağ” ifa də si nə yer ve -
ril mə miş dir. Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si nin Xa ri ci Əla qə lər 
Ko  mi tə si nin Səd ri Hə sən Mu rat Mər can da pro to kol lar da Dağ lıq 
Qa  ra bağ ifa də si nin yer al ma dı ğı nı bil dir miş dir.615

Pro to kol lar im za lan dıq dan son ra Tür ki yə, pro to kol la rın ra ti fi-
ka  si ya edil mə si üçün Er mə nis ta nın iş ğal et di yi Azər bay can 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 Gerçekleş-
meyen Rüyası”, http://politikaakademisi.org/turkiye-ermenistan-protokolleri-erme-
nistanin-ger ceklesmeyen-ruyasi/ 11.11.2013
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paq la  rın dan ge ri çə kil mə si ni şərt ola raq qoy sa da, Er mə nis tan, 
ATƏT Minsk qru pu həm sədr lə ri olan öl kə lər dən ABŞ və Fran sa 
pro to  kol la rın ra ti fi ka si ya edil mə si nə Tür ki yə nin bu tə lə bi nin haq-
sız ol  du ğu nu bil dir di lər.

Azər bay can ba xı mın dan mə sə lə də yər lən di ril di yin də Er mə nis-
tan KM-nin bu cür qə rar al ma sı Azər bay ca nın Tür ki yə qar şı sın da 
möv  qe yi ni güc lən di rir.

Tür ki yə və Azər bay can KİV-lə rin də Tür ki yə-Er mə nis tan mü-
na  si bət lə ri, xü su si lə də pro to kol la rın ye ni dən gün də mə gə ti ri lə-
cə yi ba rə də ki in for ma si ya la rın ya rat dı ğı mən zə rə əs lin də da ha 
qa rı şıq dır və prob le mə mü na si bət də “at ba xı şı”616 bi zi doğ ru nə ti-
cə lə rə gə ti rib çı xar maz.

Er mə nis tan rəh bər li yi iki öl kə ara sın da kı mü na si bət lə rin qu rul -
ma sı pros se sin də Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin yer al ma dı ğı nı bil -
dir sə də, Tür ki yə rəs mi lə ri bu mə sə lə həll edil mə yə cə yi təq dir də 
mü na si bət lə rin in ki şaf et di ril mə si nin və sər həd qa pı sı nın açıl ma -
sı nın müm kün ol ma dı ğı nı vur ğu la yır lar. Tür ki yə nin Er mə nis tan 
ilə ya xın laş ma sı Azər bay ca nı na ra hat et miş, ən yük sək sə viy yə də 
eti  ra zı nı və ira dı nı bil dir miş, nə ti cə də Tür ki yə nin Baş na zi ri və 
Pre zi  den ti Azər bay ca nın ma raq la rı nın nə zə rə alın dı ğı nı qeyd et-
dik dən son ra iki öl kə ara sın da kı gər gin lik sən gi miş dir.

616 Arabaya qoşulan atın gözlərinə gön və yaxud dəridən örtük bağlanır və at sağı-
solu deyil, sadəcə getdiyi yolu görür.
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V FƏSİL

5. ERMƏNİSTANIN RUSİYA SİYASƏTİ

5.1. Ermənistanın geosiyasətində  
 Rusiyanın yeri və əhəmiyyəti

Ru si ya nın er mə ni lə rin ta ri xin də bö yük əhə miy yə ti var dır. 
XVIII əsr də “is ti də niz lə rə” çıx ma si ya sə ti hə ya ta ke çi rən Ru-
si ya Cə nu bi Qaf qa za nə za rət et mək üçün er mə ni lə ri İran və 
Os man lı döv lə tin  dən Cə nu bi Qaf qa za kö çür müş,617 və dövlət 
qurmalarına kömək etmişdir.618 Qaf qaz da er mə ni döv lə ti nin qu-
rul ma sı Ru si ya nı cə nub sər həd lə ri nin təh lü kə siz li yi ni tə min et-
mək üçün va cib dir və Er mə  nis tan bu xü su siy yə ti ni bu gün də 
qo ru yur.619

Er mə nis ta nın So vet İt ti fa qı za ma nın da Ru si ya ilə mü na si bət-
lə ri ni geosi ya si ba xım dan qiy mət lən dir mək müm kün ol ma sa da, 
müs tə  qil li yi ni elan et dik dən son ra bu öl kə nin geosi ya sə tin də Ru-
si ya bö  yük əhə miy yət da şı yır. Cə nu bi Qaf qa za da dar bir coğ ra fi-
ya ya sı xı  şan Er mə nis tan Azər bay can tor paq la rı nın iş ğal edil mə-
sin də, Tür ki  yə yə qar şı qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” id diala rın da 
və Gür cüs  ta nın Ca va xe ti ya böl gə sind kə er mə ni lə rin se pa rat tə-

617 Парсамян, История армянского народа, сс. 19-71.
618 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», 
Извес тия AН СССР, No: 6, 1955.
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ləb lə ri nin dəs  tək lə mə sin də Ru si ya nın cid di si ya si dəs tə yi ni al-
mış dır.620

Müs tə qil li yi nin ilk il lə rin də Ru si ya ya qar şı si ya si gö rüş lər or-
ta ya çıx sa da, geosi ya si möv qe yin dən irə li gə lən prob lem le ri ni 
həll et mək is tə yən Er mə nis tan, da ha son ra Ru si ya ilə mü na si bət-
lə ri ni yük sək sə viy yə də qur ma ğa ça lış mış dır. Er mə nis ta nın si ya si 
və iq ti sa di ba xım dan möv cud ol ma sı əhə miy yət li də rə cə də Ru-
si ya ya bağ lı dır. Ru si ya Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı, təh lü kə siz li yi, 
da xi li və xa ri ci si ya sə tin də xü su si əhə miy yə tə sa hib dir.

Bir çox rus təh lil çi lər Er mə nis ta nın yer ləş di yi coğ ra fi ya nın, ta-
ri  xi əlaq lə rin və di gər geosi ya si amil lə rin doğ ru də yər lən di ril diy 
və plan lan dı ğı təq dir də bu ölk nə nin sa də cə müt tə fiq ki mi yox, 
Cə nu bi Qaf qaz da Ru si ya nın möv qe lə ri nin güc lən di ril mə si ba xı-
mın dan da əhə miy yət li ol du ğu haq qın da həm fi kir dir lər.621

Ru si ya ilə ta ri xi mü na si bət lə ri ni diq qə tə alan Er mə nis tan üçün 
təh lü kə siz li yi nin və müs tə qil li yi nin tək tə mi na tı Ru si ya və Er mə  nis-
tan da yer lə şən Rus hər bi ba za sı dır.622 Bal tik ya nı öl kə lər, Azər  bay can 
və Gür cüs tan Ru si ya nın li der li yin də qu ru lam MDB-yə üzv ol maq 
is tə mə dik lə ri hal da, Er mə nis tan qeyd-şərt siz 1991-ci il 21 de kabr-
da MDB-yə üzv ol muş dur. 1999-cu il 18-19 may da İrə van da təş kil 
edi lən “Ru si ya-Er mə nis tan-İran: Si vi li za si ya Dialo qu” ad lı konf-
rans da mə ru zə edən Daş nak sut yun Par ti ya sı nın Mər kə zi İda rə 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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ra sı Səd ri və Pre zi dent Ro ber Kö çər ya nın mü şa vi ri və zi fə sin də olan 
Va han Ho van nes yan er mə ni lə rin son 300 il lik ta ri xin də Ru si  ya nın 
bö yük rol ay na dı ğı nı və Er mə nis ta nın müs tə qill yi nin tə mi na tı ol du-
ğu nu ifa də et miş dir.623 Ho van nes ya nın bu fik ri 2002-ci il 8 ok t yabr-
da Mosk va da təş kil edi lən “Yüz ilin qov şa ğın da dün ya er mə  ni lə ri 
və bey nəl xalq mü na si bət lə rin müasir prob lem lə ri” ad lı kon f rans da 
mə ru zə edən Ru si ya Xin rəh bə ri İqor İva no vun fi kir lə ri ilə üst-üs tə 
dü şür. İva nov fi kir lə ri ni, “... Ru si ya Qaf qaz döv lə ti dir və bu böl gə-
də tə bii mə na fe lə ri var dır. Ru si ya nın Qaf qaz si ya sə ti ta ri xi, iq ti sa-
di, si ya si, di ni və mə də ni mü na si bət lə rin ar dı cıl lı ğı na is ti nad edir. 
Bi zim əsas məq sə di miz bu böl gə də təh lü kə siz li yi və sa bit li yi tə min 
et mək dir. Er mə nis tan Qaf qaz döv lət lə ri ara sın da Ru si ya üçün xü su-
si əhə miy yə tə sa hib dir. İki öl kə ara sın da kı mü na si bət lər dost  luq və 
əmək daş lıq prin si pi nə, qar şı lıq lı an laş ma ya, mil li mə na fe lə  rin üst-
üs tə düş mə si nə və ta ri xi ənə nə lə rə sa hib dir.”624 deyə bildir mişdir.

2013-cü il də Er mə nis tan-Ru si ya ara sın da ya şa nan ener ji prob -
lem lə ri nə və Er mə nis ta nın Göm rük Bir li yi nə üzv ol ma sın dan 
son ra er mə ni lə rin ni yə Uk ray na da kı ki mi eti raz edə rək mey da na 
çıx ma  ma sı nın sə bə bi ni izah edən Er mə nis ta nın bi rin ci Pre zi den-
ti Ter-Pet ros yan be lə de miş dir -“İs tis na et mək ol maz ki, er mə ni 
xal qı nın fi zi ki möv cud lu ğu, yal nız Ru si ya nın hökm ran lı ğı al tı na 
düş müş “Bö yük Er mə nis tan” mə ka nın da tə min olu nub və er mə ni 
döv lət çi  li yi bər pa olu nub. Odur ki, bu ger çək li yi er mə ni xal qı nın 
ta ri xi yad  da şın dan sil mək müm kün de yil. Bu hal xü su si lə soy qı-

623 Петросян, «Россия-Армения-Иран Диалог…»,
624 «Вступление Министра иностранных дел России И.С. Иванова зак лючитель-
ном пленарном заседании международный конферанции «Армяне ра рубеже 
веков и актуальные проблемы международных отношении», Информационный 
бюллетень МИД России, Moсква, 09.10.2002. 
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rı mı na mə ruz qal mış xalq la ra xas dır.” 625 Ter-Pet ros ya nın söz lə ri-
nə gö rə, bu, er  mə ni xal qı nın çar Ru si ya sın da və So vet İt ti fa qın da 
əzab çək mə di yi de mək de yil, an caq Os man lı Tür ki yə sin dən fərq-
li ola raq, bu əzab lar xal qın fi zi ki var lı ğı nı təh did et mə yib və heç 
də rus la rın er mə ni lə rə qə rəz li mü na si bə tin dən irə li gəl mə yib.

Ru si ya nın kö mək yi ilə Er mə nis tan si lah la nır və böl gə təh lü kə  siz-
li yi ni cid di şə kil də təh did edir.626 Ermənistanın “Hay dat” dok t ri na-
sı nı hə ya ta ke çir mə si bir ba xı ma Ru si ya nın Qaf qaz si ya sə ti ilə ey ni-
dir. Ru si ya ta ri xən er mə ni lə rin Azər bay can, Tür ki yə və Gür  cüs ta nın 
tor paq la rın da qu rul ma sı plan la nan “Bö yük Er mə nis tan” la yi hə si nə 
ma raq gös tər miş və Er mə nis ta nın si ya sə ti ni dəs tək lə miş  dir.627 

Er mə nis ta nın geosi ya sə tin də Ru si ya təh lü kə siz lik və si ya si ba-
xı m dan bə zi üs tün  lük  lər tə  min et  sə də, iq  ti  sa  di ba  xım  dan böl  gə 
əmək  daş  lı  ğı im  kan  la  rın  dan mər  hum et  miş  dir. An  caq Er  mə  nis -
tan rəs  mi  lə  ri öl  kə  lə  ri  ni böl  gə  də  ki iq  ti  sa  di və si  ya  si əmək  daş  lıq -
dan kə   nar  da qo  yan fakt  lar  dan da  ha çox, Ru  si  ya ilə əmək  daş  lı  ğın 
müs  bət tə  rəfl  ə  ri  ni nə  zə  rə al  mış və ic  ti  mai rəy  də bu  nun təb  li  ğa  tı  nı 
apar  mış   lar. Bu  nun  la Er  mə  nis  tan:

- Azərbaycana yönəlik tarixi iddialarını XX əsrin əvvəllərində 
və son la rın da müəy yən qə dər hə ya ta ke çir miş;

- Tür ki yə nin Cə nu bi Qaf qaz si ya sə ti ni və xü su si lə Tür ki yə dən 
hiss et di yi təh di də qar şı Ru si ya nı ta raz lıq va si tə si ki mi gör müş;

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 ран-
ше», 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-svoego-
dejstvitelno-posledovatelnogo-soyuznika-na-kavkaze-armenii.html, 01.02. 2007.
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- Gür cüs ta nın əra zi bü töv lü yü nü təh did edən Ca va xe ti ya er mə -
ni lə ri nin bö lü cü lük tə şəb büs lə ri ni dəs tək lə miş;

- Tür ki yə si ya sə tin də qondr ma “er mə ni soy qı rı mı nın” ta nın-
ma sı, fəaliy yə ti nə da vam et miş;

- böl gə təh lü kə siz li yi ni təh did edən xa ri ci si ya sət hə ya ta ke çir  miş dir.
Ey ni za man da Ru si ya da Er mə nis tan ilə st ra te ji əmək daş lı ğı 

nə  ti cə sin də:
- Er mə nis tan da yer lə şən 102-ci hər bi ba za sı sa yə sin də Azər-

bay  can və Gür cüs ta nı nə za rət də sax la mış;
- Cə nu bi Qaf qa zı xü su si əhə miy yət kəsb edən böl gə ola raq də -

yər lən di ril miş və bu is ti qa mət də si ya sət hə ya ta ke çi ri miş;
- Xə zər ener ji höv zə si re surs la rı nın bey nəl xalq ba za ra çı xa rıl-

ma  sın da Cə nu bi Qaf qa zın möv cud Rus bo ru xətt lə ri nə qar şı al ter-
na tiv ol ma im kan la rı nı zəifl ət mə yə ça lış mış;

- Azər bay can və Gür cüs ta nın Ru si ya nı kə nar da qo ya raq ye ni 
təh  lü kə siz lik me xa niz ma la rı qur ma la rı na ma ne ol muş;628

- Cə nu bi Qaf qaz da kı hər bi və si ya si var lı ğı nı qo ru ya bil miş;629

- Er mə nis tan va si tə siy lə böl gə də da ha tə sir li si ya si, iq ti sa di və 
hər bi si ya sət hə ya ta ke çir miş, böl gə də ya şa nan et nik prob lem lə ri 
və si lah lı mü na qi şə lə rə nə za rət edə bil miş dir.630 

628 Daвид Дарчиашвили, «Российское военное присутсвие в Грузии-позиции 
сто рон и перспективы», Kaвказские региональные исследования,, Том II, се-
рия 1, 1997, http://poli.vub.ac.be/publi/crs/rus/R02-004.html; Ваагн Аглян, «Рос-
сийская Фе дерация и Южный Кавказ: структурная взаимосвязонность и пер-
спективы раз вития 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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Er mə nis tan geosi ya sə tin də  Ru si ya nın ro lu və tə si ri da ha çox 
Ru  si ya nın mə na fe lə ri nin qo run ma sı çər çi və sin də da vam edir. Bu 
şərt  lər də, xü su si lə Er mə nis ta nın Göm rük Bir li yi nə üzv ol ma sı 
haq qın  da mü qa vi lə im za la ma sın dan son ra Ru si ya nın Er mə nis tan 
üzə rin  də ki tə si ri nin aza la ca ğı nı id dia et mək müm kün de yil dir. 

Müs tə qil lik ərə fə sin də er mə ni ic ti mai rə yin də Ru si ya ya qar şı 
gö  rüş lər or ta ya çıx sa da, si ya sət çi lər və zi ya lı lar ke çi ri lən mi ting-
lər də da ha çox Bi rin ci Er mə nis tan Res pub li ka sı nın iş ğal edil mə si 
ilə bağ  lı Bol şe vik Ru si ya nı it ti ham et miş dir. Er mə nis ta nın müs-
tə qil lik mü  ba ri zə si ni baş la dan “Er mə ni Ümum mil li Hə rə ka tı” əv-
vəl cə Ru si ya  nı Er mə nis ta nın müs tə qil li yi qar şı sın da ma neə ola raq 
gör müş, bu mər hə lə də Er mə nis tan da ya şa yan rus la ra qar şı təz yiq 
edil miş və 1990-cı il də Er mə nis tan da qu ru lan ‘Da vid Sa sun çi’, 
‘V rejxd rut yun’ (İn ti kam), ‘Hay Dat’, ‘An kax Qu mar tak’ (Müs tə-
qil ba tal yon), ‘Nart’ və ‘Muş’ ad lı si lah lı bir ləş mə lər631 Rus hərbi 
bazalarına si lahlı hücumlar təşkil etmişdir.

An caq 1988-ci il də baş ve rən zəl zə lə, Dağ lıq Qa ra bağ prob-
le  mi nin or ta ya çıx ma sı və ya şa nan iq ti sa di prob lem lər nə ti cə-
sin də Er  mə nis tan Ru si ya nın si ya si, hər bi və iq ti sa di də sət yi ol-
ma dan bu prob lem lə ri həll edə bil mə yə cə yi ni an la mış, bu öl kə 
ilə mü na si bət  lə ri nə əhə miy yət ver miş dir. Bu ta rix dən Ru si ya 70 
il lik is tib da dın mər kə zi ola raq de yil, müs tə qil lik son ra sı bü tün 
sa hə lər üz rə əmək  daş lıq edi lə cək döv lət və müt tə fiq ola raq gö-
rül müş dür.632 

631 Помпеев, Кровавый омут Карабаха, сс. 176-181.
632 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

Er mə nis ta nın Ru si ya si ya sə ti Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi və ya -
şa dı ğı so sial-iq ti sa di və si ya si prob lem lər çər çi və sin də for ma-
laş  mış dır. Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra Ru si ya 
Dağ  lıq Qa ra bağ mə sə lə sin də tə rəf siz möv qe nü ma yiş et dir mək 
is tə miş, an caq böl gə də ya şa nan iq ti sa di, si ya si ha di sə lər dən son ra 
Er mə  nis tan ilə si ya si və hər bi əmək daş lı ğı nı ye ni dən də yər lən dir-
miş və Er mə nis ta nı dəs tək lə miş dir.

Bu ta  rix  dən eti  ba  rən Er  mə  nis  tan Ru  si  ya  nın böl  gə  də  ki tə  si  ri  ni 
diq  qə  tə ala  raq, iki  li mü  na  si  bət  lə  ri in  ki  şaf et  dir  mə  yə ça  lı ş mış dır. 
Xü  su   si  lə, iq  ti  sa  di prob  lem  lə  ri  nin həll edil  mə  si və Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
prob   le  mi ilə bağ  lı Ru  si  ya  nın dəs  tə  yi  nə eh  ti  yac du  yan Er  mə  nis  tan, 
bu döv  lə  tin irə  li sür  dü  yü şərt  lə  ri qeyd-şərt  siz qə  bul et miş dir.

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra Ru si ya ilə 1992-ci 
il 3 ap rel də im za la dı ğı pro to kol la tə rəfl ər ara sın da dip lo ma tik mü -
na si bət lər qu rul muş dur. MDB-nin qu rul ma sın dan son ra 1991-ci il 
29 de kabr da Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da “Dost luq, əmək daş lıq 
və qar şı lıq lı təh lü kə siz lik haq qın da” mü qa vi lə im za lan mış dır. Ey-
ni za man da 1992 – 1994 cü il lər də iki öl kə ara sın da əmək daş lı ğın 
müx tə lif sa hə lə ri ni tən zim lə yən bir çox mü qa vi lə im za lan mış dır. 633 

1990-il lə rin əv vəl lə rin də Ru si ya nın hər bi, si ya si və iq ti sa di ba -
xım dan Er mə nis tan da qal ma sı nı nın əhə miy yət li ol du ğu nu dü şü nən 
Ter-Pet ros yan bu öl kə ilə mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir miş dir. An  caq 
1990-cı il lə rin son la rı na doğ ru Ter-Pet ros yan Er mə nis ta nın Ru  si ya-
nın tə sir dairə sin də qal dı ğı müd dət də nə Dağ lıq Qa ra bağ prob  le mi-

633 Мурадян М. Ф., «Российско-Армянские отношения в последнем десятиле-
тии XX века», http://lraber.asj-oa.am/523/1/2009-1_84_pdf
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nin həll edil mə si nin, nə də iq ti sa di in ki şa fı nın müm kün ol  ma ya ca-
ğı nı an la mış, Ru si ya ilə mü na si bət lə rin ye ni dən göz dən ke  çi ril mə si 
ger çək li yi nə inan mış, is te fa et mə dən əv vəl “Mü ha ri bə yox sa Sülh” 
ad lı mək tub ya za raq Er mə nis ta nın gə lə cə yi ilə bağ lı fi kir lə ri ni er-
mə ni ic ti mai rə yi ilə bö lüş müş dür. Ter-Pet ros yan mək  tu bun da Er-
mə nis tan da ya şa nan iq ti sa di, si ya si və təh lü kə siz lik prob lem lə ri ni 
də yər lən dir miş, Er mə nis ta nın böl gə də ki iq ti sa di və si ya si la yi hə-
lər dən kə nar da qal ma sı nın cid di bir xə ta ol du ğu nu, böl  gə təh lü kə-
siz li yi nin tə min edil mə si və qo run ma sı üçün böl gə döv  lət lə ri nin öz 
ara la rın da ra zı laş ma sı gə rək di yi ni, xü su si lə Dağ lıq Qa  ra bağ mü-
ha ri bə sin də ye kun sülh mü qa vi lə si nin im za lan ma sı nın şərt ol du-
ğu nu vur ğu la mış dır. Mək tub da Ter-Pet ros yan xü su si lə Ru si  ya nın 
böl gə də ki var lı ğı nı tən qid et miş, Dağ lıq Qa ra bağ mü ha ri bə  sin də 
Ru si ya nın Er mə nis ta na ver di yi dəs tə yin son su za qə dər da vam et-
mə yə cə yi ni, Ru si ya nın Qa ra ba ğın müs tə qil li yi ni ta nı ma ya ca ğı nı, 
gə lə cək də Er mə nis ta nın da ha cid di iq ti sa di və si ya si prob lem lər lə 
qar şı-qar şı ya qal ma ma sı üçün sülh mü qa vi lə si im za lan ma sı nın şərt 
ol du ğu nu qeyd et miş dir.634

Ter-Pet ros yan mək tu bun da sa də cə Er mə nis ta nın da xi li və xa ri-
ci si ya sə tin də qar şı laş dı ğı prob lem lə rə de yil, böl gə və bey nəl xalq 
aləm də ya şa nan prob lem lə rə də to xun muş, baş da ABŞ ol maq üz-
rə neft şir kət lə ri nin Azər bay can ilə mü qa vi lə im za la dıq dan son ra 
Er  mə nis ta na edi lən təz yiq lə rin art dı ğı nı və cid di çə tin lik lər için də 
ol  du ğu bir za man da bu təz yiq lə rə qar şı du ra bil mə yə cə yi ni ifa də 
edə  rək, bu mə sə lə də er mə ni xal qı nın dəs tə yi nin zə ru ri ol du ğu fik-
ri ni mü da fiə et miş dir. 

Ter-Pet ros ya nın mək tu bu nun er mə ni lər üzə rin də cid di tə si ri 
ol  ma dı. Mü xa li fə tin, xü su si lə də öz ko man da sın da olan la rın Ter-

634 Tер-Петросян, «Война или…»,
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Pet  ros ya nın hə ya ta ke çir di yi iq ti sa di, si ya si və Qa ra bağ si ya sə-
ti nə qar  şı çıx ma la rı və Ru si ya nın təz yi qin dən son ra 1998-ci ilin 
fev ral ayın da is te fa et mə yə məc bur ol muş dur.

Ro bert Kö çər yan 1998-ci il də pre zi dent se çil dik dən son ra Er-
mə  nis ta nın da xi li və xa ri ci si ya sə tin də müəy yən də yi şik lik lər 
ol muş  dur. Kö çər yan hər bi, si ya si və iq ti sa di sa hə lər də Ter-Pet-
ros yan ha k miy yə ti nin son il lə rin də zəifl ə yən Er mə nis tan-Ru si ya 
mü na si bət  lə ri da ha da in ki şaf et dir miş dir. Kö çər yan iq ti da rı nın 
ilk il lə rin də Ru si ya ilə iq ti sa di prob lem lər dən da ha çox si ya si 
prob lem lə rin həll edil mə si nə üs tün lük ver miş dir.

Kö çər yan xa ri ci si ya sət də baş da Ru si ya ol maq üz rə ABŞ və 
Av  ro pa döv lət lə ri ilə də mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə yə ça lış-
mış dır. An caq bu mər hə lə də Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da ya şa-
nan prob  lem lər dən bi ri də, Ru si ya ya olan bor cu nun ödən mə sin də 
ya şa dı ğı çə tin lik lər ol muş dur. Müs tə qil li yi nin ilk il lə rin də Ru si-
ya dan al dı ğı borc lar la ya şa yan Er mə nis tan 2000-ci il lə rin əv vəl-
lə rin də bor cu nu ödə yə bil mə yə cək qə dər zəifl ə miş dir. Ru si ya hər 
für sət də Er mə nis  tan dan bor cu nu ödə mə yi xa tır lat mış və fa si lə-
lər lə tə bii qaz ver mə  sin dən son ra Er mə nis tan hö ku mə ti bor cu nu 
ödə mək üçün yol lar ax  tar mış dır. Tə rəfl ər ara sın da ke çi ri lən mü-
za ki rə lər dən son ra Ro bert Kö çər ya nın tək li fi ilə Ru si ya cə mi 101 
mil yon dol lar borc qar şı  lı ğın da Er mə nis ta nın bö yük hər bi sə na ye 
müəs si sə si olan Nairit, Mars və öl kə nin elekt rik eh ti ya cı nın 40 
faizi ni ödə yən Raz dan hid roelekt rik stan si ya sı ol maq la beş bö-
yük sə na ye müəs si sə si ni al ma ğa qə rar ver miş və 2002-ci il də 17 
iyul da bu ba rə də mü qa vi lə im za lan mış dır.635 Mü qa vi lə də Ru si-

635 Devlet Duması “Borca Karşı Mülk” Şartnamesini Onayladı”, Azg, 15.05.2003, 
«Рос сия получила от Армении научные институты в счет уплаты дольга», http://
lenta. ru/economy/2002/11/05armenia
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ya nın nə za rə ti nə ve ril miş sə na ye müəs si sə lə ri nin in ven ta rı tam 
ola raq he sab lan ma dı ğı üçün Du ma da ra ti fi ka si ya edil mə miş dir. 
Da ha son ra bu prob lem həll edil miş, Ru si ya Döv lət Du ma sı mü-
qa vi lə ni 2003-cü il 15 may da ra ti fi ka si ya et miş dir. 

Er mə nis tan Ru si ya nın Azər bay can və Gür cüs tan ilə si ya si və 
iq ti sa di əmək daş lı ğın dan hər za man na ra hat ol muş, bu döv lət lə-
rin Ru si ya ilə mü na si bət lə ri ni da ha da in ki şaf et di rə cə yi təq dir-
də Er  mə nis ta nın Ru si ya üçün əhə miy yə ti nin aza la ca ğı nı dü şün-
müş dür. Vla di mir Pu ti nin Pre zi dent se çil mə sin dən son ra Cə nu bi 
Qaf qaz döv lət lə rin dən ilk də fə Azər bay ca na sə fər et mə si, er mə ni 
si ya sət  çi lə ri və mət buatı tə rə fin dən “Er mə nis tan-Ru si ya mü na si-
bət lə rin də böh ra nın baş lan ğı cı” ola raq də yər lən di ril miş dir. Ru-
si ya da kı er mə ni dias po ru isə bu sə fə rə gö rə na ra hat ol duq la rı nı 
ifa də et miş dir.636  

Cə nu bi Qaf qaz da si ya si və iq ti sa di mə na fe lə ri ni qo ru ma ğa ça  lı-
şan Ru si ya böl gə nin ən güc lü döv lə ti ilə de yil, ən zəif döv lə ti olan 
Er mə nis tan ilə mü na si bət lə ri ni st ra te ji əmək daş lıq sə viy yə si nə qal -
dır mış dır. Ru si ya Er mə nis tan ilə 1991-ci il də im za la dı ğı “Dost luq, 
əmək daş lıq və qar şı lıq lı yar dım” mü qa vi lə si ni müd də ti ni 1997-ci 
il də ye ni dən uzat mış dır. Mü qa vi lə şərt lə ri nə gö rə üçün cü bir döv lət 
Er mə nis tan ya xud Ru si ya ya qar şı hər bi mü da xi lə edə cə yi təq dir də 
hər iki döv lət bir-bi ri lə ri nə kö mək edə cək di.637

636 «Россия и Армения двухсторонные отношения в свете изменяюшихся внеш-
нополоитических приоритетов Армянской политической элиты», http://www.e-
jurnal.ru/p_bzarub-st-12.html, 01.03.2005; Рубен Шугарян, «Стабильность на 
Кавка зе: 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

Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da kı iq ti sa di mü na si bət lər də Ru-
si ya hər za man da ha üs tün möv qe də ol muş dur.638 İki öl kə ara sın-
da kı iq  ti sa di mü na si bət lə rin si ya si və hər bi mü na si bət lər qə dər 
in ki şaf et  mə mə si nə rəğ mən, Er mə nis tan üçün bö yük əhə miy yə ti 
var. Xü su  si lə ener ji sa hə sin də cid di prob le mər ya şa yan Er mə nis-
ta nın bu prob lem lə rin həll edil mə sin də Ru si ya nın ver di yi dəs tə-
yin xü su si ye ri var. İki döv lət ara sın da kı iq ti sa di əmək daş lıq Ru-
si ya qə dər bö  yük iq ti sa diy ya ta sa hib ol ma yan Er mə nis tan üçün 
tək tə rəfl i in ki şaf et miş, baş da ener ji ol maq üz rə bir çox sa hə də 
Ru si ya ya ası lı lı ğı art  mış dır. Tə rəfl ər ara sın da si ya si və təh lü kə-
siz lik sa hə lər də ki əmək  daş lı ğın köl gə sin də qa lan iq ti sa di əmək-
daş lıq prob lem lə ri nin əsas sə bə bi Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı nın po-
te na si ya lı nın zəifl i yi, bey nəl  xalq nəq liy yat da ya şa dı ğı prob lem lər 
və iki öl kə ara sın da bir ba şa sər həd lə rin ol ma ma sı dır.

Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da iq ti sa di mü na si bət lər aşa ğı da kı 
mü qa vi lə lər çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lir:

- “Ru si ya Fe de ra si ya sı hö ku mə ti və Er mə nis tan Res pub li ka-
sı hö  ku mə ti ara sın da Er mə nis tan Res pub li ka sı hö ku mə ti nə ve ri-
lən tex  ni ki kre dit borc la rı nın 1992-ci il nə ti cə lə ri və yan var-ap-
rel 1993-cü il ta rix lə rin də ge ri ödə mə nin ye ni dən tən zim lən mə si 
haq qın da” mü  qa vi lə (No: 5652. 20.08. 1993);

- “Ru si ya Fe de ra si ya sı və Er mə nis tan Res pub li ka sı ara sın da 
1993-cü il də Er mə nis tan hö ku mə ti nə döv lət kre di ti nin ve ril mə si 
haq qın da” mü qa vi lə (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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- “Ru si ya Fe de ra si ya sı hö ku mə ti və Er mə nis tan Res pub li ka sı 
hö  ku mə ti ara sın da 1993-cü il də Er mə nis tan Res pub li ka sı hö ku-
mə ti nə ve ri lən tex ni ki kre dit borc la rın ge ri ödə nil mə si nin ye ni dən 
tən zim  lən mə si haq qın da” mü qa vi lə (5651-1. 20.08. 1993);639

- “Ru si ya Fe de ra si ya sı hö ku mə ti və Er mə nis tan Res pub li ka-
sı hö  ku mə ti ara sın da 1995-ci il də ti ca rət, iq ti sa di mü na si bət lə rin 
ümu mi prin sip lə ri haq qın da” mü qa vi lə (No: 99. 01. 02. 1995);

- “Əhə miy yət li mal la rın gön də ril mə si haq qın da Ru si ya Fe de-
ra  si ya sı hö ku mə ti və Er mə nis tan Res pub li ka sı hö ku mə ti ara sın-
da” im za lan mış pro to kol” (No: 317. 21.03. 1996);

- “Ru si ya Fe de ra si ya sı hö ku mə ti və Er mə nis tan Res pub li ka sı 
hö  ku mə ti ara sın da 1996 – 1997-ci il lər də ti ca rət və iq ti sa di mü-
na si  bət lər haq qın da” mü qa vi lə (No: 318. 21. 03. 1996);

- “Er mə nis tan Res pub li ka sı na döv lət kre di ti ve ril mə si haq qın-
da Ru si ya Fe de ra si ya sı hö ku mə ti və Er mə nis tan Res pub li ka sı hö-
ku  mə ti ara sın da im za lan mış pro to kol” (No:1068. 29. 08. 1997);

-“Dost luq, əmək daş lıq və qar şı lıq lı yar dım haq qın da Ru si ya 
Fe  de ra si ya sı hö ku mə ti və Er mə nis tan Res pub li ka sı hö ku mə ti 
ara sın da im za lan mış pro to kol” (No: 339-rp. 28.08. 1997);

- “Ru si ya Fe de ra si ya sı hö ku mə ti və Er mə nis tan Res pub li ka-
sı hö  ku mə ti ara sın da im za lan mış iq ti sa di və ti ca rət mü qa vi lə lə ri 
(1992, 1993, 1994, 1995 ve 1996 – 1997-ci il lər ara sın da);

- “Mü da fiə sə na ye si müəs si sə lə ri ara sın da is teh sal və tex ni ki - 
el mi araş dır ma la rın in ki şaf et di ril mə si haq qın da” mü qa vi lə;

- “Döv lət lə ra ra sı iq ti sa di st ruk tur haq qın da” mü qa vi lə;
- “İs teh sal və inf rast ruk tu run in ki şaf et di ril mə si haq qın da” 

mü  qa vi lə;

639  Maрaт Keнжетаев, ««Oборонная промышленность Республики Aрменя», 
http://cast.ru/russian/publish/1997/oct-dec/1.html, 19.08.2003.
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- “Sə na ye mül kiy yə ti nin qo run ma sı sa hə sin də əmək daş lıq haq -
qın da” mü qa vi lə;

- “Ət raf mü hi tin qo run ma sı haq qın da” mü qa vi lə;
- “Me teoro lo ji və ser ti fi kat la rın stan dart laş dı rıl ma sı haq qın da” 

mü qa vi lə;
- “Ru si ya Elm lər Aka de mi ya sı və Er mə nis tan Elm lər Aka de-

mi  ya sı ara sın da el mi əmək daş lı ğı və əla qə lə rin ge niş lən di ril mə si 
haq  qın da” mü qaq vi lə;

- “Keç miş So vet İt ti fa qı nın xa ri ci borc la rı nın pay la şıl ma sı 
haq  qın da” mü qa vi lə;

-“Ver gi lən dir mə sa hə sin də əmək daş lıq və yar dım haq qın da” 
mü  qa vi lə;

- “Hü qu qu mə lu mat la rın pay la şıl ma sı haq qın daı” mü qa vi lə.640

Nəq liy yat sa hə sin də ya şa nan prob lem lər, id xal və ix rac da ya şa -
nan prob lem lər Ru si ya ilə ti ca rət mü na si bət lə rin də ta raz lı ğı qo ru ya 
bil mə mə si Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı nın əsas prob lem lə rin dən bi ri dir. 
2000-ci il lə rin or ta la rı na qə dər Cə nu bi Ose ti ya da gər gin li yin zəifl  ə-
mə si nə ti cə sin də Er mə nis tan-Ru si ya ara sın da nəq liy yat Şi ma li Qaf-
qaz, Cə nu bi Oset ya və Gür cüs tan üzə rin dən ilə hə ya ta ke çi ril  miş dir. 

Bu prob le mi həll et mə yə ça lı şan Er mə nis tan və Ru si ya Ab xa-
zi ya də mir yo lu nun açıl ma sı haq qın da 2000-ci il lə rin əv vəl lə rin-
dən eti ba rən Gür cüs ta na təz yiq gös tər mişdir. 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. 
641 Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’da Türkiye-Rusya Rekabeti mi?”, http://www.av-
sam. org /gunlukbulten/, 24.04.2004.
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Ru si ya-Er mə nis tan ara sın da bir baş qa nəq liy yat xət ti də Qa ra 
də  niz dən hə ya ta ke çi ri lir. Rus mal la rı Ba tum və Po ti li man la rı na, 
bu  ra dan da də mir yo lu ilə Er mə nis ta na da şı nır. An caq bu xətt ba-
ha lı və eti bar lı ol ma dı ğın dan çox is ti fa də edil mir.

Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da kı ti ca rə tin bir qis mi qiy mət-
li daş  lar və me tal la rın id xal və ix ra cı ilə hə ya ta ke çi ri lir. Ru si-
ya 1996-cı il də xam al maz is teh sa lı nın 77 faizi ni sə na ye üsu lu 
ilə iş lən mə si üçün Er mə nis ta na gön dər miş dir. Bu il lər də Er mə-
nis tan sə na ye üsu  lu ilə iş lən miş al ma zın 45, ha zır qı zıl mə mu-
lat la rı nın 75, kon yak is  teh sa lı nın idə 75 faizi ni Ru si ya ya ix rac 
et miş dir. 1990-cı il lə rin or ta la rı na qə dər mü da fiə sə na ye sin də 
ya şa nan prob lem lə rə rəğ mən Er mə nis tan Ru si ya mü da fiə sə na-
ye si nə elekt ro nik mal lar və di gər məh sul la rı gön dər mə yə da vam 
et miş dir.642 

Er mə nis tan-Ru si ya ara sın da də mir yo lu xət ti iş lə mə di yi üçün 
Er mə nis ta nın sə na ye müəs si sə lə ri is teh sal gü cü nün 1/3-ri həc-
min də ça lı şır. Er mə nis ta nın kim ya sə na ye si Ru si ya ya il də təx mi-
nən 50-60 ton am mon yak, kal si yum və di gər kim yə vi mad də lər 
ix rac edir. 1990-cı il lər də Er mə nis tan Ru si ya ba za rın da kı möv qe-
yi ni itir dik  dən son ra baş da “Nairit”, “Ru bin”, və “Po li vi ni la çe-
lat” ol maq üz rə cə mi 17 sə na ye müəs si sə sin də is teh sal ta ma mi lə 
da yan mış dır.643 

1990-cı il lə rin or ta la rı na qə dər iki öl kə ara sın da nəq liy yat, te-
le  kom mu ni ka si ya, neft və tə bii qaz sə na ye si nin in ki şaf et di ril-
mə si və Met sa mor atom elekt rik stan si ya sı nın ye ni dən fəaliy yə tə 
baş la ma sı haq qın da hö ku mət lə ra ra sı mü qa vi lə im za lan mış dır. Er-
mə nis tan və Ru si ya ara sın da kı iq ti sa di mü qa vi lə lər əsa sən Er mə-

642 Иванов, «Экономическое сотрудничество Армении…», с. 295.
643 Республика Армения, 29.02.1996, s. 2.
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nis tan Tə bii sər  vət lər na zir li yi və Ru si ya nın Rus kont rakt şir kə ti 
ara sın da im za lan  mış dır. Hər iki öl kə nin iq ti sa diy ya tın da ya şa nan 
prob lem lər tə rəfl ər ara sın da kı iq ti sa di və ti ca rət mü na si bət lə ri nə 
də tə sir et miş dir. Er  mə nis tan Ru si ya ya olan bor cu nu ödə yə bil-
mə di yi üçün Ru si ya 1995-ci il də “Ti ca rət və iq ti sa di əmək daş lı-
ğın ye ni prin sip lə ri haq  qın da” mü qa vi lə nin şərt lə ri ni bir müd dət 
hə ya ta ke çir mə miş dir. 1996-cı il də Er mə nis tan bor cu nun bir his-
sə si ni ödə dik dən son ra qeyd edi lən mü qa vi lə nin şərt lə ri tə rəfl ər 
ara sın da ye ni dən tət biq edil miş, iki öl kə ara sın da ix rac və id xal 
müəy yən qə dər art mış dır.644 

1994-cü ilin ap rel ayın da MDB döv lət lə ri öz ara la rın da Sər-
bəst Ti ca rət Böl gə si nin qu rul ma sı üçün mü qa vi lə im za la mış dır. 
Bu mü  qa vi lə də göm rük və di gər ver gi lə rin ləğ vi, ti ca rət həc mi nin 
art ma sı üçün hü qu qi də yi şik lik lə rin edil mə si nə zər də tu tu lur du. 
An caq bu mü qa vi lə MDB döv lət lə ri tə rə fin dən hə ya ta ke çi ril mə-
miş dir.645 

1995-ci ilin yan var ayın da Ru si ya, Qa zaxs tan, Qır ğızs tan və 
Be  lo rus ara sın da Göm rük Bir li yi mü qa vi lə si im za lan dı. Ru si ya 
Er mə  nis ta nı da bu mü qa vi lə yə qo şul ma ğa də vət et miş, am ma Er-
mə nis tan iq ti sa di prob lem lə ri nin həll et mə dən bu mü qa vi lə də iş-
ti rak et mə yə  cə yi ni bil dir miş dir.

Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da 2000-ci il lə rin əv vəl lə ri nə qə-
dər iq ti sa di və ti ca rət mü na si bət lə ri yük sək sə viy yə də de yil di. 
An caq bu tarx dən son ra tə rəfl ər iq ti sa di po ten si yal la rı nı də yər-
lən di rə rək mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə yə für sət tap mış dır. Bu 
mər hə lə də böl gə döv lət lə rin dən Azər bay can və Gür cüs tan ABŞ 

644 Поляков Н, «Россия-Армения: состояние и перспективы развития торгово-
экономических отношении», Веншная торговля, Moсква, 1996, No: 10-11, с. 23.
645 Иванов, «Экономическое сотрудничество Армении…», с. 305.
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və Av ro pa döv lət lə ri ilə iq ti sa di, siy si və ti ca rət mü na si bət lə ri ni 
in ki şaf et dir  mə yə cəhd et miş dir. Cə nu bi Qaf qaz da kı tə si ri ni sa-
də cə Er mə nis  tan da kı hər bi gü cü ilə da vam et di rə bil mə yə cə yi ni 
ba şa dü şən Ru  si ya, bu sə bəb lə, xü su si lə Vla di mir Pu ti nin iq ti-
da ra gəl mə sin dən son ra (2000-ci il 26 mart) iq ti sa di ba xım dan 
Er mə nis ta na kö mə yi ni ar tır mış dır. Mə sə lən, 2001-ci il də Er mə-
nis tan-Ru si ya ara sın da xa ri  ci ti ca rət 2000-ci ilə gö rə 30 faiz ar-
ta raq 230.9 mil yon dol lar ol  muş dur. 180 mil yon luq sər ma yə ilə 
Ru si ya Er mə nis tan iq ti sa diy  ya tı na ən çox sər ma yə qo yan döv-
lət dir. Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu ti nin 2001-ci ilin sent yabr 
at yın da Er mə nis tan sə fə ri za ma nı tə  rəfl ər ara sın da “2010-cu ilə 
qə dər uzun müd dət li iq ti sa di əmək  daş lıq mü qa vi lə si” im za lan-
mış dır.646 Tə rəfl ər ara sın da 2005-ci il də ti ca rət həc mi 300 mil yon 
dol lar ol muş dur.

2009-cu il də Er mə nis tanın Ru si ya ya ix ra cın həc mi 107,4 mil-
yon, 2010-cu il də 160,5 mil yon, 2012-ci il də 279,1 mil yon dol lar 
ol  muş dur. 2013-cü ilin 10 ay lıq he sa bat döv rün də ti ca rət həc mi  
267,2 mil yon dol lar ol muş dur ki, bu ötən ilin ey ni döv rü ilə mü-
qa  yi sə də 22 faiz çox dur. 

2009-cu il də Ru si ya dan Er mə nis ta na ix ra cın həc mi 528,3 mil -
yon, 20010-cu il də 603,1 mil yon, 2011-ci il də 686,1 mil yon, 
2012-ci il də 799,9 mil yon dol lar ol muş dur. 2013- cü ilin yan var-
okt yabr ay la rın da isə bu rə qəm 646,1 mil yon dol lar ol muş dur. 
Bu rə qəm ötən ilin ey ni ta rix lə ri ilə mü qa yi sə də 5,2 faiz ar tıq dır. 
Ru si ya adə tən Er mə nis tan dan spirt li iç ki, kənd tə sər rü fa tı mal la rı 
(mey və və tə rə vəz) id xal edir, ix ra ca tın da isə ener ji da şı yı cı la rı və 

646 «Российско-Армянские отношении», http://www.ln.mid.ru/ns-rsng.nsf/ 6brsng. 
nsf/6bc38aceada6e44b432569e700419ef5/432569d80022146643256ac7004d095e?
Op enDocument 
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di gər ər zaq məh sul la rı yer alır. 1988 – 2012-ci il lər də Ru si ya Er-
mə nis tan iq ti sa diy ya tı na 2,9 mil yard dol lar sər ma yə qoy muş dur. 
Er mə  nis ta na qo yu lan sər ma yə proq ra mı na uy ğun ola raq “OAO 
İN TER RAO EES” “İrə van SES”, “Ar qel SES”, “Raz dan İES”-si 
mo der ni za si ya et miş, “Se van SES”, “Kə nə kir SES” isə ye ni dən 
fəaliy yə tə baş la mış dır.

ZAO sər ma yə proq ra mı na uy ğun ola raq 2009 – 2011-ci il lər də 
“Er mə nis tan elekt rik şə bə kə si” kam pa ni ya sı na (Səhm lə ri nin 100 
faizi Ru si ya nın “OAO İN TER RAO EES” kom pa ni ya sı na məx -
sus dur)180,3 mil yon dol lar xərc lən miş dir.

“Beeli ne” te le kom mu ni ka si ya kam pa ni ya sı “Ar men Tel” şir kə -
ti nə 2007 – 2009-cu il lər də 180 mil yon dol lar sər ma yə qoy muş -
dur.647

2011-ci il 1 yan var ta ri xi nə qə dər 1277 xü su si müəs si sə və fab-
rik Ru si ya sər ma yə si ilə qu rul muş dur. Bu müəs si sə və fab rik lər 
Er mə  nis tan da kı xa ri ci sər ma yə nin 27.6 faizi ni təş kil edir.648 

Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da 2020-ci ilə qə dər iq ti sa di əmək -
daş lı ğı tən zim lə yən mü qa vi lə 2013-cü il 1 ok yabr da im za lan mış -
dır.649 Bu önü müz də ki il lər də də iq ti sa di ba xım dan Er mə nis ta nın 
Ru si ya ya ası lı lı ğı nın da vam edə cə yi ni gös tə rir.

647 «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 Арме-
нии до 2020 года», http://rus.ruvr.ru/news/2013_10_01/Podpisana-programma-
jekonomicheskogo-sotrudnichestva-RF-i-Armenii-do-2020-goda-1526/, 01.10.2013. 
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2010 – 2012-ci illərdə Ermənistan Respublikasının  
Rusiya Federasiyası ilə ticarət həc mi.

Milyon ABŞ dolları İnkişaf 
tempi, %

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

2012 2011 2010 2012/2011 2012 2011 2010
Əmtəə 
dövriyyəsi 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.

Er mə nis tan 1990-cı il lər dən bu gü nə qə dər ben zin və tə bii 
qaz eh ti ya cı nın əsas his sə si ni Ru si ya dan qar şı la mış, Met sa mor 
atom elekt rik stan si ya sın da is ti fa də edil mə si üçün zən gin ləş di ril-
miş ura nı bu öl kə dən al mış dır. Er mə nis tan ya şa dı ğı ener ji prob-
lem lə ri ni həll et mək üçün elekt rik şə bə kə si sis te mi ni Ru si ya nın 
elekt rik şə bə kə si sis te mi ilə uy ğun laqş dır maq is tə mişdir. Ru si ya 
So vet İt ti fa qı za ma nı ol du ğu ki mi Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nin 
ener ji pay la şım me xa  niz ma sı nı va hid sis tem də bir ləş dir mək is tə-
miş dir. Ru si ya ey ni za  man da Met sa mor atom alekt rik stan si ya sı 
və Se van-Raz dan hid  roelekt rik stan si ya sı nın da (Bu ra ya beş hid-
roelekt rik stan si ya sı da da xil dir) ida rə si ni hü qu qən al mış dır.650

Ru si ya, Gür cüs tan və Er mə nis tan 1997-ci il də tə bii qaz bo ru 
xət ti in şaatı haq qın da mü qa vi lə im za la maış dır. Bu mü qa vi lə ilə 
Er mə nis ta nın tə bii qaz eh ti ya cı nın qar şı lan ma sı və xət tin Tür ki-
yə yə qə dər uza dıl ma sı nə zər də tu tul muş du.

650 İ. Klebanov: “Yes Rosii” Ermenistan’da Faaliyet Göstermeye Hazır, Azg, 02. 10. 2003.
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Ru si ya İran-Er mə nis tan tə bii qaz bo ru xət ti in şaatı nı da müəy-
yən şərt lər da xi lin də dəs tək lə miş dir. Xü su si lə Er mə nis tan da kı bə-
zi dairə lər bu bo ru xət ti nə əhə miy yət ve rə rə rək, Cə nu bi Qaf qaz da 
Er  mə nis tan, İran və Ru si ya əmək daş lı ğı na cid di töh fə ve rə cə yi ni 
dü  şü nür dü lər.651 Bu bo ru xət ti nin in şa edil mə si mə sə lə si mü za ki-
rə edi lər kən bə zi təh lil çi lər bu xət ti üzə rin dən Ru si ya nın Bəs rə 
kör  fə zi nə və Ya xın Şərq ba za rı na çıx ma eh ti ma lı haq qın da fi kir 
bil dir  miş di.

Er mə nis ta nın ener ji sa hə sin də qar şı laş dı ğı əsas prob lem lər dən 
bi ri də Ru si ya dan al dı ğı tə bii qa zın qiy mət lə ri ilə bağ lı dır. Ru si ya 
keç miş so vet res pub li ka la rı nın bə zi lə ri nə tə bii qa zı dün ya ba za rı 
qiy mə ti nə de yil, da ha ucuz sa tmışdır. Am ma ye nə də bu döv lət-
lə rə sat  dı ğı tə bii qa zın qiy mət lə ri ni ye ni dən nə zər dən ke çir mək 
eh ti ya cı hiss etmişdir. Be lə ki, Ru si ya ən ucuz tə bii qa zı Er mə nis-
tan, Uk ray na və Be la ru sa sa tmışdır. An caq Uk ray na və bə zən də 
Be lo rus ilə xa ri ci və təh lü kə siz lik mə sə lə lə rin də or taq məx rə cə 
gəl mə dik lə rin də sat dı ğı tə bii qa zın qiy mə ti ni ar tı ra raq bu öl kə lə-
rə təz yiq gös tə rmişdir. Bu təz  yiq lər xü su si lə son il lər də aha çox 
hiss edi lir.

Er mə nis ta nın Ener ji və tə bii sər vət lər na zi ri Ar men Mov sis-
ya  nın ver di yi mə lu ma ta gö rə, 2012-ci il də Er mə nis tan və Ru si-
ya ara sın da tə bii qa zın qiy mə ti ba rə sin də növ bə ti gö rüş ke çi ril-
mişdir. Er  mə nis tan KİV-lə ri Ru si ya nın “Qazp rom” şir kə tin dən 
olan mən bə yə is ti na dən bil di rir mişlər ki, Ru si ya 2012-ci ilin okt-
yab rın 1-dən eti ba rən Er mə nis ta na 1000 kub metr qa zı 180 ABŞ 
dol la rı əvə zi nə 280, 2013-cü il yan va rın 1-dən isə 320 dol la ra sat-

651 Cabbarlı, “Bağımsızlık Sonrası…”, ss. 250-252; Aнна Агабабаян, «Армения: 
меж квартальный аналитический обзор (июнь-сентябр 2003)», http://www.mpa.
ru:8081/  analytics/issue.php?id=223, 03.07.2005. 
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ma ğı plan laş dı rır.652 Əl bət tə ki, tə bii qa zın qiy mə ti nin be lə kəs kin 
ar tı mı Er mə nis tan və  tən daş la rı nın so sial-iq ti sa di hə ya tı na mən fi 
tə sir gös tə rə cək dir. Ru  si ya Er mə nis ta na sat dı ğı tə bii qa zın qiy mə-
ti ni so nun cu də fə 2010-cu ilin ap re lin 1-də ar tır mış dı. Bu ar tım-
dan son ra Er mə nis tan və tən  daş la rı is ti fa də et dik lə ri hər kub metr 
qa za 96 dram de yil, 132 dram ödə mə li ol muş dur. Ay da 10 min 
kub metr dən çox tə bii qaz is teh lak edən bö yük müəs si sə lər isə hər 
1000 kub met rə 215 dol lar de yil, 243,13 dol lar ödə miş dir.653

Er mə nis tan la Ru si ya ara sın da tə bii qa zın qiy mət lə ri nin mü za-
ki rə olun ma sı xə bər lə ri ya yıl ma dan əv vəl, tə bii qa zın qiy mə ti-
nin art ma  ya ca ğı ba rə də in for ma si ya lar ve ril sə də bu, Er mə nis tan 
və tən daş  la rı nı sa kit ləş dir mə yə və hə yə can ya rat ma ma ğa yö nə lik 
bə ya nat lar ol muş dur. Ru si ya hər für sət də st ra te ji müt tə fi qi ki mi 
də yər lən dir  di yi Er mə nis ta na xü su si lə Er mə nis ta nın Göm rük Bir-
li yi nə üzv ol  ma sı üçün sat dı ğı tə bii qa zın qiy mə ti ni mü za ki rə yə 
çı xa ra raq bu öl kə yə təz yiq lə ri ni da ha da ar tı rmış dır.

Er mə nis tan hö ku mə ti Ru si ya ilə tə bii qaz mü za ki rə lə ri ni ic ti-
mai rə y dən giz lət mə yə ça lış sa da, KİV-lər də bu ba rə də mü za ki rə-
lər da vam edir. 2013-cü il də Er mə nis tan da pre zi dent seç ki lə ri nin 
ke çir  il di yi diq qə tə alı nar sa, da ha əv vəl lər də ol du ğu ki mi, Ru si-
ya nın adə tən pre zi dent seç ki lə rin dən əv vəl tə bii qaz ba zar lı ğı nı 
gün də mə gə tir mə si ol duq ca ma raq lı dır.

Ru si ya nın “Qazp rom” şir kə ti Er mə nis ta nın “Arm Ros qazp-
rom” şir kə ti nin səhm lə ri nin 80 faizi nə sa hib dir. Ge ri qa lan 20 

652 Hatəm Cabbarlı, “Ermənistanın enerji problemi”, http://newtimes.az/az/experts/ 
20 6#.Ugx1O5I2Je8, 12.07. 2012
653 «Вопрос субсидирования цены на российский газ решится в контексте 
вступ ления Армении к ТС – министр», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/
fd-abroad/ armenia/1706372.html, 11.09.2013
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faizi isə Er mə nis tan hö ku mə ti nə aid dir. Er mə nis tan Ru si ya ya 
olan bor cu nu ödə yə bil mə di yi üçün 2014-cü il 16 yn var da sa hib 
ol du ğu 20 faiz lik his sə ni də “Arm Ros qazp rom” şir kə ti nə sat mış-
dır. Mü qa vi lə nin şərt lə ri nə gö rə “Arm Ros qazp rom” şir kə ti ləğv 
edi lə rək “Qazp rom Ar me ni ya” şir kə ti qu rul muş dur. Er mə nis ta nın 
20 faiz lik his sə ni də Ru si ya ya sat ma sı onun ener ji siy sə ti nin ifl as 
et di yi ni gös tə rir.654

2011-ci il də Er mə nis ta nın Ru si ya dan sa tın al dı ğı tə bii qa zın 
miq  da rın da 11,73 faiz ar tış ol sa da, “Arm Ros qazp rom” 43 faiz 
zi yan la iş lə miş dir.

5.4. Hərbi əməkdaşlıq

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra baş da Ru si ya 
ol  maq üz rə, MDB çər çi və sin də hər bi əmək daş lı ğı in ki şaf et dir-
miş, 1992-ci il 15 may da MDB-yə üzv olan döv lət lə rin Daş kənd-
də im  za la dı ğı Kol lek tiv Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı na üzv 
ol muş və 2002-ci il 7 okt yabr da Təş ki la tın qə bul edi lən ni zam na-
mə si ni Er mə nis tan par la men ti ra ti fi ka si ya et miş dir.655 Üzv döv lət-
lər ara  sın da hər bi-si ya si əmək daş lı ğı dəs tək lə yən “MDB Döv lət 
Baş çı la rı Ko mi tə si”nin qə bul et di yi “MDB in teq ra si ya ça lıçş ma-

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 
россий ской военной базы является неотъемлимой частью нашей безопасно-
сти», http:// news.day.az/armenia/2077.html, 21. 11.2003.
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la rı nın əsas is ti qa mət lə ri” ad lı me mo ran dum Er mə nis tan tə rə fin-
dən dəs tək lən  miş dir. Er mə nis tan 1995-ci il 10 fev ral da “Kol lek-
tiv Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı na üzv olan döv lət lər ara-
sın da kol lek tiv təh lü  kə siz lik kon sep ti” mü qa vi lə si ni im za la mış 
və 1995-ci ilin no yabr ayın da par la ment də ra ti fi ka si ya et miş dir.

Er mə nis tan MDB çər çi və sin də “Ha va dan Mü da fiə Sis te mi 
Koor di na si ya Ko mi tə si” və “Hər bi Tex ni ki Ko mi tə” ol maq la iki 
hər bi qu rum da təm sil edi lir.656

İki öl kə ara sın da hər bi əmək daş lıın əsa sı Ter-Pet ros ya nın iq ti da rı 
za ma nın da qo yul muş, son ra kı il lər də isə da ha da in ki şaf et di ril miş 
və müx tə lif mü qa vi lə lər im za lan mış dır. 1992-ci ilə qə dər keç miş 
So vet İt ti fa qı nın 7-ci or du su Er mə nis tan da yer ləş miş bu or du nun 
tər ki bin də olan 16 və 17-ci kor pus Er mə nis ta na ve ril miş dir.

Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da 1994-cü il 21 okt yabr da im-
za  la nan mü qa vi lə şərt lə ri nə gö rə, Ru si ya ya Güm rü və İrə van da 
ol maq üz rə iki hər bi ba za ya rat ma ğa ica zə ve ril miş dir.657 Əs lin də 
bu ba za  lar So vet İt ti fa qı za ma nı möv cud ol muş dur. An caq Er mə-
nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra bza la rın hü qu qi sta tu su 
qey ri-müəy yən ola raq qal mış dır. Er mə nis tan bu ba za la rı müs tə-
qil li yi nin və mil li təh lü kə siz li yi nin tə mi na tı ola raq gör müş, on la-
rın qa lı ma sı mə sə lə sin də Ru si ya üçün prob lem çı xar ma mış dır. 

Er mə nis ta nın Mü da fiə na zi ri mə sə lə ilə bağ lı fi kir lə ri ni bil-
di rər  kən “Er mə nis tan da olan Ru si ya hər bi ba za la rı bi zim mil li 
təhlükə sizliyimizin ayrılmaz bir parçasıdır” 658 demişdir.

656 Tишшенко Г. «Вооруженные силы и военно политический курс Армении», 
Aр мения 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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Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da hər bi əmək daş lı ğı tən zim lə yən 
mü qa vi lə 1995-ci il 16 mart da im za la nmışdır. Mü qa vi lə şərt lə-
ri nə gö rə, Güm rü də yer lə şən 102-ci Ru si ya hər bi ba za sı na təx-
mi nən 3000 hər bi çi dən iba rət hər bi his sə, SU-27 hər bi aviasi ya 
ala yı, ha va dan mü da fiə bir li yi və S-300 ra ket komp lek si  yer ləş-
di ri lmişdir. 659

Bun dan baş qa “Ru si ya Fe de ra si ya sı və Er mə nis tan Res pub li-
ka sı ara sın da ha va dan mü da fiə qüv və lə ri ara sın da or taq hə rə kət” 
mü qa  vi lə si im za lan mış, ha va dan mü da fiə sis tem lə ri qu rul muş və 
bir gə mü da fiə qüv və lə ri ya ra dıl mış dır.660

Er mə nis ta nın 1997-ci ilin av qust ayın da im za la dı ğı “Ru si ya ilə 
qarş lı lıq lı yar dım haq qın da” mü qa vi lə nin 2-ci mad də sin də “...Ra-
zı  lı ğa gə lən tə rəfl ər, hər han sı si lah lı hü cum təh lü kə si ilə qar şı la şır-
sa, ən qı sa za man da mü qa vi lə ni im za la yan di gər tə rəfl ə gö rüş mə yə 
baş la ya raq mü da fiəni tə min edə cək, sül hün və təh lü kə siz li yin qo -
run ma sı üçün bir lik də hə rə kət edə cək lər.” 3-cü mad də də isə “Ra -
zı lı ğa gə lən tə rəfl ər, hər han sı bir döv lət və ya xud döv lət lə ri qru-
pu tə rə fin dən sülh və təh lü kə siz li yi təh did edil di yi təq dir də, sülh 
və təh lü kə siz li yi nin qo run ma sı üçün BMT ni zam na mə si nin 51-ci 
mad  də si nə uy ğun ola raq, hər bi kö mək et mək də da xil ol maq la bir-
bi  ri lə ri nə hər cür kö mək lik edə cək dir.” 661 ifa də lə ri diq qə tə alın dı -
ğın da Er mə nis ta na hər han sı döv lə tin hü cum edə cə yi təq dir də Ru-
si  ya hər bi ba za sı nın ha di sə lə rə mü da xi lə edə cə yi ni ay dın olur.

Ru si ya və Gür cüs tan ara sın da Ru si ya nın hər bi ba za sı nın çı xa-
rıl  ma sı haq qın da im za lan mış mü qa vi lə nin şərt lə ri nə gö rə, Ru si ya 

659 Юрий Голотюк, «Закавказская «гонка вооружений», Известия, 23.01.1999. 
660 «У России и Армении-Единая Система ПВО», http://www.aviaport.ru/news/
Avia tion/4028.html, 29.08.2004.
661 Российского газета, 13.09.1997.
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Gür cüs ta nın Va ziani hər bi ba za sın da olan hər bi çi lə rin və si lah la-
rın bir qis mi ni Er mə nis ta na gön də rmişdir. 2002-ci il 22 de kabr da 
Va ziani hər bi ba za sın dan çı xan rus or du su nun bir qis mi də Er mə-
nis tan sər  həd lə rin də yer ləş di ri lmişdir. Bu hər bi his sə lər Ru si ya nın 
Cə nu bi Qaf qaz Ko man dan lı ğı nın ta be çi li yi nə ve ri lmişdir. Azər-
bay can Xa ri ci iş lər na  zir li yi bu mə sə lə ilə bağ lı eti ra zı nı bil dir miş, 
bu nun Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həll edil mə si pro se si nə ma ne 
ola ca ğı nı qeyd et miş dir. Bu hər bi his səinin və si lah la rın Er mə nis-
ta na da şın ma sı Av ro pa da Adi Si lah la rın Məh dud laş dı rıl ma sı Mü-
qa vi lə si (AASMM) şərt lə ri  nin ko bud ca sı na po zul ma sı de mək dir.

Mü qa vi lə imz lan dıq dan son ra Azər bay can Ru si ya ya eti raz 
edə  rək, Er mə nis tan ilə mü ha ri bə və ziy yə tin də ol du ğu nu və bu 
mü qa  vi lə nin Azər bay ca na qar şı im za lan dı ğı nı bil dir sə də, Ru si-
ya və Er  mə nis tan bu mü qa vi lə nin hər han sı bir döv lə tə və ya xud 
döv lət lər qru pu na qar şı im za lan ma dı ğı nı qeyd et miş dir.

Er mə nis ta nın iş ğal çı si ya sə ti da vam edər kən Tür ki yə nin Nax-
çı  va na hər bi güc gön dər mə si gün də mə gəl di yin də Ru si ya bu na 
cid di eti raz et miş, MDB Mü da fiə Na zi ri Şa poş ni kov mə sə lə ilə 
bağ lı ver  di yi bə ya nat da “Tür ki yə nin sa də cə Nax çı va na hər bi güc 
gön dər  mə si de yil, Qaf qaz da kı ha di sə lə rə mü da xi lə et mə si be lə 
üçün cü dün ya mü ha ri bə si nin baş la ma sı na sə bəb ola bi lər” de miş, 
Ru si ya Pre zi dent Ad minst ra si ya sın dan isə Tür ki yə nin Nax çı va na 
or du gön  də rə cə yi təq dir də Qars və Mosk va mü qa vi lə lə ri nin ye ni-
dən ba xıl  ma sı nın müm kün olduğunu qeyd et miş dir.662

662 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 Кара-
бахского кон фликта», http://www.artsakh-karabakh.am/new/ru/Conflict-INfact-
keythemas-nachije van
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Hal-ha zır da Ru si ya nın Er mə nis tan da Güm rü şə hə rin də 12, 
Axur  yan da 4, Ara qaç da 2, Eş tə rək də 1, İrə van da 7, Qa fan da 1 
və Nu ba  ra şem də 2 hər bi his sə si ol maq üzə cə mi 29 hər bi his sə-
si var dır. Ru si ya nın hər bi his sə lə ri nin yer ləş di yi böl gə lə rə diq qət 
edil di yin də 14-nün Tür ki yə ilə sər həd böl gə sin də yer ləş di ril di yi 
mə lum olur.663 

Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da 1992-ci ilin fev ral ayın da im za -
lan mış mü qa vi lə yə gö rə, Er mə nis tan-İran və Er mə nis tan-Tür ki yə 
sər həd lə ri Ru si ya sər həd qo şun la rı tə rə fin dən qo ru nur və bu ra da 
təx mi nən 1300 rus za bi ti xid mət edir.664 Mü qa vi lə im za lan dıq dan 
son ra Ru si ya mət buatın da mə sə lə ilə bağ lı in for ma si ya lar də yər-
lən  di ril di yin də diq qə ti çə kən bir mə qam da Er mə nis ta nın Ru si-
ya ilə sər həd di ol ma ma sı na bax ma ya raq bu öl kə nin sər həd lə ri nin 
MDB və Ru si ya sər həd di ki mi gös tə ril mə si dir.

Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da 2000-ci il də im za la nan hər bi 
mü  qa vi lə ilə Güm rü də yer lə şən 102-ci ba za da şın maz əm la kı ilə 
bir  lik də qar şı lıq sız ola raq 25 il li yi nə Ru si ya nın is ti fa də si nə ve ril -
miş dir. Bun dan baş qa Er mə nis tan əra zi sin də ki Ru si ya nın sər həd 
qo şun la rı nın büd cə si nin 30 faizi ni qar şı la yır.665

Er mə nis tan da Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi (MDB) Kol lek tiv Təh -
lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı na (KTMT) üzv döv lət lə rin pre zi -
dent lə ri nin 2010-cu il 20 av qust da İrə van da qey ri-rəs mi ic la sı ke çi -
ril miş dir. İc las da KTMT-nin gə lə cə yi, üzv döv lət lə rin təh lü kə siz lik 
prob lem lə ri, böl gə və bey nəl xalq mə sə lə lər mü za ki rə edil miş dir.

İc las da ən əhə miy yət li möv zu lar dan bi ri də Ru si ya və Er mə-
nis  tan ara sın da 1995-ci il də im za la nan hər bi mü qa vi lə yə əla və 

663 Keнжетаев, «Oборонная промышленность Республики…» 
664 Tишшенко, «Вооруженные силы и военно политический…», с. 560.
665 Малышева, «Конфликты у южных рубежей России»
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edi lən 5 No-lu pro kol ilə 102-ci ba za nın müd də ti nin 1995-ci il dən 
he sab  lan maq şər ti ilə 2049-cu ilə qə dər uza dıl ma sı ol muş dur.666 
Mü  qa vi lə 2011-ci il 17 iyun da Ru si ya Döv lət Du ma sı tə rə fin dən 
ra ti  fi ka si ya edil miş dir.667

Mü qa vi lə də əhə miy yət li olan bir mə sə lə də, 1995-ci il mü qa  vi-
lə sin də ol ma yan mad də dir. Ye ni mü qa vi lə də Er mə nis tan da yer  lə-
şən 102-ci hər bi ba za sı sa də cə Ru si ya nın mil li mə na fe lə ri ni qo  ru-
ma ya caq, ey ni za man da Er mə nis ta nın qar şı laş dı ğı təh lü kə siz lik 
prob lem lə ri nin də həl lin də iş ti rak edə cək.668

Son za man lar da Ru si ya cid di şə kil də Cə nu bi Qaf qaz da si ya si 
və hər bi gü cü nü ar tır ma ğa ça lı şır. 2008-ci il də Ru si ya nın Gür cüs-
ta nı iş ğal et mə si rus si ya si və hər bi eli ta sın da im pe ri ya xül ya sı nın 
can  lan dı ğı nı gös tə rir. 

Er mə nis tan da kı Ru si ya nın hər bi ba za sı bu öl kə yə sa də cə Er-
mə  nis tan da de yil, ey ni za man da Cə nu bi Qaf qaz da ya şa nan si ya si 
və təh lü kə siz lik prob lem lə ri nə mü da xi lə et mə yə im kan ve rir. Ru-
si  ya nın Gür cüs ta na hər bi mü da xi lə si za ma nı 102-ci hər bi ba za nın 
dö yüş təy ya rə lə rin dən is ti fa də edil di yi id diası böl gə mət buatın da 
mü za ki rə edil miş di.

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.
azatut yun.am/content/article/2130051.html, 17.08.2010; Арташес Гегамян, «Про-
токол №5: безопасность Армении против предательства национальных интере-
сов», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/1320721.html, 01.09.2010.
667 «Госдума ратифицировала Протокол №5 к договору между РФ и Арменией 
о российской военной базе», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
arme nia/1416612.html, 17.06.2011.
668 Hatem Cabbarlı, “Ermenistan’ın Halk Ayaklanması Paranoyası ve Erivan-
Moskova 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 sent yabr ayın da Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir Pu ti-
nin Er mə nis ta na sə fər et mə sin dən əv vəl hər iki döv lə tin Mü da fiə 
na zir  lə ri nin ke çir dik lə ri mət buat konf ran sın da iki öl kə ara sın da 
40-dan çox hər bi mü qa vi lə im za lan dı ğı nı bil dir miş dir. Ru si ya-
nın Mü da fiə na zi ri Ser qey İva nov Ru si ya nın ya xın gə lə cək də Er-
mə nis tan da kı hər bi ba za la rı nın ləğv edil mə yə cə yi ni ifa də edə rək 
ba za la rın möv  cud lu ğu nun Ru si ya ba xı mın dan geosi ya si zə ru rət 
ol du ğu nu qeyd et  miş dir.

Er mə nis tan və Ru si ya ara sın da hər bi mü qa vi lə lər dən baş qa 
Ru  si ya 1993 – 1996-cı il lər də Er mə nis ta na qar şı lıq sız ola raq 1 
mil yard dol lar lıq si lah ver miş dir.671 Bu nun la bağ lı Azər bay can 
Mil li Məc li si Ru si ya Döv lət Du ma sı na mək tub ya za raq bu mə sə-
lə nin araş dı rıl  ma sı nı tə ləb et miş və Ru si ya nın Er mə nis ta na qar şı-
lıq sız ola raq 1 mil yard dol lar lıq si lah ver mə si nin Dağ lıq Qa ra bağ 
prob le mi nin həll edil mə sin də Ru si ya nın va si tə çi lik mis si ya sı na 
köl gə sal dı ğı nı ifa də et miş dir.

669 Шакарянц, «Вопросы коллективной безопасности СНГ и Армении», с. 173.
670 «Армения передаст новые территории российской базе для их модернизации 
и пополнения - Минобороны», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
arme nia/1736188.html, 22.11.2013
671 Грунин В.Ф, «Азербайджан: этот нелегкий суверенитет», Журнал Тео-
рии и практики Евразийства, No 3, http://www.e-journal.ru/bzarub-st2-3.
html; «Азербай джан обювиняет России в незаконных поставках оружия 
в Армении», http:// www.rambler.ru/db/news/msg.html?mid=1377063&s=11, 
04.12.2000; “Russian İllegal Arm Supplies to Armenia”, http://www.karabakh.org/ 
?id=3004&item=1
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Ru si ya hö ku mə ti mə sə lə ilə bağ lı ver di yi bə ya nat da Er mə nis-
ta na ve ri lən si lah la rın qa nun suz yol lar la de yil, iki öl kə ara sın da 
im za lan  mış mü qa vi lə lər çər çi və sin də ve ril di yi ni bil dir sə də, Er-
mə nis tan XİN-dən ve ri lən mə lu mat da Ru si ya nın Er mə nis ta na si-
lah ver mə  di yi qeyd edil miş dir.672 Bu mə lu mat Ru si ya hö ku mə ti-
nin ver di yi bə ya nat la zid diy yət təş kil edir. Be lə ki, Ru si ya si lah 
ve ril di yi ni eti  raf et sə də, Er mə nis tan bu nu tək zib etmişdir.

Er mə nis tan və Ru si ya hər bi əmək daş lıq la rı nın st ra te jik əhə-
miy  yət da şı dı ğı nı, böl gə də hər iki döv lə tin si ya si və hər bi mə na-
fe lə ri nə xid mət et di yi ni müx tə lif və si lə lər lə vur ğu la mışdır. Er mə-
nis tan əra zi  sin də ki Ru si ya nın hər bi ba za la rı nı traz lıq va si tə si ki-
mi gö rər kən, Ru si ya həm Qaf qaz sər həd lə ri nin təh lü kə siz li yi nin, 
həm də, böl gə  yə nə za rət et mək ba xı mın dan Er mə nis tan ilə hər bi 
əmək daş lı ğı nın zə ru ri ol du ğu nu bil di rmişdir.

5.5. Ermənistanın Gömrük Birliyinə üzv olması

Son il lə rə qə dər Er mə nis tan və Aİ ara sın da kə mü na si bət lər in-
ki  şaf et sə də, Er mə nis ta nın mü na si bət lə rin in ki şaf di na mi ka sı nı 
sa bit sax la ma ğa si ya si və iq ti sa di im kan la rı hər ke çən gün bir az 
da ha aza lır. Bu nun ən bö yük sə bəb lə rin dən bi ri də, Ru si ya nın Er-
mə nis  ta nı Göm rük Bir li yi və Av ra si ya Bir li yi nə üz ol ma sı üçün 
təz yiq lə  ri ni ar tır ma sı dır. 

Er  mə  nis  tan Pre  zi  den  ti Serj Sər  kis  yan 2013-cü il 3 sent  yabr  da 
Ru  si  ya  ya rəs  mi sə  fər  də ol  muşdur. Sər  kis  yan sə  fər za  man öl  kə  si  nin 
son bir ne  çə il  dir tə  rəd  düd için  də qal  dı  ğı mə  sə  lə  lə  rə ay  dın  lıq gə  tir  di 
və Ru  si  ya  nın tə  lə  bi ilə 2013-cü il 24 okt  yabr  da Göm  rük Bir  li  yi  nə 

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 ola  ca  ğı haq  qın  da bə  ya  nat ver  di. Er  mə  nis  tan Ru  si  ya  nın li  der -
li  yin  də qu  ru  lan Av  ra  si  ya Bir  li  yi və Göm  rük Bir  li  yi  nə üzv ol  ma  ğa 
məc  bur edi  lir  kən, 2013-cü il 24 iyul  da Er  mə  nis  tan Av  ro  pa Bir  li  yi ilə 
“Də   rin və Ge  niş Əha  tə  li Ti  ca  rət Zo  na  sı Haq  qın  da” mü  qa  vi  lə mət  ni 
üzə  rin  də ra  zı  lı  ğa gəl  miş  di. An  caq Er  mə  nis  ta  nın Göm  rük Bir  li  yi  nə 
üzv ol  ma  sı Vil  nüs pro  se  sin  dən kə  nar  da qal  ma  sı ilə nə  ti  cə  lənmişdir. 
2013-cü ilin no  yabr ayın  da Vil  nüs  də ke  çi  ri  lən Şərq Tə  rəf  daş  lı  ğı Zir -
və gö  rü  şün  də Er  mə  nis  tan bu mü  qa  vi  lə  ni im  za  la  ma  lı idi.673

Er mə nis tan Xa ri ci iş lər na zi ri nin müavi ni Şa varş Kö çər yan 
Sər  kis ya nın Ru si ya sə fə rin dən əv vəl mə sə lə yə mü na si bət bil di-
rər kən, “Av ro pa İt ti fa qı ilə sər bəst ti ca rət zo na sı na qo şu lar kən su-
ve ren li yi  mi zi itir mi rik, sa də cə ta rifl ər haq qın da qə rar lar alı na caq. 
Am ma va  hid göm rük bir li yi sis te mi nə qo şu lar kən biz bə zi hal-
lar da su ve ren li  yi mi zi iti ri rik. Ru si ya, Qa za xıs tan və Be lo ru sun 
üzv ol du ğu Göm  rük Bir li yi nə gəl dik də isə, bur da bə zi prob lem lər 
var dır və bu prob  lem ler açıq şə kil də ifa də edi lib. Əsas mə sə lə 
odur ki, bi zim bu döv  lət lər lə or taq sər həd di miz yox dur. Döv lət lə-
rin or taq sər həd lə ri ol  ma dan va hid göm rük sis te mi nə qo şul ma sı 
pre se den ti hə lə ki, yox  dur.”674 de miş dir. Döv lət rəs mi si nin bu cür 
bə ya na tın dan son ra Sər  kis ya nın Minsk də Göm rük Bir li yi nə üzv 
ol maq və Av ra si ya iti sa di mə ka nı nın for ma laş dı rıl ma sı pro se sin-
də iş ti rak et mək üçün mü qa  vi lə im za la ma sı Er mə nis ta nın xa ri ci 
si ya sə tin də cid di qı rıl ma nöq  tə si nin ya şan dı ğı nı gös tə rir.

Er mə nis ta nın Göm rük Bir li yi nə və Av ra si ya Bir li yi nə üzv ol-

673 «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.
674 «Решением вступить в ТС Армения заблокировала шансы на подписание 
DCF TA - МИД Литвы», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/170 2414.html, 04.09.2013.
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ma  sı, bu öl kə nin xa ri ci ti ca rə tin də Ru si ya nın ağır lı ğı nı da ha da 
ar tı  ra caq və möv qe yi ni güc lən di rə cək, Er mə nis ta nın iq ti sa di və 
si ya si ba xım dan Ru si ya dan ası lı lı ğı da ha ar ta caq dır.

He sab la ma la ra gö rə, 2015-ci ilə qə dər Ru si ya Göm rük Bir li-
yin  dən 400 mil yard, Be lo rus və Qa za xıs tan isə 16 mil yard dol lar 
gə lir əl də edə bi lər.675 Bu za man Ru si ya nın gə li ri nin Bir li yə üzv 
olan döv lət lə rin gə lir lə rin dən mü qa yi sə edil mə yə cək qə dər çox 
ol du ğu mü şa hi də edi lir. Zəif və böh ran içə ri sin də olan Er mə nis-
tan iq ti sa  diy ya tı nın isə Bir li yə üzv ol ma sın dan son ra nə qə dər gə-
lir əl də edə  cə yi mə sə lə si nə ay dın lıq gə ti ril mə yib.

Sər kis ya nın Göm rük Bir li yi nə üzv ol ma sı üçün mü qa vi lə im-
za la  ma sın dan son ra Er mə nis tan mət buatın dan cid di reak si ya lar 
gəl miş  dir. Er mə ni mət buatı bu nu Er mə nis ta nın Ru si ya ya “təs lim 
ol ma sı” ki mi yox “iş ğal edil mə si” ki mi də yər lən dir miş dir.

Er mə ni mət buatı be lə bir mü qa vi lə nin im za lan ma sın dan son ra 
Er mə nis ta nın Av ro pa Bir li yi ilə mü na si bət lə rin də cid di gər gin li-
yin ya şa na ca ğı nı, iq ti sa di, si ya si sa hə lər də Av ro pa Bir li yi nin si-
ya si və ma li yə kö mə yi ni ala bil mə yə cə yi ni bil dir miş dir.

Be lə bir və ziy yət də ABŞ da Er mə nis ta na olan mü na si bət lə rin də 
bə zi mə sə lə lə ri ar xa pla na çə kə bi lər. Xü su si lə, Er mə nis ta nın NA TO 
ilə mü na si bət lə ri, bu öl kə yə edi lən qar şı lıq sız ma li yə yar  dım la rı, iq-
ti sa di və si ya si re form la ra ve ri lən mad di dəs tək da yan  dı rı la bi lər.

Er mə nis tan üçün si ya si, iq ti sa di və təh lü kə siz lik ba xı mın dan 
ye  ni bir mər hə lə baş la yır. Am ma bu ye ni mər hə lə nin pers pek ti vi-
nin ne cə ola ca ğı hö ku mə tin özü nə be lə ay dın de yil. Bu Er mə nis-
tan rəh  bər li yi nin son 20 il də hə ya ta ke çir di yi yal nış xa ri ci si ya sət 
və təh lü  kə siz lik st ra te gi ya nın la büd nə ti cə si dir.

675 «Армения-РФ: Все упирается в ОДКБ», http://www.panarmenian.net/rus/
details/¬169530/, 04.09.2013.
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VI FƏSİL

6. ERMƏNİSTANIN İRAN SİYASƏTİ

6.1. Siyasi münasibətlər

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra geosi ya si möv-
qe  yin dən irə li gə lən prob lem lə ri həll et mək məq sə di ilə İran ilə 
mü na  si bət lə ri ni yük sək sə viy yə də qur ma ğa ça lış mış bu öl kə ilə 
Tür ki yə və Gür cüs tan dan da ha ya xın tə mas da ol muş və əla qə lə ri-
ni mü tə  ma di ola raq in ki şaf et dir miş dir.676 Şi mal və qərb nəq liy yat 
xət tin  dən is ti fa də edə bil mə di yi nə gö rə Er mə nis tan İran üzə rin-
dən dün ya  ya açıl ma ğa ça lış mış dır.677 Er mə nis tan yal nız nəq liy yat 
sa hə sin də yox, xa ri ci si ya sət də də İra nın dəs tə yin dən is ti fa də et-
miş dir. Er mə  nis tan-İran əla qə lə ri tək cə iki öl kə nin qon şu ol ma sı 
geosi ya si real  lı ğı ilə de yil,678 ey ni za man da Er mə nis ta nın iş ğal çı 
si ya sət hə ya ta ke çir mə si, bir-bir lə ri ni is tər si ya si, is tər sə də iq-
ti sa di ba xım dan xa ri ci dün ya ya açı lan qa pı ki mi gör mə lə ri, iki 
öl kə ara sın da st ra te ji əhə miy yət li la yi hə lə rin real laş dı rıl ma sı, Er-
mə nis tan və Azər bay can ara sın da ya şa nan Dağ lıq Qa ra bağ prob-
le min də İra nın möv qe yi, Tür ki yə nin böl gə yə ma ra ğı,679 xü su si lə 

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.
677 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 
Com petition of Iran, Turkey and Russia, London: Praeger, 1998. pp. 24-25.
679 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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Azər bay can ilə qur ma ğa ça  lış dı ğı st ra te ji əla qə lər və Azər bay ca-
nın müs tə qil li yi ni elan et mə  sin dən son ra İran da ya şa yan və sa-
yı la rı 30-35 mil yon ol du ğu id dia edi lən azər bay can lı la rın mil li 
mə də ni mu xa ta riy yat tə ləb lə ri çər çi  və sin də for ma laş mış dır. İki li 
mü na si bət lər də yu xa rı da ifa də edi lən amil lə rin hə lə uzun müd dət 
qüv və də ola ca ğı eh ti mal edi lir.680

İran, SS Rİ-nin da ğıl ma sın dan son ra Cə nu bi Qaf qaz öl kə lə ri nin 
müs tə qil li yi ni Ru si ya nın ra zı lı ğı nı al dıq dan son ra ta nı mış və böl -
gə də ya şa nan si lah lı mü na qi şə lər dən na ra hat ol du ğu nu bil dir miş-
dir. Bə zi təd qi qat çı lar isə İran Pre zi den ti Əli Ək bər Rəf sən ca ni-
nin de di  yi: – “So vet İt ti fa qı nın da ğıl ma sı bi zi məm nun et mə di”681 
ifa də si nə is ti naq edə rək, so vet res pub li ka la rı nın müs tə qil lik lə ri ni 
elan et mə  sin dən son ra xü su si lə xa ri ci si ya sət və təh lü kə siz lik lə 
bağ lı cid di prob lem lər lə qar şı la şa ca ğın dan So vet İt ti fa qı nın sü-
qu tun dan İra nın məm nun ol ma dı ğı nı qeyd edir lər. Bu ba xım dan 
Er mə nis tan ilk baş  lar da İran dan göz lə di yi mü na si bə ti və ma ra ğı 
gör mə miş dir.

İki öl kə ara sın da si ya si əla qə lər Xa ri ci iş lər na zir lə ri nin 1992-
ci il 2 fev ral da Teh ran da im za la dı ğı mü qa vi lə dən son ra baş la mış-
dır. Mü qa vi lə şərt lə ri nə gö rə, hər iki öl kə də sə fir lik lər açıl ma lı və 
İran Er mə nis ta na tə bii qaz ver mə li idi. Bu gö rüş də İran Er mə nis-
ta na neft ema lı za vo du tik mə yi tək lif et miş və Ermənistanın İran 
üzə rindən tranzit keçid şərtləri müəyyənləşdirilmişdir.682 

680 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 
va sitəçi ol maq is tə yi Er mə nis tan Pre zi dent Le von Ter-Pet ros yan 
tə rə  fin dən məm nun luq la qar şı lan mış dır.683 Azər bay can və Er mə-
nis  ta nın də və ti üzə ri nə böl gə yə gə lən İran Xa ri ci iş lər na zi ri Əli 
Ək bər Vi la yə ti hər iki döv lə tin sə la hiy yət li şəxs lə ri ilə gö rüş müş-
dür. Sə fər əs na sın da Vi la yə ti prob le min mü za ki rə lər lə həll edil-
mə si gə rək  di yi ni və va si tə çi lik mis si ya sı na da vam edə cək lə ri ni 
bil dir miş dir.684 1992-ci ilin mart ayın da İran xa ri ci iş lər na zi ri nin 
müavi ni Mah mud Vaezi İrə va na sə fə rin də Dağ lıq Qa ra bağ prob-
le mi nin həl li üçün tək lifl ər pa ke ti ni Le von Ter-Pet ros ya na təq dim 
et miş dir. İra nın va  si tə çi lik cəhd lə ri Azər bay can və Er mə nis tan tə-
rə fin dən məm nun  luq la qar şı lan sa da, Qa ra bağ er mə ni ic ma sı nın 
gö rüş mə lər də tə rəf ki mi iş ti rak et mə si şər ti ni Azər bay ca na qə bul 
et dir mə yə ça lış ma sın  dan son ra nə ti cə siz qal mış dır. İra nın ak tiv bir 
şə kil də Dağ lıq Qa ra  bağ prob le mi nin həl lin də iş ti rak et mə yə cəhd 
gös tər mə si Er mə nis  tan tə rə fin dən müs bət qar şı lan mış dır.685 Be-
lə ki, Ter-Pet ros yan Er  mə ni Mil li Hə rə ka tı nın 4-cü qu rul ta yın da 
qon şu döv lət lər lə əla qə  lə ri ni “Er mə nis ta nın qon şu la rıy la, xü su si-
lə də İran və Tür ki yə ilə əla qə lə ri öl kə nin xa ri ci si ya sə ti nin ki lid 
nöq tə lə ri dir” 686 şək lin də də yər lən dir miş dir. Le von Ter-Pet ros yan, 
xü su si lə İran ilə əla qə lə ri də yər lən di rər kən, iki öl kə nin or taq si ya-

683 Ali Akpar Velayeti, “The Constructive Role of the IR Iran in Maintaining Regio-
nal Security”, Amu Darya: The Iranian Journal of Central Asian Studies, 1996, 
Vol. 1, No. 2. pp. 183-191; «Роухани: Иран готов содействовать урегулированию 
карабах ского 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 mən fe lə ri nin ol du ğu nu, tə rəfl ər ara sın da kı əmək daş lı ğın da ha 
da ge niş lə di yi ni və qı sa za  man da nə ti cə lə ri nin or ta ya çı xa ca ğı nı 
ifa də et miş dir.687 Bu dövr də Azər bay can da İra nın Dağ lıq Qa ra-
bağ möv zu sun da va si tə çi lik tə  şəb bü sü nü dəs tək lə mişdir.688 

Azər bay can və Er mə nis tan pre zi dent lə ri nin Teh  ran  da gö  rü  şü -
nü təş  kil edən İran, prob  le  mi həll et  mək is  tə  miş, an  caq Teh  ran 
gö  rü   şün  dən son  ra Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri hər  bi əmə  liy  yat  la -
ra baş   la  ya  raq Şu  şa  nı iş  ğal edə  rək, Ağ  dam bo  yun  ca hü  cu  ma keç -
miş  dir.689 Er mə nis ta nın hü cu ma keç mə sin dən son ra pre zi dent sə-
la hiy yət lə ri ni ic ra edən Azər bay can Mil li Məc li si nin səd ri Ya qub 
Məm mə dov İran İs lam Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ha şi mi Rəf-
san ca ni yə zəng vu ra raq Er mə nis ta nın hər bi əmə liy yat la rı da yan-
dır ma sı nı tə ləb et  miş dir. Rəf sən ca ni Ter-Pet ros yan ilə te le fon əla-
qə si ya rat ma ğa ça  lış sa da, Ter-Pet ros yan tex ni ki sə bəb lə ri bə ha nə 
gə ti rə rək onun la gö rüş mə mişdir.690 12 may da Ba kı dan İrə va na 
ge dən Mah mud Vaezi, Ter-Pet ros yan ilə gö rüş müş və va si tə çi lik 
cəhd lə ri nə da vam edə  cək lə ri ni bil dir miş dir. Er mə nis tan or du su-
nun Şu şa nı iş ğal et mə sin  dən son ra İra nın va si tə çi lik cəhd lə ri nə 
xü su si lə Azər bay ca nın eti  ba rı sar sıl sa da, may ayı nın so nu na ki-
mi İran va si tə çi lik mis si ya sı na da vam et miş dir. İra nın va si tə çi lik 
mis si ya sı Er mə nis ta nın Şu şa və Kəl bə cə ri iş ğal et mə sin dən son ra 
nə ti cə siz qal mış və da yan dı rıl  mış dır.

İran 1991-ci il 25 de kabr da Er mə nis ta nın müs tə qil li yi ni ta nı-

687 INFO-TASS, 23.03.1992.
688  INFO-TASS, 06.05.1992.
689 Անդրանիկ Աշխարյան, Արցաքյան գոյաթայկներ (1985–1992 թ), Լինգվա 
հրատարակչուտյուն, Երևան, 2004, էջ 210.
690 «В ходе всего периода Карабахского конфликта Иран занимал проармянскую 
позицию», http://www.zerkalo.az/new/view.php?category=3#21883, 29.03.2007.
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mış və 1992-ci il 9 fev ral da Teh ran da iki öl kə ara sın da dip lo ma tik 
mü  na si bət lə rin qu rul ma sı haq qın da mü qa vi lə im za lan mış dır.691 
İran Xa ri ci iş lər na zir li yi nin tə şəb bü sü nə ti cə sin də 1992-ci il 10 
ap rel də İrə van da sə fir lik açıl mış dır. Açı lış mə ra si min də iş ti rak 
edən Pre  zi dent Ter-Pet ros yan, iki öl kə nin böl gə si ya sə tin də üst-
üs tə dü şən mə sə lə lər ol du ğu nu və prin sip eti ba rı ilə cid di fi kir ay-
rı lıq la rı nın ol ma dı ğı nı vur ğu la mış dır. Bu dövr də iki öl kə ara sın da 
döv lət rəs  mi lə ri nin qar şı lıq lı sə fər lə ri real laş mış dır.

Ter-Pet ros yan 1992-ci il 6 may da ger çək lə şən İran sə fə rin də 
Araz ça yı üzə rin də kör pü nün açı lış mə ra si min də iş ti rak et miş dir. 
1992-ci ilin de kab rın da iki öl kə ara sın da im za la nan poçt mü qa vi-
lə  si nin şərt lə ri nə əsa sən, poçt xi mət lə ri ar tıq Ru si ya və ya di gər 
öl kə  lər va si tə si ilə yox, bir ba şa hə ya ta ke çi ril miş dir.

Tə rəfl ər əmək daş lıq çər çi və sin də te le fon dip lo ma ti ya sı na əhə -
miy yət ver miş dir. Rəf sən ca ni 1993-cü il 8 sent yabr da Ter-Pet ros -
yan ilə te le fon da nı şı ğın da böl gə nin hər bi, si ya si, iq ti sa di və ziy-
yə  ti ni də yər lən dir miş və Qa ra bağ prob le mi nin həl li üçün va si tə-
çi lik mis si ya sı na da vam edə cək lə ri ni ifa də et miş dir.692 İran Xa ri ci 
iş lər na zi ri nin xü su si nü ma yən də si Bəh ram Ha şi mi 9 sent yabr-
da İrə va na rəs mi sə fə rə get miş və Er mə nis tan Xa ri ci iş lər na zi ri 
Va han Pa paz  ya na mək tub təq dim et miş dir.693 Mək tub da re gional 
və ziy yət də yər  lən di ril miş694 və Qa ra bağ prob le mi nin da ha cid di 

691 Владимир Месамед, Специфика армяно-иранских отношений, http://bs-
kavkaz. org/2013/09/specifika-armyano-iranskih-otnosheniy
692 «Армяно-иранские отношения являются важным фактором стабильности 
и ми ра в регионе», PanARMENİAN, http://www.panarmenian.net/rus/politics/
news/1096 5, 14.07.2004.
693 Куртов, «Aрмяно-Иранские отношения», c. 416.
694 «Иран рассматривает безопасность стран Южного Кавказа, как собствен-
ную безопасность», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/321375.html, 
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nə ti cə lə ri ol ma  dan mü za ki rə lər yo lu ilə həll edil mə si nin əhə miy-
yət li ol du ğu vur  ğu lan mış dır.695

Er mə nis ta nın Dağ lıq Qa ra ba ğın ət ra fın da olan ra yon la rı da iş ğal 
et mə si, İran da ya şa yan Azər bay can lı la rın eti ra zı və da xi li təh lü kə -
siz li yin tə min edil mə si ba xı mın dan İran üçün təh lü kə təş kil et miş  dir. 
İki öl kə ara sın da kı əla qə lə rin yük sək sə viy yə də ol ma sı na bax  ma ya-
raq, 1994-cü il 11 fev ral da İra nın iki dö yüş təy ya rə si Er mə nis  ta nın 
ha va sər hə di ni po za raq Meh ri ra yon mər kə zin də olan də mir yo lu 
stan si ya sı nı bom ba la mış dır. Bu ha di sə Er mə nis tan tə rə fin dən rəs mi 
for ma da mü za ki rə olun ma dı, am ma Mosk va dan Teh ra na uçan İran 
or du su na aid C-130 hər bi təy ya rə si nin 17 mart 1994-cü il də Er mə-
nis ta nın iş ğa lı al tın da olan əra zi dən ra ket lə vu rul ma sı də  mir yo lu 
stan si ya sı nın bom ba lan ma sı na ca vab ki mi də yər lən di ril  miş dir. Er-
mə ni lər təy ya rə nin Azər bay can tə rə fin dən vu rul du ğu nu id dia et sə 
də, İran Xa ri ci iş lər na zir li yi ha di sə nin araş dı rıl ma sı üçün Qa ra bağ 
və Er mə nis ta na gön də ri lən mü tə xəs sis lə rin apar dıq la rı araş dır ma-
lar və ha zır la dıq la rı he sa ba ta əsa sən təy ya rə nin er mə ni lər tə rə fin-
dən vu rul du ğu açıq la mış dır. İran mət buatı mə sə lə ni mü za kir  ə yə çı-
xa ra raq təy ya rə nin er mə ni lər tə rə fin dən vu rul ma sı nın iki öl kə ara-
sın da kı əla qə lə ri cid di şə kil də zə də lə di yi ni bil dir sə də, Er mə  nis tan 
bu ha di sə ni mü za ki rə et mə mə yə üs tün lük ver miş dir.

Əla qə lər də ye ni bir mər hə lə yə baş lan ma sı ba xı mın dan ha di sə-
dən dər hal son ra Er mə nis tan Baş na zi ri nin müavi ni Qa qik Arut-
yun yan Teh ra na rəs mi sə fər et miş dir. Arut yun yan İra nın yük sək 
və zi fə li döv lət rəs mi lə ri ilə gö rü şə rək, iq ti sa di və siyasi məsələləri 

08.09.2004.
695 Амаяк Мартиросян, «Армяно-Иранские отношения: прошлое и настоящее», 
Центральная Азия и Кавказ, aвгуст 2000, http://www.ca-c.org/journal/cac-08-
200 0/20.martiros.shtml, 13.10.2002.
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müzakirə etmiş, tə rəfl ər ara sın da əmək daş lı ğın ge niş lə ndi ril mə si 
ilə bağ lı fi kir mü ba di lə si apar mış dır. Arut yun yan ey ni za man da 
priori tet mə sə lə  lər dən olan Araz ça yı nın üs tün də kör pü nün in şas-
na ən qı sa za man  da baş lan ma sı üçün Er mə nis ta nın tə lə bi ni qar-
şı tə rə fə çat dır mış dır. Bu zi ya rət əs na sın da sər həd dən ke çid lə rin 
asan laş dı rıl ma sı və sər  həd ti ca rə ti nin şərt lə ri mü za ki rə edil miş dir. 
Arut yun yan, təy ya rə nin vu rul ma sı ilə bağ lı on lar da olan bü tün 
sə nəd lə ri qar şı tə rə fə çat dı  rıl dı ğı nı bil dir miş dir. Zi ya rət za ma nı 
ay rı ca hər iki öl kə nin hö ku  mə ti nəz din də qu ru lan iq ti sa di əla qə-
lə rin koor di na si ya sı ilə məş ğul olan ko mis si ya nın ən qı sa za man-
da gö rüş mə si haq qın da ra zı lıq əl də edil miş dir.696 Bom ba la ma və 
təy ya rə nin vu rul ma sı ki mi prob lem li mə sə lə lə rə bax ma ya raq, Er-
mə nis tan və İran bir-bi ri lə ri nə eh ti yac  la rı ol du ğu nu bi lir di. Hər 
iki öl kə nin də Azər bay can və Tür ki yə ilə prob lem lə ri var dı və 
əmək daş lıq sa yə sin də or taq düş mən he sab et dik lə ri bu öl kə lə rə 
qar şı mü ba ri zə apa ra bi lər di lər. Bu za man İran bə zən Er mə nis ta-
nın iş ğal et di yi Azər bay can tor paq la rın dan ge ri çə kil mə li ol du ğu-
nu xa tır la da raq Azər bay ca nın kön lü nü al ma ğa ça  lış mış dır.

Er mə nis tan 1990-cı il lə rin or ta la rı na ki mi şi ma la çıx maq üçün 
mü ba ri zə apar dı ğı bir za man da, İran ilə əla qə lə ri nə də xü su si 
əhə  miy yət ver miş dir.697 1995-ci ilin av qust ayın da İran Par la ment 
he  yə ti nin Er mə nis ta na sə fər et mə si əla qə lə ri da ha da in ki şaf et-
dir sə də, hə min il də üç İran və tən da şı nın Er mə nis tan da öl dü rül-
mə si əla  qə lə rə mən fi tə sir et miş dir. İra nın Er mə nis tan da kı sə fi ri 
Nek kar İs fa ha ni Er mə nis tan təh lü kə siz lik qüv və lə ri nin İran və-
tən daş la rı nın can və mal təh lü kə siz li yi ni tə min et mək də çə tin lik 

696 Куртов, «Aрмяно-Иранские отношения», c. 421.
697 Emil Danielyan, “Caucasus: İran, Armenia Seeking Closer Relations”, RFE/RL 
Ye revan, 25.01.2001.
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çək dik lə ri ni er  mə ni rəs mi lə ri nin diq qə ti nə çat dır mış dır.
Ter-Pet ros yan 1996-cı ilin sent yabr ayın da ver di yi bə ya nat-

da İran ilə əla qə lə ri nin sı fır dan baş la ma sı na bax ma ya raq, qı sa 
müd dət  də əmək daş lı ğın ar zu edi lən sə viy yə yə çat dı ğı nı bil-
dir miş dir. Er mə  nis ta nı 1996-cı ilin de kabr ayın da zi ya rət edən 
İran İs lam Res pub  li ka sı Pre zi den ti nin mü şa vi ri Hə sən Hə bi bi 
Ter-Pet ros yan ilə go ru  şər kən, İra nın bü tün re gion döv lət lə riy-
lə və ey ni za man da Er mə  nis tan ilə ya xın qon şu luq əla qə lə ri nə 
əhə miy yət ver di yi ni bil dir miş  dir. Hə bi bi, Er mə nis ta nın Baş na-
zi ri Ar men Sər kis yan ilə gö rü şər  kən, iki öl kə ara sın da sə na ye, 
ener ji, ti ca rət, elm, mə də niy yət, bank sek to ru və göm rük nə za-
rə ti mə sə lə lə ri nə əhə miy yət ver dik lə ri ni ifa də et miş dir. Hə bi bi 
zi ya rət əs na sın da İra nın mad di yar dım la rı ilə qu ru lan “Qaf qaz 
İran şü nas lıq Mər kə zi” ad lı araş dır ma mər kə zi nin açı lı şın da iş-
ti rak et miş dir. Mər kə zin rəh bə ri Qar nik As tar yan iki öl kə əla-
qə lə rin dən bəhs edər kən, 1992-ci il dən eti ba rən Er mə nis  tan da 
“İran na mə” ad lı jur na lın nəşr olun du ğu nu bil dir miş və mər  kə-
zin araş dır ma la rı nın iki öl kə ara sın da kı əla qə lə rə el mi mə na da 
töh fə ver di yi ni ifa də et miş dir. Sə fər zma nı iki öl kə ara sın da iq-
ti  sa di, si ya si və mə də ni əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə si haq qın da 
me  mo ran dum im za lan mış dır.698

Er mə nis tan Xa ri ci iş lər na zi ri Alek sandr Ar zu man ya nın 1997-
ci lin iyun ayın da Teh ra na sə fər et mə si iki öl kə ara sın da kı mü na-
si  bət lər də ye ni bir sə hi fə aç mış dır.699 Zi ya rət əs na sın da iki öl kə 
ara  sın da kı əla qə lər və böl gə prob lem lə ri mü za ki rə edil miş, İra-
nın böl  gə ilə bağ lı si ya sə ti də yər lən di ril miş dir. Zi ya rət dən əv vəl 
Ru si ya nın Er mə nis ta na ver di yi təx mi nən bir mil yard dol lar lıq 

698 Куртов, «Aрмяно-Иранские отношения», c. 424.
699  Washington Times, 1997 14 April.
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si lah la rın İran üzə rin dən Er mə nis ta na da şın dı ğı xə bər lə ri böl gə 
mət buatın da mü  za ki rə edil miş, İran isə bu cür xə bər lə rin doğ ru 
ol ma dı ğı nı bil dir  miş dir.

1997-ci ilin son la rın da Er mə nis tan hö ku mə ti ni təm sil edən 
Şa  gen Ka ra ma nuk ya nın İra na sə fər et mə si, xü su si lə, hö kü mə tə-
ra ra sı əla qə lə rin da ha da in ki şaf et mə si nə tə kan ver miş, tə rəfl ər 
ara sın da ener ji və ti ca rət sa hə sin də ye ni əmək daş lıq im kan la rı 
mü za ki rə edil miş dir.700

Er mə nis tan Kons ti tu si ya Məh kə mə si nin Səd ri nin də və ti ilə 
İran İn qi lab Ke şik çi lə ri nin Ko man di ri Ayə tul lah Cən nə ti bu öl-
kə ni zi ya  rət et miş dir.701 Zi ya rət əs na sın da iki öl kə ara sın da hü quq 
və məh  kə mə mə sə lə lə rin də əmək daş lıq pers pek ti vi də yər lən di ril-
miş dir.

Cə nə ti nin sə fə rin dən son ra İran iş ada ma la rı nın Koope ra tiv 
Məc li sin dən bir qrup Er mə nis ta nı zi ya rət et miş, iki öl kə ara sın-
da kı ti ca rət əla qə lə ri və po ten si ya lı mü za ki rə edil miş, “Er mə nis-
tan-İran Ti ca rət Məc li si”nin qu rul ma sı haq qın da me ma ran dum 
im za lan mış  dır.702

İki öl  kə ara  sın  da qu  ru  lan “Hö  kü  mət  lə  ra  ra  sı Ko  mis  si  ya”nın iş  -
lə  rin nə  ti  cə  si ilə bağ  lı iq  ti  sa  di və ti  ca  ri əla  qə  lər, nəq  liy  yat, tə  bii 
qa   zın alın  ma  sı, ener  ji is  teh  sa  lı mə  sə  lə  lə  rin  də me  ma  ran  dum  lar 
im  za   lan  mış  dır.

Tə rəfl ər ara sın da kı əla qə lər pre zi dent lə rin qar şı lıq lı sə fər-
lə ri çər  çi və sin də bağ la nan mü qa vi lə lər də öz ək si ni tap mış dır. 
İran Pre zi  den ti Mə həm məd Ha tə mi nin 2004-cü il də 8-10 sent-
yabr da Er mə  nis ta nı zi ya rət et mə si də bu ba xım dan əhə miy yət-

700 Республика Армения, 05.11.1997.
701 Голос Армении, 22.10.1997.
702 Республика Армения, 22.11.1997.

VI FƏSİL. Ermənistanın İran siyasətiHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



306

li dir.703 İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr qurulduqdan sonra 
Hatəmi, Ermənis tanı 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 
zi yarət etmiş,705 Köçəryan ilə görüşmüş və Ermənistan parlamen-
tindəki çıxışında iki ölkə arasındakı siyasi, iqtisadi və mədəni 
əla qələri dəyərləndirmişdir. Hatəmi İrəvan dövlət universitetini 
də ziyarət etmiş və regional problemləri müzakirə edən konfrans 
ver mişdir.

Er mə nis tan ki mi İran da iki li mü na si bət lə rin in ki şaf et di ril mə -
si nin tə rəf da rı ol muş dur. Xü su si lə 2000-ci il lə rin əv vəl lə rin dən 
eti  ba rən ABŞ-ın böl gə yə hər bi ba xım dan yer ləş mək is tə mə sin dən 
son ra, İran Cə nu bi Qaf qaz si ya sə ti ni ye ni dən nə zər dən ke çir miş, 
Azər bay can ilə əla qə lə ri ni in ki şaf et dir mə yə ça lış mış dır. Ha tə mi-
nin 2004-cü ilin av qust ayın da Azər bay ca na sə fər et mə si böl gə 
mət bua  tın da bu tə şəb bü sün nə ti cə si ki mi də yər lən di ril miş dir. Ha-
tə mi Azər  bay can sə fə rin də İra nın ənə nə vi xa ri ci si ya sə ti nin ək si-
nə bir açıq la  ma ve rə rək, Dağ lıq Qa ra ba ğın Er mə nis tan tə rə fin dən 
iş ğal edil di yi  ni bil dir miş və Er mə nis ta nın iş ğal et di yi Azər bay can 
tor paq la rın dan ge ri çə kil mə li ol du ğu nu ifa də et miş dir. Bu mə sə lə 

703 Hatem Cabbarlı, “Hatemi’nin Azerbaycan Ziyareti Azerbaycan-İran İlişkilerinde 
Ye ni 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 
Erme nistan 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 
REG NUM, 09.09.2004; «Иран рассматривает безопасность стран Южного Кав-
каза как собственную безопасность», PanARMENİAN,14.06.2004.
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ilə bağ lı Er mə  nis tan Xa ri ci iş lər na zir li yi mü na si bət bil dir mə sə 
də, er mə ni mət  buatı bu bə ya na tı cid di şə kil də tən qid et miş dir.

Er mə nis tan Pre zi den ti Kö çər ya nın rəh bər li yi al tın da he yət 
2004-cü ilin iyul ayın da İra na sə fər et miş dir. Sə fər za ma nı İran 
Pre zi den ti Əh mə di ne jat ilə gö rü şən Kö çər yan, iki li mü na si bət-
lə ri, böl gə və bey nəl xalq təh lü kə siz lik prob lem lə ri ni mü za ki rə 
et miş, iq ti sa di, ti  ca ri, ener ji və baş qa mə sə lə lər lə bağ lı mü qa vi-
lə lər im za la mış dır.706 Xü su si lə “Er mə nis tan və İran hö ku mət lə ri 
ara sın da qar şı lıq lı an la  yış və Er mə nis ta nın in ki şa fı üçün İra nın 
dəs tə yi haq qın da me mo  ran dum”, “Er mə nis tan və İran ara sın da 
hü qu qi yar dım haq qın da mü qa vi lə” və di gər mü qa vi lə lər iki öl kə 
ara sın da kı əmək daş lı ğı da ha da ge niş lən dir miş dir.707

2006-cı ilin sent yabr ayın da Er mə nis ta nı zi ya rət edən İran 
Par la  men ti nin Səd ri Qu lam Əli Həd dad-Adil sə fə rin nə ti cə lə ri 
haq qın da ke çi ri lən mət buat konf ran sın da Er mə nis tan ilə əla qə-
lə rin da ha da in ki şaf et di ril mə si üçün səy gös tər dik lə ri ni və hər 
iki öl kə nin bey  nəl xalq təş ki lat lar da bir-bi ri ni dəs tək lə yə cək lə ri 
haq qın da ra zı lı ğa gəl dik lə ri ni bil dir miş dir. Bu ra zı laş ma ya gö rə 
Er mə nis tan Ya xın Şərq də, İran isə Av ro pa da fəaliy yət gös tə rən 
təş ki lat lar nəz din də mə na fe lə ri nin qo run ma sı na nail ol muş lar.708 
Həd dad-Adi lin sə fə ri er mə ni mət buatın da müx tə lif priz ma lar-
dan in cə lən miş, iq ti sa di, si  ya si, hər bi və təh lü kə siz lik sa hə lə rin də 
əmək daş lı ğa pa ra lel ola raq par la ment lə ra ra sı mü na si bət lə rin 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 
сотруд ничества», 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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ge niş lən di ril mə si nin əhə miy  yə ti və va cib li li yi vur ğu lan mış dır.709

Er mə nis ta nın Ener ji və tə bii eh ti yat lar na zi ri Ar men Mov sis-
yan iki öl kə ara sın da iq ti sa di əmək daş lıq ko mis si ya sı nın 10-cu 
ic la sın da iş ti rak et mək üçün 2011-ci il 31 may da rəs mi ola raq 
İran da sə fər də ol muş dur. İR NA İA-dan ve ri lən xə bər lə rə gö rə, 
İran Pre zi den ti Mah mud Əh mə di ne cat Mov sis yan ilə gö rüş də 
re gion döv lət lə ri ara sın da prob lem lə rin qar şı lıq lı ra zı laş ma ilə 
həll edil mə si ni vur  ğu la mış və iki öl kə ara sın da ener ji sa hə sin də 
əmək daş lı ğın pers pek  tiv lə ri ni mü za ki rə et miş dir. Əh mə di ne cat 
“re gion döv lət lə ri ara sın  da prob lem lər” de yər kən Dağ lıq Qa ra-
bağ prob le mi ni nə zər də tut  muş və “qar şı lıq lı ra zı laş ma” ifa də si 
ilə əs lin də Er mə nis ta nın tə za  vüz kar si ya sə ti nə do la yı sı ilə dəs tək 
ver miş dir. 

Mov sis ya nın sə fə ri za ma nı iki öl kə ara sın da neft, qaz, su, ener-
ji, ti ca rət və sə na ye sa hə lə rin də müx tə lif mü qa vi lə lər im za lan -
mış dır. İran XİN rəh bə ri Əli Ək bər Sa le hi bu mü qa vi lə lə rin im-
za  lan ma sın dan son ra tə rəfl ər ara sın da mü na si bət lə rin da ha da in-
ki şaf edə cə yi ni, 2010-cu il də iki öl kə ara sın da 270 mil yon dol lar 
olan ti  ca rət həc mi nin əv vəl ki ilə gö rə 38 faiz art dı ğı nı və gə lə cək 
il lər də da ha da ar ta ca ğı nı bil dir miş dir. Sa le hi, “Bir tə rəf dən Qa ra 
də niz, di gər tə rəf dən İran üzə rin dən Bəs rə Kör fə zi nə çı xa bi lə cək 
Er mə  nis ta nın uni kal və ziy yə ti nin diq qə tə alın dı ğı nı, bu əmək daş-
lı ğın sa də cə iki öl kə yə de yil, re giona da cid di iq ti sa di xe yir ve rə-
cə yi ni” vur ğu la mış dır. 710

709  «Армяно-Иранские связи обрели парламентский акцент», http://www.nv.am/
te ma.htm
710 Глава МИД Ирана: Уникальное положение Армении позволяет связать Пер-
сидский залив с Черным морем, ИА REGNUM,http://www.regnum.ru/news/ 
14105 52.html, 31.05.2011.
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İran Pre zi den ti Mah mud Əh mə di ne jad 2011-ci il 23 de kabr da 
Er mə nis ta na sə fər et miş dir.711 Sə fər za ma nı Əh mə di ne jat Er mə -
nis tan Pre zi den ti Serj Sər kis yan, Baş na zir Tiq ran Sər kis yan və 
Par la ment Səd ri Sam vel Ni ko yan ilə gö rüş müş dür. Ke çi ri lən gö -
rüş lər də iki öl kə ara sın da iq ti sa di, si ya si, təh lü kə siz lik və ti ca ri 
mə  sə lə lər, Araz ça yı üzə rin də su elekt rik stan si ya sı nın, də mir yo-
lu xət  ti nin in şa edil mə si, üçün cü elekt rik xət ti nin çə kil mə si ki mi 
mə sə  lə lər mü za ki rə edil miş dir.712

Əh mə di ne jad iki öl kə ara sın da kı əmək daş lı ğa mü na si bə ti ni 
bil di  rər kən “Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra bi zim 
əmək  daş lı ğı mız hər ke çən gün bər az da ha ge niş lə yib. Biz ey ni mə-
də niy  yə tin da şı yı cı la rı yıq; xalq la rı mız ara sın da əda lət, hu ma nizm 
və dost luq yük sək də yər lən di ri lir. Bu gün mü na si bət lə ri mi zə ən gəl 
ola bi lə cək heç bir şey yox dur” 713 de yə rək İran İs lam Res pub li ka sı-
nın xa ri ci si ya sət an la yı şı nı açıq bir şə kil də nü ma yiş et dir miş dir.

Əh mə di ne jad da ha son ra ol duq ca cid di bir fi kir bil di rə rək “Mən 
dün ya da heç ki min Er mə nis tan və İran ara sın da xə ri tə ni də yiş di rə 
bil mə yə cə yi ni söy lə dim. Biz qon şu və qo hu muq: mə na fe lə ri mi zi 
irə li yə apar maq üçün bir lik də hə rə kət et mə li yik. Əmək daş lı ğı mı-
zı məh dud laş dı ra caq heç bir şey yox dur.”714 demişdir.

Əh mə di ne ja dın is ti fa də et di yi “qon şu” ifa də si ni an la maq 

711 Iran’s Ahmadinejad Visits Armenia, http://asbarez.com/99987/irans-ahmadinejad-
visits-armenia, 23.12.2011.
712 Ахмадинежад не видит каких-либо препятствий для развития отношений 
меж ду 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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müm  kün ola bi lər. An caq “qo hum” ifa də si nin məğ zi ni an la maq 
üçün fars la rın və er mə ni lə rin ari ir qə mən sub ol duq la rı id diala rı nı 
xa tır  la maq ye rin də olar dı.

6.2. İqtisadi münasibətlər

Er mə nis tan üçün İran ilə ti ca ri və iq ti sa di əla qə lər ya rat maq 
əhə  miy yət kəsb et miş, iq ti sa di böh ran dan xi las ol ma ğa ça lı şan 
Er mə  nis tan bu öl kə ilə əla qə lə ri ni in ki şaf et dir mə yə ça lış mış dır. 
1992-ci ilin no yab rın da Er mə nis tan Pre zi den ti Ter-Pet ros ya nın 
im za la dı ğı fər man la İrə van da “Er mə nis tan-İran əla qə lə ri nin in-
ki şaf ko mis  si ya sı” ya ra dıl mış dır. Hə min il də iki öl kə ara sın da kı 
iq ti sa di və ti  ca ri əla qə lə ri in ki şaf et dir mək məq sə diy lə Teh ran-
da, “İran-Er mə  nis tan Biz nes Təş ki la tı” ad lı və da ha son ra İran və 
Er mə ni iş adam  la rın dan iba rət olan Şu ra qu rul muş dur. Bir-bi riy-
lə koor di na si ya lı ola raq ça lı şan bu iki qu ru mun İran-Er mə nis tan 
əla qə lə ri nin in ki şaf et di ril mə sin də əhə miy yət li ro lu ol muş və bir 
çox la yi hə lə r hə ya ta ke çir miş dir.

Er mə nis ta nın İran la si ya si əmək daş lı ğa yö nəl dən sə bəb lər iq-
ti  sa di əla qə lə rin qu rul ma sın da və in ki şa fın da da tə sir li ol muş dur. 
Müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra iş ğal çı xa ri ci si ya sət hə ya ta 
ke  çi rən Er mə nis tan Azər bay can, Gür cüs tan və Tür ki yə nin xoş 
niy yət  lə ri nə bax ma ya raq, ya xın qon şu luq əla qə lə ri nin qu rul ma sı 
im kan  la rın dan is ti fa də et mə miş dir. Er mə nis tan qar şı laş dı ğı si ya si 
və iq ti  sa di prob lem lə ri ni da ha çox Ru si ya və İran ilə əmək daş lıq 
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 60-
cı və 70-ci illərin səviyyəsinə idi. Xüsusilə enerji və nəqliyyat 
sahə sində yaşanan problemlər Er mə nis ta nı İran ilə əmək daş lı ğa 
sövq edən baş lı ca sə bəb lər ol muş dur. Azər bay can dan ke çən tə-
bii qaz bo  ru xət ti iş lə mə di yi nə, Gür cüs tan üzə rin dən ke çən tə bii 
qaz bo ru xət ti isə eh ti ya cı ödə mə di yi nə gö rə Er mə nis tan 1992-
ci il də ra zı  laş dı rıl mış715 İran-Er mə nis tan tə bii qaz bo ru xət ti nin 
bir an əv vəl in şaatı na baş la maq is tə miş dir.716 Tə bii qaz bo ru xət-
ti nin real laş ma  sı na İran dan da ha çox eh ti yac du yan Er mə nis tan 
gö rüş mə lə rə Baş na zi rin müavi ni və na zir lər sə viy yə sin də təm sil 
olun sa da, İran aidiy yə ti na zir lik lə rin ko mi tə sədr lə ri sə viy yə sin-
də iş ti rak et miş  dir.717 Er mə nis tan ay rı ca tə bii qaz bo ru xət ti mə sə-
lə sin də ap rı lan mü za ki rə lər də or ta ya çı xan prob lem lə rin ən qı sa 
za man da həll edil mə si üçün hö ku mət nəz din də daimi ko mis si ya 
qur muş dur.718

Er mə nis tan İran ilə iq ti sa di əla qə lə rin də Ru si ya, Azər bay can 
və Qa za xıs tan dan son ra 4-cü yer də dir. Er mə nis tan so vet döv rün-
də də tək cə sə na ye is teh la kın da yox, ey ni za man da qi da eh ti ya cı-
nı da özü qar şı la ya bil mə miş, mər kə zi plan la ma çər çi və sin də ay-
rı lan sub si  di ya lar he sa bı na bu prob lem lə ri həll et mə yə ça lış mış-
dır.719 Er mə  nis ta nın İran la ti ca rət həc mi 1995-ci il də ən yük sək 
həd də ça ta raq 35 mil yon dol lar ol muş dur. İki öl kə ara sın da ti ca-

715 INFO-TASS, 25.12.1993.
716 Куртов, «Aрмяно-Иранские отношения», c. 428.
717 INFO-TASS, 16.03.1993.
718 Mихаил Вермишев, «Состояние Экономики Армении», Диалог, 1996, No: 2, s. 7
719 Геворкян M. A, «К анализу Экономики переходного периода (На примере 
Ар мении)», Проблемы прогнозирования, 1995, No: 3, s. 50.
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rət həc mi nin art  ma sı nın sə bə bi 1994-ci il də Araz ça yı nın üs tün də 
ti kil mış kör pü nün is ti fa də yə ve ril mə si dir. Er mə nis tan İran ilə ti-
ca rət əla qə lə rin də ta  raz lı ğı tə min edə bil mə miş və ti ca rət ba lan sı 
hər za man Er mə nis  ta nın əley hi nə ol muş dur. 1996-cı il də iki öl kə 
ara sın da ti ca rə tin həc mi ar ta raq təx mi nən 200 mil yon dol la ra çat-
mış dır.720 Er mə  nis tan Döv lət göm rük ko mi tə si nin ver di yi mə lu-
mat da isə iki öl kə ara sın da ti ca rət həc mi 1996-cı il də 178,1 mil-
yon dol lar ola raq qeyd edil miş dir. İki öl kə ara sın da ti ca rət həc mi 
1997-ci il də 107,7 mil  yon dol la ra ki mi ge ri lə miş dir. Bu dövr də 
İra nın Er mə nis tan dan id  xa lı 40 mil yon dol lar, Er mə nis ta na ix ra-
cı isə 63 mil yon dol lar ol  muş dur.721 2008-ci il də Er mə nis tan İra-
na 25 mil yon, 2009-cu il də 33 mil yon, 2010-cu il də 85 mil yon, 
2011-ci il də 108 mil yon dol lar də yə rin də mal ix rac et miş, hə min 
il lər də, isə İran dan mü va fiq ola  raq 223, 162, 200, 217 mil yon dol-
lar lıq mal id xal et miş dir. 2012-ci il də isə tə rəfl ər ara sın da kı ti ca-
rət həc mi 380 mil yon dol lar ol muş  dur.722

Tə rəfl ər ara sın da kı iq ti sa di əla qə lə rin in ki şa fı nı tə min et mək və 
hü qu qi ba za sı nı ya rat maq eh ti ya cı or ta ya çı xan da, Er mə nis ta nın 
Baş na zi ri Hrant Mar kar yan rəh bər li yin də bir he yət Teh ra na get -
miş dir. Sə fər za ma nı sər ma yə lə rin qo run ma sı və təş viq edil mə si, 
iki li ver gi ödə mə lə ri nin ləğv edil mə si, ti ca rət və ener ji sa hə sin də 
əmək daş lıq, göm rük işin də qar şı lıq lı yar dım laş ma, sə na ye, kənd 
tə  sər rü fa tı, elm, təh sil, mər kə zi bank lar ara sın da və sə hiy yə sa hə-
sin də əla qə lər haq qın da mü qa vi lə lər im za lan mış dır. Mar kar yan-

720 Babookhanian H, “An Armenian view of İran’s transformation”, Executive 
İntelli gence Review, 1997, Vol. 24, N 28, 4 July, p. 69.
721 Arthur Yernjakian, “Iran Loses Its Posıtıons At Armenıan Market”, 
http://www.snark.am/ partnership-issue1.html
722 Месамед, Специфика армяно-иранских…,
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la bir lik də zi ya rə tə ge dən er mə ni iş adam la rı və İran iş adam la rı 
ara sın da əmək daş lı ğın da ha da in ki şaf et di ril mə si haq qın da ra zı-
laş ma əl də edil miş dir.723 Sə fər za ma nı Araz ça yı üzə rin də Er mə-
nis ta nın iş ğa lı al tın da olan böl gə də iki hid roelekt rik stan si ya sı nın 
ti kil mə si və Er mə nis ta na tə bii qaz ve ril mə si ilə bağ lı mü qa vi lə 
im za lan mış  dır.724 Bu mü qa vi lə im za lan dı ğın da Azər bay can İra na 
xə bər dar lıq edə rək, iş ğal al tın da olan böl gə də hid roelekt rik stan-
si ya sı nın ti kil  mə si nə eti raz et miş dir.

Ener ji sa hə sin də apa rı lan mü za ki rə lər nə ti cə sin də 1997-ci il 
1 may da iki öl kə ara sın da elekt rik ener ji sis tem lə ri ni bir ləş di rən 
stan si ya nın açı lı şı ol muş dur. Er mə nis tan 1997-ci ilin so nu na ki mi 
İran dan 330 mil yon KW/saat ener ji al mış dır.

İran Er mə nis ta na ener ji və qi da məh sul la rı ix rac, Er mə nis tan-
dan isə dağ-mə dən fi liz lə ri və me tal tul lan tı la rı id xal et miş dir. İran 
Er  mə nis tan ma şın qa yır ma sə na ye si üçün yük sək key fiy yət li kö-
mür gön dər miş, qar şı lı ğı nı isə ha zır məh sul lar la al mış dır.725 İran 
ey ni za man da Er mə nis ta nın mis mə dən lə ri ilə də ma raq lan mış, 
Er mə nis  ta nın mis is teh sa lı nın tək müş tə ri si olan İran, bu sa hə də 
qiy mət lə ri özü müəy yən ləş dir miş dir. Mə dən lə rin iş lə dil mə si üçün 
di na mi ti İran dan alan Er mə nis tan çox za man prob lem lər lə qar şı-
laş mış dır. İran şir kət lə ri mis is teh sa lı üçün or taq şir kət qu rul ma sı nı 
tək lif et sə də, Er mə nis tan bu tək li fə ma raq gös tər mə miş dir.726

Bəzi təhlilçilər iki ölkə arasında xüsusilə sənaye sahəsində 

723 INFO-TASS, 03.05.1997, 05.05.1997.
724 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.
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geniş imkanların olduğunu vurğulayır.727 Belə ki, İran İctimai 
Təhlükə sizlik İdarəsinin Direktoru Meyedi Karbasianının 1996-
cı ilin aprel ayında Ermənistana səfəri çərçivəsində Sənaye naziri 
Aşot Safar yan ilə görüşməsində də bu məsələlər müzakirə edilmiş, 
sənaye istehsalında əməkdaşlıq imkanları araşdırılmışdır.728

İran Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı na sər ma yə qo yan öl kə lər ara sın-
da 1996-cı il də ikin ci yer də ol ma sı na bax ma ya raq, bö yük la yi hə-
lər də yox, ki çik şir kət lər lə və tu rizm sa hə sin də əmək daş lıq et miş-
dir. Ey ni za man da iki öl kə ara sın da or taq sər ma yə li şir kət lər də 
fəaliy yət gös tə rir. 1997-ci il də Er mə nis tan da xa ri ci sər ma yə nin 
miq da rı 33,8 mil yon dol lar ol sa da, İra nın pa yı az ol muş dur.729

Tə rəfl ər ara sın da im za lan mış mü qa vi lə şərt lə ri nə gö rə əsa sən, 
in  for ma si ya, te le kom mu ni ka si ya, tə bii qaz sa tı şı, tə bii eh ti yat lar, 
neft, ener ji, nəq liy yat, ver gi, göm rük, sə na ye və ti ca rət mə sə lə lə ri 
ilə bağ lı sək kiz ko mi tə qu rul muş dur. Er mə nis tan İran sər ma yə si ni 
kim ya sə na ye si nə xü su si lə də, Nairit, Va nad zor Kim ya kom bi na-
tı, Şin və Kim yə vi lifl ər fab rik və za vod la rı na yön lən dir mə yə ça-
lış  mış dır. So vet İt ti fa qı za ma nı Er mə nis ta nın bu fab rik və za vod-
la  rı nın məh sul la rı təx mi nən 70 öl kə yə sa tı lır dı. An caq müs tə qil li-
yi ni elan et dik dən son ra iq ti sa di əla qə lə rin da ğıl ma sı nə ti cə sin də 
kim ya sə na ye si nin əsas müş tə ri lə ri Ru si ya və İran ol muş dur.

1996-cı ilin son la rın da iki öl kə ara sın da dər man sə na ye si, in -
for   ma  si  ya, te  le  kom  mu  ni  ka  si  ya, elekt  rik və tə  bii qaz tə mi na tı, tə bii 

727 “An Armenian view of İran’s transformation”, рр. 68-69, https://www.
larouchepub. com/eiw/public/1997/eirv24n28-19970704/eirv24n28-19970704_068-
an_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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zən gin lik lə rin qo run ma sı, dağ-mə dən sə na ye si, nəq liy yat, bank 
və göm rük sa hə sin də əmək daş lı ğı nə zər də tu tan mü qa vi lə lər im-
za lan  mış, şin fab ri ki nin səhm lə ri nin 60 faizi İra na sa tıl mış dır.730 
Bu za  man Er mə nis tan nəq liy yat prob le mi nin həl li üçün İran üzə-
rin dən Türk mə nis ta na tran zit də mir yo lu xət ti nin açıl ma sı na cəhd 
et miş dir. Türk mə nis tan isə Er mə nis ta na neft və elekt rik ener ji si 
tək lif et miş, an caq Er mə nis tan bu la yi hə ni hə ya ta ke çi rə bil mə-
miş dir.731 Er mə  nis tan ay rı ca Mə rənd-Meh ri-Aqa rak də mir yo lu və 
sər həd böl gə lə  rin də sər bəst ti ca rət zo na sı la yi hə si ni ha zır la mış, 
an caq İran bu tək  li fi qə bul et mə miş dir.732

Er mə nis tan mü tə ma di ola raq İran ilə ti ca rət və ma liy yə əla qə-
lə  ri nin in ki şaf et di ril mə si nə ça lış mış dır. İran 1990-cı il lə rin or ta-
la rın  da ya şa dı ğı val yu ta prob le mi ni həll et mək və xa ri cə val yu ta 
kö çü  rül mə si nə nə za rət et mək məq sə diy lə Er mə nis tan da Mel lat 
Ban kı nın şö bə si ni aç mış dır. Bu Er mə nis tan tə rə fin dən bir mü vəf-
fə qiy yət ki mi ic ti maiy yə tə təq dim edil sə də, qı sa bir müd dət son-
ra ban kın kre dit və di gər ma liy yə əmə liy yat la rın da çə tin və ziy yə-
tə düş dü yü ay dın ol muş dur.

1990-cı il lə rin son la rı na doğ ru Er mə nis tan-İran əmək daş lı ğın-
da Yu na nıs tan da iş ti rak et mə yə cəhd et miş dir. Tə rəfl ər ara sın da 
imz  a la nan üç tə rəfl i mü qa vi lə nin şərt lə ri nə gö rə, səs li və rə qəm li 
kom  pü ter tex no lo gi ya la rı nın qu rul ma sı plan laş dı rıl mış dır. Bu la-
yi hə nin tex ni ki tə rə fi nin İra nın həll et mə si nə zər də tu tul sa da, da-
ha son ra tə rəfl ə rin la yi hə yə ma raq gös tər mə mə lə ri nə gö rə hə ya ta 
keç mə miş  dir.

730 INFO-TASS, 27.06.1997.
731 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 İs lam Res pub li ka sı nın hö ku mət he yə ti, Ti ca rət na zi ri Şə -
riət mə da ri baş çı lı ğın da Er mə nis ta nı zi ya rət et miş, Er mə nis tan 
Pre  zi den ti Ro bert Kö çər yan, Baş na zir And ra nik Mar kar yan, Xa-
ri ci iş  lər na zi ri Var dan Os kan yan, Sə na ye və ti ca rət na zi ri Ka ren 
Çış ma  rıt yan ilə gö rüş müş dür. Er mə nis tan-İran ara sın da iq ti sa di 
əla qə lə rin əhə miy yə ti nə to xu nan Çış ma rit yan, iki öl kə nin qar şı-
lıq lı əmək daş  lı ğı nın gə lə cək də ti ca rət, sə na ye, tu rizm, in şaat sek-
to ru və nəq liy yat sa hə lə rin də da ha da in ki şaf edə cə yi ni vur ğu la-
mış dır. Na zir iki li mü  na si bət lər də ay rı ca biolo ji və tex ni ki sa hə-
də, bey nəl xalq təş ki lat  lar da əmək daş lıq im kan la rı nın da ha ge niş 
ol du ğu nu qeyd et miş dir. İran Ti ca rət na zi ri isə, iki öl kə ara sın da 
əmək daş lı ğın in ki şaf et di ril  mə sin də hü qu qi sa hə nin yax şı laş dı-
rıl ma sı ilə bank sis tem lə ri nin uy  ğun laş dı rıl ma sı nın müs bət nə ti-
cə lər ve rə bi lə cə yi nə to xun muş dur. Şə riət mə da ri ey ni za man da 
İran və Er mə nis tan ara sın da ti ca rət əla qə lə ri nin da ha da in ki şaf 
et di ril mə si, sər ma yə lə rin qo run ma sı və bank la rın ödə niş si ya sə ti 
ilə bağ lı mü qa vi lə lə rin im za lan ma sı nın zə ru ri ol du ğu nu ifa də et-
miş dir.

Hər iki öl kə nəq liy yat sa hə sin də sa də cə də mir yo lu və ma şın 
yo  lu na de yil, ha va nəq liy ya tı na da əhə miy yət ver miş dir. İrə van-
Teh  ran ara sın da kı ha va nəq liy ya tı nı 1996-cı ilin no yabr ayı na qə-
dər İran Döv lət ha va yol la rı şir kə ti ger çək ləş di rib, da ha son ra isə 
Er  mə nis ta nın “Caspian Airlines” ha va yo lu şir kə ti də həf tə də bir 
də fə İrə van-Teh ran ara sın da ha va nəq liy ya tı na qo şul muş dur.

Er mə nis ta nın İran ilə nəq liy yat sa hə sin də ki əmək dağ lı ğı nı ge-
niş  lən dir mə si öl kə da xi li is teh sa lın art ma sı ilə nə ti cə lən miş dir.

İq ti sa di və nəq liy yat prob lem lə rin həll edil mə si ba xı mın dan 
iki öl kə ara sın da kı əhə miy yət li la yi hə lər dən bi ri də, 3 km uzun-
lu ğun da olan Ka ca ran tu ne li nin in şa edil mə si haq qın da im za la-
nan mü qa vi  lə dir. Er mə nis ta nın “Arm gip rot rans La yi hə İns ti tu tu” 
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tə  rə  fin  dən ha zır la nan la yi hə nin ma liy yə ti 45 mil yon dol lar dır. 
Tu nel Er mə nis  tan-İran yo lu nu sa də cə 12 km qı salt ma ya caq, ey-
ni za man da nəq liy  ya tın də niz sə viy yə sin dən 500 metr aşa ğı dan 
keç mə si ni tə min edə  cək dir ki, bu za man qış da əl ve riş siz ha-
va şə raitin də yol hər za man açıq ola caq dır. Er mə nis tan ma liy-
yə mən bə yi ta pa bil mə di yi üçün la yi hə nin təx mi nən 85 faizi nin 
İran hö ku mə ti nin qar şı la ma sı nı is tə  miş dir.733 Bu la yi hə dən baş qa 
Er mə nis tan Ru si ya-İran və Hin dis tan ara sın da im za lan mış “Şi-
mal-Cə nub Bey nəl xalq Nəq liy yat La yi hə  si”də734 də iş ti rak et mək 
is tə di yi ni bil dir miş dir. Bu la yi hə çər çi və  sin də hö ku mət Er mə nis-
tan-Ən zə li-Ast ra xan la yi hə si nin həy ta ke çi  ril mə si plan laş dı rıl sa 
da, in şaat iş lə ri nə hə lə də baş lan ma mış dır.

İki öl kə ara sın da iq ti sa di əmək daş lıq ba xı mın dan ən bö yük la-
yi  hə İran-Er mə nis tan tə bii qaz bo ru xət ti la yi hə si dir. 735 Er mə nis-
tan hö ku mə ti Ru si ya dan al dı ğı tə bii qa zın nəq lin də prob lem lər 
ya şa dı ğı üçün İran ilə də gö rüş mə lə rə baş la mış və 1992-ci il də iki 
öl kə ara  sın da tə bii qaz bo ru xət ti nin in şa edil mə si haq qın da mü-
qa vi lə im za  lan mış dır. Mü qa vi lə im za lan dı ğı za man Er mə nis tan 
cid di iq ti sa di və so sial prob lem lər ya şa yır dı. Av ro pa Ye ni dən qur-
ma və İn ki şaf Ban kı nın la yi hə yə ma liy yə dəs tə yi ve rə cə yi haq-
qın da in for ma si  ya lar ve ril sə də, Ban kın rəs mi lə ri tə rə fin dən ve ri-
lən mə lu mat da bu in for ma si ya lar təs diq edil mə miş dir.736

733  Казарян, «K вопросы об Армяно-Иранских отношениях», с. 64.
734  Севк Саруханян, «Международный транспортный коридор «Север - Юг» и 
Рос сийско - 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 Иран-
Ар мения», http://www.regnum.ru/news/263461.html#ixzz2omd55meN, ИА REG-
NUM, 19.05.2004.
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La yi hə də yə ri 120 mil yon dol lar olan tə bii qaz bo ru xət ti nin mü  qa-
vi lə şərt lə ri nə gö rə, in şaat iş lə ri nin 1995-ci il də ta mam lan ma sı plan-
laş dı rıl sa da, tex ni ki və ma liy yə prob lem lə ri nin ya şan ma sı sə  bə bi ilə 
in şaat iş lə ri za ma nın da ta ma lan ma dı. İl də 1 mil yard kub metr tə bii 
qaz ötür mə qa bi liiyə ti olan bo ru xət ti,737 141 km uzun  lu ğun da dır, 100 
km İran əra zi sin dən, 41 km isə Er mə nis tan əra zi  sin dən ke çir. 738

Er  mə  nis  ta  nın Ener  ji na  zi  ri Ar  men Mov  ses  yan REG  NUM İn -
for   ma  si  ya Agent  li  yi  nə ver  di  yi mü  sa  hi  bə  də İran ilə gö  rüş  mə  lər  də 
hər iki öl  kə  nin öz əra  zi  sin  dən ke  çə  cək bo  ru xət  ti  ni in  şa et  mə  lə  ri 
haq   qın  da raz  lı  ğa gəl  dik  lə  ri  ni bil  dir  miş  dir.739

Er  mə  nis  ta  nın ener  ji prob  lem  lə  ri  nin həll edil  mə  sin  də si  ya  si 
mən   fəəti olan Aİ bu la  yi  hə  yə dəs  tək ver  miş  dir. Be  lə ki, Aİ İran-
Er   mə  nis  tan tə  bii qaz bo  ru xət  ti  nin çə  kil  mə  si ilə bağ  lı tex  ni  ki və 
hü  qu   qi la  yi  hə  si  ni ha  zır  la  maq üçün 2001-ci il  də Er  mə  nis  ta  na 30 
mil  yon av  ro ver  miş  dir.740

Bu haq da mü qa vi lə 2001-ci il də 23-25 yan var da İrə van da təş-
kil edi lən “Er mə nis tan-İran İq ti sa di Əmək daş lıq Ko mis si ya sı” ic-
la  sın da im za lan mış dır.741

La yi hə yə Aİ-nin ma liy yə dəs tə yi tə min edil dik dən son ra Er mə  nis-
tan və İran tə bii qaz bo ru xət ti ni Er mə nis tan və Gü rü cüs tan əra  zi sin-

737  Валерия Красникова, «Газопровод Иран - Армения», http://www.ia-centr.ru/
pub lic_details.php?id=287, 22.01.2007.
738  Олег Максименко, «Новый этап армяно-иранских отношений», http://www.
ar menianews.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 ke çə rək Qa ra də niz sa hi li nə qə dər uzat ma ğı,742 bu ra dan da də ni-
zin di bi ilə çə kil mə si plan laş dı rı lan bo ru xət ti ilə tə bii qa zı Uk ray na ya 
nəql et mə  və son nöq tə ola raq Av ro pa ya çı xar maq is  tə miş dir.743

İran tə bii qa zı nın Er mə nis tan, Gür cüs tan və Uk ray na üzə rin dən 
Av ro pa ya nəq li ilə (Bu la yi hə nin uzun lu ğu 550 km-dir) bağ lı suala 
ca vab ve rən Mov ses yan İran he yə ti ilə bu mə sə lə ni mü za ki rə et  mə-
dik lə ri ni, Av ro pa döv lət lə ri nin bu ba rə də tə ləb lə ri olar sa nə zə rə ala-
caq la rı nı qeyd et miş dir. Bu la yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə si üçün 5 mil-
yard dol lar tə ləb olu nur du. Bu rə qəm in şaatı uzun za man mü za  ki rə 
edi lən BTC neft bo ru xət ti nin in şaat də yə rin dən iki də fə çox  dur.

Er mə nis tan bu la yi hə nin ren ta bel li ol du ğu nu sü but et mək üçün 
Gür cüs ta nın da la yi hə də iş ti rak et mə si nə ça lış mış dır. Bu ba xım-
dan Baş na zir And ra nik Mar kar yan Er mə nis tan-İran əmək daş lı ğı-
nın böl gə nin xey ri nə ol du ğu nu və ener ji la yi hə lə rin də Gür cüs ta-
nın da iş ti rak edə bi lə cə yi ni vur ğu la mış dır.744

Av ro pa döv lət lə ri 5 mil yard dol lar xərc lə yə rək cid di təh lü kə -
siz lik prob lem lə ri olan Cə nu bi Qaf qaz böl gə sin dən tə bii qaz bo ru 
xət ti nin in şa edil mə si mə sə lə si nə ma raq gös tər mə di və bu la yi hə-
nin ren ta bel li ol ma sı da şüb hə li dir. İran öz qa zı nı sa ta ca ğı, Er mə-
nis tan, Gür cüs tan və Uk ray na isə tran zit öl kə ol ma la rı sə bə bi ilə 
bu la yi  hə yə ma raq gös tər sə lər də, la yi hə nin si ya si ris ki var dı və 
da ha son  ra lar gün də mə gəl mə miş dir.745

742 “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 la yi hə mü za ki rə edil di yi za man Ru si ya bu na qar şı ol du-
ğu nu bil dir miş dir.746 Çün ki İran-Er mə nis tan tə bii qaz bo ru xət ti 
Uk ray  na ya qə dər uza nar sa, həm Er mə nis tan Ru si ya ya olan ener ji 
ası lı lı  ğın dan azad ola caq, həm də Av ro pa da Ru si ya tə bii qa zı na 
al ter na tiv mən bə or ta ya çı xa caq dı ki, bu da bey nəl xalq ba zar da 
Ru si ya nın əley hi nə qiy mət də yi şik li yi ilə nə ti cə lə nə bi lər di. Tə bii 
qa zın qiy  mə tin də ki çik də yi şik lik isə Ru si ya ya mil yon lar la dol la-
rın iti ril mə  si nə sə bəb ola bi lər di. 

On suz da mü ba hi sə li olan İran-Er mə nis tan tə bii qaz bo ru xət-
ti nin in şaatı tə rəfl ər ara sın da ya şa nan an laş maz lıq və ma liy yə 
prob lem  lə ri sə bə bi ilə ge ci kir di. İran tə bii qa zı nın Er mə nis tan, 
Gür cüs tan və Uk ray na üzə rin dən Av ro pa ya nəq li mə sə lə si mü za-
ki rə edi lər kən, Ru si ya nın cid di eti raz et mə sin dən son ra la yi hə nin 
hə ya ta ke çi ril  mə si mə sə lə si şüb hə al tı na alın dı. Nə ha yət, uzun 
mü za ki rə lər dən son ra Ru si ya nın ra zı lı ğı ilə İran-Er mə nis tan tə bii 
qaz bo ru xət ti nin in şaatı 2004-cü il 12 yan var da baş la dı.747 İn şaatın 
2006-cı il də ta  mam lan ma sı plan lan sa da, bə zi tex ni ki sə bəb lə rə 
gö rə 2007-ci ilin mart ayın da ta mam lan dı.748 14 mart da xət tin açı-
lış mə ra si min də iş  ti rak edən Kö çər yan və Əh mə di ne jat tə bii qaz 
bo ru xət ti nin is ti fa  də yə ve ril mə si ni son il lər də iki öl kə ara sın da 
həyata keçirilən ən böyük layihə olduğunu bildirmişdilər.749 

746  «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 
Bu gün 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 отноше-
ний с Арменией для Ирана нет никаких препятствий», Азг, 22.03.2007.
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Er mə nis tan böl gə də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rin ha mı sın da iş-
ti  rak et mək is tə sə də, Aİ-nin ma liy yə dəs tə yi ver di yi la yi hə lər 
is tis na ol maq la bey nəl xalq əhə miy yə ti olan BTC və BTƏ neft 
və tə bii qaz bo ru xət lə ri ki mi la yi hə lər dən kə nar da qal mış dır. Er-
mə nis tan rəs  mi lə ri bu la yi hə lər dən kə nar da qal ma la rı nı si ya si və 
iq ti sa di ma hiy  yə ti ni ic ti mai rəy dən giz lət mə yə ça lış sa lar da, da ha 
ba ha lı olan İran və Türk mə nis tan üzə rin dən dün ya ya açı lan la yi-
hə lər də iş ti rak et  mək cəhd lə ri də is tə ni lən nə ti cə ni ver mə miş dir. 
Onu da qeyd et mək va cib dir ki, Er mə nis tan iş tiak et di yi bü tün 
la yi hə lər də tək cə özü nün ma liy yə və saiti ilə de yil, bey nəl xalq do-
nor la rın ma liy yə dəs tə yi ni al mış dır. Bu da tə bii ki, iq ti sa diy ya tın 
zəif ol ma sı ilə izah edi lə bi lər və xa ri ci bor cu nun art ma sı na gə ti-
rib çı xa rır.

6.3. Təhlükəsizlik sahəsində əməkqaşlıq

SS Rİ-nin sü qu tun dan son ra Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri mil li 
təh lü kə siz lik lə ri ni adə tən NA TO və KTMT çər çi və sin də qo ru ma-
ğa ça lış sa lar da, bu sa hə də böl gə döv lət lə ri ilə də mü na si bət lə ri ni 
in  ki şaf et dir mə yə ça lış mış lar və bu pro ses hə lə də da vam edir.750 
Er mə nis tan KTMT ilə mü na si bət lə ri ni in ki şaf et di rə rək mil li tə-
lü  kə siz li yi ni bu təş ki lat çər çi və sin də qo ru ma ğa üs tün lük ver mə-

750 Tair Faradov, Foreign Policy Orientations in Azerbaijan: Public and Elite Opin-
ion, NATO-EAPC Individual Research Fellowship 2001-2003, Final Report, Baku 
- June, 2003; Elkhan Mekhtiev, Security Policy in Azerbaijan, NATO-EAPC Re-
search Fel lowship 1999–2001; Анатолий Цыганок, «НАТО идет из Балтии на 
Кавказ», Неза висимая газета, 09.07.2004; Svante E. Cornel, Regional Security 
in theSouth Cau casus: The Role of NATO, Central Asia-Caucasus Institute, Paul 
H. Nitze School of Advanced International Studies, The Johns Hopkins University, 
United States of Ame rica, 2004.
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si nə bax ma ya raq, NA TO ilə də əla qə qu rub və müx tə lif la yi hə-
lər də iş  ti rak et miş dir. Er mə nis tan ey ni za man da İran ilə də hər bi 
mü na  si bət lər qu rub və in ki şaf et di rir.751 Tə rəfl ər ara sın da hər bi 
mü na  si bət lə rin qu rul ma sın da hər iki öl kə nin qar şı lıq lı eh ti yac la-
rı, Azər  bay can, Tür ki yə və İs rail752 ara sın da qu rul du ğu id dia edi-
lən hər bi əmək daş lı ğın tə si ri ol du ğu qeyd edi lir.753 Əs lin də İran 
və Er mə  nis tan hər bi və təh lü kə siz lik sa hə lə rin də ki əmk da lı ğı na 
haqq qa zan  dır maq üçün Azər bay can, Tür ki yə və İs rail ara sın da kı 
əmək daş lı ğı cid di və st ra te ji əmək daş lıq ki mi təq dim edir di lər.

2000-ci il lə rin son la rı na qə dər Azər bay can-Tür ki yə ara sın da 
hər  bi və təh lü kə siz lik sa hə lə rin də əmək daş lıq dan bəhs edil sə də, 
bu, Er mə nis tan-Ru si ya ara sın da kı bən zər sa hə lər də ki əmək daş-
lıq la mü  qa yi sə də ol duq ca zəif dir və İs rail “sa ca ya ğı nın” eti bar-
lı lı ğı mü  za ki rə möv zu su dur. İs rail 1990-cı il lə rin son la rı na qə dər 
İra nın Cə nu bi Qaf qaz da və Or ta Asi ya da möv qe lə ri ni güc lən di rə-
cə yi eh ti  ma lı nı də yər lən di rə rək, Azər bay can ilə hər bi və təh lü kə-
siz lik əmək  daş lı ğı na əhə miy yət ver miş dir. An caq 2000-ci il lər də 
İra nın bu coğ  ra fi ya da iq ti sa di və si ya si ola raq eh ti mal edil di yi 

751  Аббас Малеки, «Иран и Туран: К вопросы об отошениях Ирана с государ ствами 
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-
ничес кое сотрудничество (в аспекте проблем региональной безопасности)», 
Централь ная Азия и Кавказ, http://www.ca-c.org/journal/2004/journal_rus/cac-
01/08.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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qə dər cid di və qa  lı cı möv qe tut ma dı ğı mə lum ol duq dan son ra İs-
rail-Azər bay can hər bi və təh lü kə siz lik əmək daş lı ğı id dia edil di yi 
qə dər in ki şaf et mə  miş dir.

Cənubi Qafqazda İran-Ermənstan-Rusiya və İran-Ermənistan-
Yunanstan754 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.

Yu nans tan və Tür ki yə ara sın da Kipr və Egey də ni zin də ki ada-
lar prob le mi nin gün də mə gə ti ril mə si, İran-Er mə nis tan-Yu nans tan 
ara  sın da kı əmək daş lı ğa tə kan ver miş dir. Böl gə də ya şa nan si ya si 
ha  di sə lər isə İran-Er mə nis tan-Ru si ya əmək daş lı ğı nın müm kün-
lü yü nə işa rət edir. Bu əmək daş lıq bir mü qa vi lə ilə rəs mi lə şər sə, 
Azər bay  can dost ol ma yan döv lət lə rin əha tə sin də qa la bi lər. An caq 
Azər bay  can Tür ki yə ilə hər bi-si ya si və təh lü kə siz lik sa hə lə rin də 
mü qa vi lə im za la yar və Azər bay can, Tür ki yə, İs rail əmək daş lı ğı 
in ki şaf edər  sə, İran-Er mə nis tan-Ru si ya əmək daş lı ğı nın nə ti cə lə-
ri ni müəy yən öl çü də azal da bi lər.755

1990-cı il lə rin or ta la rın da qu rul maq da olan Er mə nis tan-İran756 
hər bi və təh lü kə siz lik əmək daş lı ğın da Yu nans tan da iş ti rak et miş -
dir. Yu nans tan tə rəfl ər ara sın da im za lan mış mü qa vi lə lə rin hər bi 
və təh lü kə siz lik ma hi yə ti da şı ma dı ğı nı bil dir sə də, bu, dip lo ma-

754 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.
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tik bə  ya nat dan baş qa bir şey de yil.757 Yu nans ta nın Er mə nis tan-
İran əmək daş lı ğın da yer al ma sın dan son ra Türk məns ta nın da bu 
“üç bu  caq da” iş ti rak et mə si id dia edil sə də, Türk məns ta nın bu 
me xa niz  ma da ye ri və iş ti ra kı nın öl çü sü bəl li de yil. Türk məs ta-
nın Azər bay  can və Tür ki yə ilə mü na si bət lə ri nin yax şı ol ma dı ğı 
Sa par mu rad Ni ya zov iq ti da rı za ma nı Er mə nis tan-İran-Yu nans-
tan “üç bu ca ğın da” xü su si lə ener ji və nəq liy yat sa hə sin də iş ti ra kı 
müm kün ol sa da, Ni ya zo vun 2006-cı ilin de kabr ayın da və fat et-
mə sin dən son ra bu fik ri təs diq et mək müm kün de yil. Er mə nis tan-
İran-Yu nans tan ara  sın da iq ti sa di və hər bi sa hə də əkək daş lı ğın dan 
1990-cı il lə rin or ta  la rın dan son ra da ha da in ki şaf et miş dir.

İlk də fə 1997-ci il də təş kil edi lən Er mə nis tan, İran və Yu nans-
tan XİN rəh bər lə ri nin 4-cü gö rüş mə si 2001-ci ilin mart ayın da 
baş tut muş dur.758 Bu gö rüş mə də iq ti sa di, ti ca rət, kom mu ni ka si-
ya, sə na  ye, tex no lo gi ya, ener ji və tu rizm sa hə lə rin də əmək daş-
lı ğı əha tə edən me mo ran dum lar im za lan mış dır.759 Gö rüş mə də 
ey ni za man da İran tə bii qa zı nın Av ro pa ya da şın ma sı mə sə lə si 
də mü za ki rə edil  miş dir. İran XİN rəh bə ri Ka mal Xər ra zi tə rəfl ər 
ara sın da ener ji sa  hə sin də əmək daş lı ğın əhə miy yə ti ni vur ğu la ya-
raq, la yi hə ni iq ti sa di və st ra te ji ba xım dan də yər lən dir miş dir. Bu-
nun la bağ lı İran tə bii qa  zı nın Er mə nis tan-Gür cüs tan-Uk ray na və 
ya xud Tür ki yə-Yu nans tan xət ti ilə Av ro pa ya nəql edən la yi hə lər 
müzakirə edilmişdir.

757 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-
kas lardaki 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 ayın da ye ni dən gö rü şən İran-Er mə nis tan və 
Yu  nans tan XİN rəh bər lə ri tə rəfl ər ara sın da iq ti sa di, si ya si, təh-
lü kə  siz lik, ener ji və tu rizm sa hə sin də əmək daş lı ğın in ki şaf et di-
ril mə si haq qın da me mo ran dum im za la mış dır.760 Yu nans tan XİN 
rəh bə ri Qeor gios Pa pand reu öl kə si nin Aİ-yə üzv ol ma sı sə bə bi ilə 
İran və Er mə nis ta nın Aİ ilə də əmək daş lı ğı nın in ki şaf edə cə yi ni 
bil dir miş  dir. Tə rəfl ər ara sın da hər bi mü na si bət lə rin qu rul ma sın da 
mən fəəti olan bir döv lət də Ru si ya dır. Ru si ya xü su si lə Er mə nis tan 
va si tə si ilə bu əmək daş lı ğa dəs tək ve rir. NA TO üz vü olan Yu nans-
ta nın “şər üç bu ca ğı” ola raq bi li nən İran və KTMT çər çi və sin də 
Ru si ya ilə əmək daş lıq edən Er mə nis tan ilə hər bi və təh lü kə siz lik 
sa hə lə rin də mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə si NA TO-da fi kir ay-
rı lı ğı na sə bəb ol muş dur. Be lə ki, Yu nans tan Mü da fiə na zi ri 1999-
cu ilin iyun ayın da Teh ra na sə fər edər kən, iki öl kə ara sın da hər bi 
və təh lü kə  siz lik sa hə lə rin də mü qa vi lə im za la ya caq la rı id diala rı 
gün də mə gə ti  ril di yi za man ABŞ-ın bu mə sə lə ilə bağ lı iza hat tə-
ləb et mə sin dən son ra Yu nans tan İran ilə hər bi və təh lü kə siz lik 
sa hə sin də əmək daş  lı ğın nə zər də tu tul ma dı ğı nı bil dir miş dir.761

Er mə nis tan, İran və Yu nans tan Əmək daş lı ğı İc ra Ko mi tə si nin 
6-cı top lan tı sı Xa ri xi iş lər na zir lə ri nin müavin lə ri sə viy yə sin də 
2002-ci il 13 fev ral da İrə van da təş kil olun muş dur. Bu Ko mi tə 
XİN rəh  bər lə ri nin müavin lə ri sə viy yə sin də il də iki də fə top la nır.

Er mə nis tan XİN-i tə rə fin dən ve ri lən mə lu mat la ra gö rə, İc ra 
Ko  mi tə si əmək daş lıq im kan la rı nı və pro se si ni də yər lən di rə cək, 
üç tə  rəfl i əmək daş lıq proq ram la rı ilə bağ lı ön ha zır lıq ça lış ma la rı 
ilə bağ lı tə li mat lar ve rə cək di. Er mə nis tan-Yu nans tan-İran ara sın-

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 üç tə rəfl i əmək daş lı ğın qu rul ma sı na 1995-ci ilin av qust ayın da 
qə rar ve ril miş, ilk top lan tı sı isə 1997-ci il 22 de kabr da Afi na da 
ke çi ril  miş dir. Üç tə rəfl i əmək daş lıq adı al tın da al tı ko mi tə fəaliy-
yət gös tə  rir. İc ra Ko mi tə si nin İrə van top lan tı sı so nun da tə rəfl ər 
ara sın da əmək daş lı ğın da ha da in ki şaf et di ril mə si haq qın da me-
mo ran dum im za lan mış dır.762

Yu nans tan Mü da fiə na zir li yi nin Baş Qə rar gah Rəisi Qeor gio 
An to na ko pu lo sun 2003-cü ilin av qust ayın da Er mə nis ta na sə fər 
et  mə si tə rəfl ər ara sın da hər bi əməkdş lı ğı da ha da ge niş lən dir miş-
dir. An to na ko pu los Pre zi dent Kö çar yan və XİN rəh bə ri Var dan 
Os kan  yan ilə gö rüş müş, iki öl kə ara sın da kı hər bi əmək daş lı ğı 
da ha da in  ki şaf et dir mə nin müm kün ol du ğu nu və für sət lə ri də-
yər lən dir mə nin va cib li yi ni vur ğu la mış dır. An to na ko pu los Er mə-
nis tan ilə hər bi mü  na si bət lə rin st ra te ji əmək daş lıq çər çi və sin də 
ol du ğu nu qeyd et miş  dir.763

Er mə nis tan Pre zi den ti Kö çər yan 2005-ci il 25 de kabr da İra-
na sə  fər et miş dir. Sə fər za ma nı hər bi əmək daş lıq dan da ha çox, 
iq ti sa di əmək daş lı ğın in ki şaf et di ril mə si böl gə mət buatın da yer 
al sa da, sə  fər baş la ma dan əv vəl Er mə nis tan Mü da fiə na zi ri Serj 
Sər kis ya nın İra nın İrə van sə fi ri ni qə bul et mə si, iki öl kə ara sın da 
hər bi əmək daş  lı ğı da ha da in ki şaf et dir mək is tə yi ola raq də yə rə-
lən di ril miş dir.764

2002-ci ilin mart ayın da İran Mü  da  fiə na  zi  ri Ad  mi  ral Əli Şam  -

762 “Ermenistan-Yunanistan-İran Üçlü Toplantı Yerevan’da”, Аzg, 12.02.2002.
763 «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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xa  ni  nin Er  mə  nis  tan sə  fə  rin  də iki öl  kə ara  sın  da hər  bi mü  qa  vi  lə im  -
za  lan  mış  dır.765 Mü qa vi lə də tə rəfl ər ara sın da hər bi əmək daş lı ğın 
in  ki şaf et di ril mə si, müx tə lif hər bi la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si, 
təc  rü bə mü ba di lə si, Kö çər ya nın 2001-ci il də İra na sə fə ri za ma nı 
im za  la nan mü qa vi lə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si, tə bii qaz bo ru xət ti-
nin in  şaatı na baş lan ma sı və or taq hər bi şir kət lə rin qu rul ma sı haq-
qın da ra zı lı ğa gə lin miş dir. Sə fə rin nə ti cə si ni və im za la nan mü qa-
vi lə lə ri şərh edən Şam xa ni Teh ran-İrə van əmək daş lı ğı nın üçün cü 
öl kə yə qar şı ol ma dı ğı nı bil dir sə də, Azər bay can İran-Er mə nis tan 
ara sın da in ki şaf edən hər bi əmək daş lıq dan na ra hat ol muş dur.

Şam xa ni böl gə nin təh lü kə siz lik prob lem lə ri ni də yər lən di rər kən, 
im za la nan mü qa vi lə nin Cə nu bi Qaf qaz da təh lü kə siz li yin tə min 
edil mə si nə kö mək edə cə yi ni vur ğu la mış, ABŞ-ı hə dəf ki mi gös tə -
rə rək, İran ilə sər həd olan coğ ra fi ya ya böl gə dən kə nar güc lə rin hər -
bi güc yer ləş di ril mə si nə qə tiy yət lə qar şı ol duq la rı nı bil dir miş dir. 
Şam xa ni nin bu bə ya na tı böl gə mət buatın da ABŞ-ın Azər bay can-
da hər bi ba za qu rul ma sı haq qın da mü za ki rə lər apar dı ğı id diala rı na 
qar şı lıq Azər bay ca na xə bər dar lıq ki mi də yər lən di ril miş dir.

2000-ci il lə rin əv vəl lə ri nə qə dər ABŞ Cə nu bi Qaf qa za hər bi ba -
xım dan yer ləş mə yə üs tün lük ver mə sə də, bu ta rix dən son ra böl gə 
döv lət lə ri nin bi rin də (Gür cüs tan və ya xud Azər bay can da) hər bi ba -
za qur maq is tə di yi ni bil dir miş dir. Er mə nis tan bun dan is ti fa də edə -
rək İra nın diq qə ti ni Azər bay ca na yön lən dir mə yə ça lış mış dır.

Er mə nis ta nın İran ilə iq ti sa di, hər bi və təh lü kə siz lik sa hə lə-
rin də əmək daş lı ğı nı ge niş lən dir mə si nə dən sə ABŞ hö ku mə ti nin 
diq qə ti ni çək mə miş dir. Tür ki yə ilə İran ara sın da tə bii qaz mü qa-
vil si nə qar şı çı xan ABŞ, Er mə nis tan-İran ara sın da tə bii qaz mü-

765 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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qa vi lə si im za lan  dı ğı za man ey ni reak si ya nı ver mə miş, Aİ-nin bu 
la yi hə yə ma liy yə dəs tə yi ver mə si nə qar şı çıx ma mış dır. ABŞ-ın 
İra qı iş ğal et mə sin  dən son ra İran ilə mü na si bət lə ri nin gər gin ləş-
mə si be lə Er mə nis ta nın İran ilə mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə-
si nə ma ne ol ma mış dır. Azər  bay can və Gür cüs tan ABŞ-ın Ya xın 
Şərq də mə na fe lə ri ni diq qə tə al  dıq la rı hal da, Er mə nis tan bu öl kə-
lər qə dər dip lo ma tik dav ran ma  mış dır.

Er mə nis ta na gö rə İran böl gə də Tür kü yə də da ha üs tün möv qe də -
dir və er mə ni dias po ra sı nın ya şa dı ğı ərəb döv lət lə rin də İra nın möv -
qe yi da ha güc lü dür. Bu sə bəb lə də Er mə nis ta nın İran ilə mü na si bət -
lə ri ni in ki şaf et dir mə si xa ri ci si ya sət də priori tet mə sə lə lər dən bi ri 
ki mi gö rü lür.766 Şamxaninin Ermənistan səfəri zamanı Gürcüstan 
ordusunun xüsusi təyinatylı qüvvələrinə terrorizmlə mübarizə təli mi 
vermək üçün ABŞ-ın təxminən 200 hərbiçisi bu ölkəyə gəl mişdi. Bu 
zaman ABŞ-ın Gürcüstanın Panki dərəsində hərbi baza qurmaq istəyi 
bölgə mətbuatında müzakirə edilirdi və Şamxani ABŞ hərbiçilərinin 
Gürcüstana gəlməsinə mənfi münasibət bildir mişdir.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

766  Матевосян, «Военная сближение Армении и Ирана…»
767  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/400 090.html, 02.02.2005.
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Sər kis yan tə rə fin dən ha zır la nan “Er mə nis tan Res pub li ka sı Mil-
li Təh lü kə siz lik St ra te gi ya sı nın İs ti qa mət lə ri” ad lı sə nəd də İran ilə 
mü na si bət lər “Bö yük iq ti sa di, hər bi, mə də ni po ten si ya la və müs-
tə  qil xa ri ci si ya sə tə sa hib olan İra nın böl gə nin si ya si və təh lü kə-
siz lik mü hi ti nin for ma laş ma sın da əhə miy yət li ro lu var dır; iq ti sa di 
və si  ya si ola raq Tür ki yə ilə rə qa bət edir... Tür ki yə və İran ara sın-
da ya şa  nan rə qa bət böl gə də ta raz lı ğın qo run ma sı na xid mət edir... 
Er mə nis  tan-İran əmək daş lı ğı Tür ki yə-Azər bay can əmək daş lı ğı-
nın Er mə nis  ta na qar şı təb li ğa tı nı zəifl ət mək də dir... Bu məq səd lə 
biz ABŞ ilə mü na si bət lə ri miz də İran ilə əmək daş lı ğı mı zı ba zar lıq 
va si tə si ki mi is ti fa də et mi rik.” 769- deyə dəyərləndirmişdir.

Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti ni for ma laş dı ran qu rum və şəxs lər 
ABŞ-a rəğ mən İran ilə mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir mə yə ça lış sa-
lar da, mü xa li fət par ti ya la rı hö ku mə ti da ha cid di dav ran ma ğa də-
vət et  miş, böl gə döv lət lə ri nə yö nə lik si ya sə tin for ma laş ma sın da 
ABŞ - ın bu öl kə lə rə mü na si bə ti ni diq qə tə al ma la rı nın zə ru ri li yi-
ni xa tır lat  mış lar.770 ABŞ-İran gər gin li yin də Er mə nis ta nın ne cə si-
ya sət hə ya ta ke çi rə cə yi ni də yər lən di rən təh lil çi lər, Er mə nis ta nın 
bö yük və güc lü döv lət ol ma dı ğı nı, hər nə qə dər İran ilə ya xın mü-
na si bət qur  sa lar da, ABŞ-ın İra na qar şı hər bi əmə liy yat la ra baş la-
ya ca ğı za man tə rəf siz qal ma sı gə rək di yi ni və İra nın bu mə sə lə ilə 
bağ lı Er mə  nis tan dan cid di dəs tək göz lə mə si nin doğ ru ol ma dı ğı nı 

769 «Серж Саркисян: Сотрудничество Армения-США не противопоставляет-
ся ин тересам Ирана», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/601140.html, 
06.03. 2006.
770  «Председатель Народной партии Армении: Война в Иране станет катастро-
фой для Армении и Нагорного Карабаха», ИА REGNUM, http://www.regnum.
ru/news/ armenia/628344.html, 22.04.2006.
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bil dir miş  lər.771 Xa ri ci təh lil çi lər isə ABŞ-İran gər gin li yin də772 Er-
mə nis ta nın bə zi prob lem lər lə qar şı la şa ca ğı nı is tis na et mə sə lər də, 
id dia edil di yi ki mi bu prob lem lər hə ya ti əhə miy yət li ol ma ya ca ğı-
nı qeyd et miş  lər.773

Er mə nis tan və İran təh lü kə siz lik sa hə də əmək daş lıq la rı nın heç 
ki mə qar şı ol ma dı ğı nı bil dir sə lər də, Qri qor yan er mə ni kil sə si və 
İran şiə is la mın bir ara ya gəl di yi ma raq lı si ya si bə ra bər lik nü mu-
nə si gös tə rir lər.774

1990-cı il lər dən son ra Er mə nis tan-İran mü na si bət lə ri Er mə-
nis tan xa ri ci siy sə ti nin əhə miy yət li və uğur lu is ti qa mə ti ola raq 
də yər lən  di ri lə bi lər. An caq bu uğu run ma hiy yət eti ba rı ilə Er mə-
nis ta nın xa  ri ci si ya sə tin də hə lə lik hiss edil mə yə cək bə zi prob-
lem lər çı xar ma eh ti ma lı var. İra nın mü səl man döv lə ti ol ma sı na 
bax ma ya raq Er mə  nis tan bu döv lət lə mü na si bət lə ri ni yük sək sə-
viy yə də qu rmuş, mü  na si bət lə ri da ha da in ki şaf et di rmişdir. Bu 

771 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: Ле-
вон Казарян, «Иран и уран: вызывы для Армении», http://www.noravank.
am/?l=2&d =19&f=344; Aрутюн Хачатрян, «Армения: полемика вокрук отно-
шений 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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mü na si bət lə rin qar şı lıq lı ası  lı lıq şə raitin də de yil, tək tə rəfl i ola raq 
Er mə nis ta nın iq ti sa di bə zən də si ya si ası lı lıq çər çi və sin də in ki şaf 
et mə si Er mə nis tan ba xı mın  dan gə lə cək də cid di prob lem lə rin ya-
şan ma sı na sə bəb ola bi lər.

Xü su si lə BTC və BTE neft və tə bii qaz bo ru xət ti KTB də mir 
yo lu la yi hə lə rin də Er mə nis ta nın iş ti rak et mə mə si, İran-Er mə nis-
tan tə bii qaz bo ru xət ti la yi hə si nin hə ya ta ke çi ril mə si geosi ya si və 
geoiq ti sa di ba xım dan Er mə nis ta nın İran dan olan ası lı lı ğı nı da ha 
da ar tı rmışdır. Er mə nis tan bə zən xü su si lə ener ji və iq ti sa di ba-
xım dan Ru si  ya nın tə si rin dən uzaq la şa ma ğa ça lış sa da, böl gə də 
hə ya ta ke çir di yi ya yıl ma cı xa ri ci si ya sət onun bir çox bey nəl xalq 
əhə miy yət da şı yan la yi hə lər dən kə nar da qal ma sı ilə nə ti cə lən-
miş dir.

İran 35 mil yon azər bay can lı nın mə də ni mux ta riy yat tə lə bi ni 
diq  qə tə ala raq, on la rın Azər bay can ilə mü na si bət lər qur ma sı na 
ma ne ol maq üçün Er mə nis ta nın Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal 
et mə si ni də sətk lə yir. An caq böl gə və bey nəl xalq təh lü kə siz li-
yin di na mi ka sı də yiş di yi za man, İran bu dəs tə yi ni da yan dı ra raq 
Er mə nis ta na təz yiq edə bi lər. Bu nun üçün İran müx tə lif təz yiq 
me xa nizm lə ri nə sa hib  dir. Er mə nis ta nın geosi ya si möv qe yi Azər-
bay can, Tür ki yə və Gür  cüs tan dan tor paq tə ləb et mə si, onu baş da 
Ru si ya ol maq üz rə İra na tə rəf yön lən di rir. Böl gə də sül hün və təh-
lü kə siz li yin tə min edil mə  sin də töh fə si ol ma yan, ək si nə və ziy yə ti 
da ha da gər gin ləş dir mə yə cəhd edən Er mə nis ta nın müs tə qil xa ri-
ci si ya sət hə ya ta ke çir mə si müm kün de yil. İran ilə mü na si bət lər-
də Er mə nis ta nın qar şı laş dı ğı prob lem lə rin bir qis mi ni müəy yən 
mər hə lə də həll et miş ki mi gö  rü nə bi lər. An caq prob lem lə rin irə li-
yə yö nə lik qə ti şə kil də həll edil  mə sin də uğur lu st ra te ji de yil.
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VII FƏSİL

7. ERMƏNİSTANIN GÜRCÜSTAN SİYASƏTİ

7.1. Ermənistanın Gürcüstan  
            siyasətinin ümumi mənzərəsi

Er mə nis tan və Gür cüs tan ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lər 
1992-ci il 17 iyul da qu ru lmuşdur. Hə min il dən eti ba rən Tifl i si də 
Er mə  nis tan sə fir li yi, 2008-ci ilin ap rel ayın dan eti ba rən Ba tum da 
Baş kon sul luq fəaliy yət gös tə rir.775

Er mə nis tan xa ri ci si ya sə tin də Gür cüs tan ilə mü na si bət lər xü-
su  si lə nəq liy yat, ener ji təh lü kə siz li yi və bu öl kə də ya şa yan er mə-
ni lər ba xı mın dan əhə miy yət li dir. 

Er mə nis tan və Gür cüs tan müs tə qil lik lə ri ni elan et dik dən son ra 
mü na si bət lə ri nin yük sək sə viy yə də da vam et di yi ni bil dir sə lər də, 
ara la rı da müx tə lif prob lem lər ya şan mış dır. Tə rəfl ər bu prob lem-
lə ri gör məz lik dən gə lə rək iki li mü na si bət lə ri in ki şaf et dir mə yə 
ça lış sa  lar da, is tə ni lən nə ti cə lə ri əl də et mə mişlər.

XIX əs rin son la rı, XX əs rin əv vəl lə rin də gür cü lər və er mə ni-
lər ara sın da müəy yən prob lem lər ya şan mış dır. An caq Ru si ya nın 
Cə nu  bi Qaf qa zı iş ğal et mə sin dən son ra tə rəfl ər prob lem lər gün-
də mə gə  ti ril mə sə də, tam ola raq həll edil mə miş dir. Bu dövr də də 
er mə ni ta  rix çi lər və təd qi qat çı lar 1960-cı il lər dən eti ba rən nəşr 
et dik lə ri ki tab və mə qa lə lər də Gü rü cüs ta nın Ca va xe ti və Axıl kə-
lək böl gə lə ri nə qar şı id dia irə li sür müş lər.

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” dokt ri ni 
çər  çi və sin də plan la nan “Bö yük Er mə nis tan” la yi hə si ni hə ya ta 
ke çir  mək üçün Er mə nis tan ge niş təb li ğat fəaliy yə ti ilə məş ğul ol-
muş dur. “Bö yük Er mə nis tan”ın sər həd lə ri Gür cüs ta nın bə zi böl-
gə lə ri ni də eh ti va edir və bu ra da ya şa yan er mə ni lər bu fəaliy yə tin 
əsas hə də fi  dir.776

İki öl kə ara sın da kı mə də ni, so sial-iq ti sa di və si ya si mü na si bət -
lər də 1990-cı il lə rin or ta la rı na qə dər cid di in ki şaf qey də alın ma-
mış  dır. Bu hər iki öl kə də ya şa nan so sial-iq ti sa di və si ya si prob-
lem lər lə bə ra bər Dağ lıq Qa ra bağ, Ab xa zi ya və Cə nu bi Ose ti ya 
prob lem lə ri ilə izah edi lə bi lər. “Gür cüs tan gür cü lər üçün dür!” 
şüarı ilə iq ti da ra gə lən Zviad Qam sa xur di ya nın ha ki miy yə ti il lə-
rin də tə rəfl ər ara sın  da kı mü na si bət lər po zul muş və Gür cüs tan da-
kı er mə ni lər cid di na ra  hat lıq ya şa mış dır. 

Er mə nis tan və Gür cüs tan ara sın da hö ku mət lə ra ra sı ilk mü qa-
vi lə 1991-ci ilin iyul ayın da Qam sa xur di ya iq ti da rı za ma nın da 
im za lan  mış. an caq hər iki öl kə də ya şa nan prob lem lə rə gö rə mü-
qa vi lə hə ya  ta ke çi ril mə miş dir.

Tə rəfl ər ara sın da kı mü na si bət lər 1992-ci ilin mart ayın da 
Eduard Şe vard nad ze nin ha ki miy yə tə gəl mə sin dən son ra in ki şaf 
et miş və Gür cüs tan-Er mə nis tan mü na si bət lə ri ye ni mər hə lə yə qə-
dəm qoy  muş dur.777

Tə rəfl ər ara sın da kı iq ti sa di mü na si bət lə rin qu rul ma sı və in ki-

776 Müstəqillik sonrası Ermənistan - Gürücüstan münasibətləri üçün baxın: Дур-
мушид зе Нугзар, «Грузино-Армянские отношения в перспективе Южно-
Кавказского со трудничества»,http://www.scirs.org.ge/russian/analytic/round_five/
durmishidze.htm, 09.08.2007; Жегнети Константин, «Грузинские-Армянские 
отношения в свете ре гиональных реалии», http://www.scirs.org.ge/russian/analy-
tic/round_five/zhgenti.htm, 09.08.2007
777  Республика Армения, 03.02.1995.
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şaf et di ril mə si 1993-cü ilin may ayın da Şe vard nad ze nin Er mə-
nis ta na sə fə ri za ma nı “Dost luq, əmək daş lıq və qarş lıq lı yar dım 
haq qın  da”778 im za la nan mü qa vi lə ilə baş la mış dır. Bu mü qa vi lə ilə 
tə rəfl ər ara sın da mə də ni, iq ti sa di və si ya si mü na si bət lər tən zim-
lən miş dir.

1994 – 1995 və 1997-ci il lər də hər iki döv lə tin pre zi dent lə ri nin 
qar şı lıq lı zi ya rət lə ri mü na si bət lə rin in ki şa fı na zə min ha zır la mış-
dır. Er mə nis tan-Gür cüs tan ara sın da kı mü na si bət lə rin in ki şaf et-
di ril mə  sin də sa də cə pre zi dent lə rin qar şı lıq lı sə fər lə ri de yil, ey ni 
za man da par la ment lə ra ra sı əmək daş lıq da rol oy na mış dır. 1996-
cı il də Gür  cüs tan-Er mə nis tan par la ment lə ra ra sı ko mis si ya nın qu-
rul ma sı əmək  daş lıq pro se si ni da ha da sü rət lən dir miş dir.779

Döv lət baş çı la rı nın qar şı lıq lı sə fər lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə si 
və par la ment lə ra ra sı mü na si bət lə rin qu rul ma sı və in ki şaf et mə-
sin dən son ra 1995-ci ilin fev ral ayın da hər iki döv lə tin iq ti dar 
par ti ya la rı-Er mə ni Ümum mil li Hə rə kə tı və Gür cüs tan Və tən daş-
la rı Bir li yi ara  sın da mü qa vi lə im za lan mış dır.780 Döv lət baş çı la rı 
və par la ment lər si ya si və iq ti sa di əmək daş lı ğa, iq ti dar par ti ya la rı 
isə so sial və mə də  ni mü na si bət lə rə əhə miy yət ver miş lər. 1990-cı 
il lə rin or ta la rı na qə  dər tə rəfl ər ara sın da kı mü na si bət lər is tə ni lən 
sə viy yə də in ki şaf et  mə sə də, hər iki tə rəf or ta ya çı xan ye ni für sət-
lər dən is ti fa də et mə yə ça lış mış dır.781

Tə rəfl ər ara sın da si ya si və iq ti sa di mü na si bət lə ri də yər lən di-

778  Республика Армения, 20.05.1993.
779 Шилова Р.А, «Армения-грузия: Добрососедство и связ с внешним миром» 
Aр мения: 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 iq ti dar par ti ya la rın nü ma yən də lə ri si ya si və mə də ni sa hə lər də 
ya  şa nan in ki şa fın iq ti sa də sa hə lər də mü şa hi də edil mə di yi ni bil-
dir miş  dir.782 Bu nun ən əhə miy yət li sə bə bi tə rəfl ə rin cid di iq ti sa di 
prob  lem lər ya şa ma sı na rəğ mən da ha çox si ya si sa hə də əmək daş-
lı ğa eh  ti yac duy ma sı dır. Bu döv lət lər də is teh sal edi lən mal lar tə-
rəfl ə rin iq  ti sa di eh ti yac la rı nı qar şı la ma mış dır. Bir di gər sə bəb də 
Er mə nis tan və Gür cüs ta nın si ya si əmək daş lı ğa da ha çox əhə miy-
yət ver mə si dir. 1990-cı il lə rin or ta la rı na qə dər hər iki döv lət müs-
tə qil lik lə ri ni qo ru  yub möh kəm lən dir dik dən son ra ikin ci plan da 
qa lan iq ti sa di mü na si bət lə rin in ki şaf et di ril mə si nə ça lış mış lar.

7.2. İqtisadi əməkdaşlıq

Er mə nis tan və Gür cüs tan müs tə qil lik lə ri ni elan et dik dən son ra 
iq ti sa diy yat la rın da ya şa nan prob lem lər, iki öl kə ni əmək daş lıq et-
mə  yə sövq et miş dir. Er mə nis ta nın Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal 
et mə  si və Tür ki yə dən qon dar ma “soy qı rı mın” ta nı ma sı nı tə ləb et-
mə si, təz mi nat və tor paq tə lə bi sə bə bi ilə sər həd lə ri bağ lı qal mış və 
xa ri ci ti ca rə ti ni Gür cüs tan üzə rin dən hə ya ta ke çir miş dir783 Er mə-
nis tan Par lam ne ti nin səd ri Ka ren Də mir çi yan Gür cüs tan ilə xü su si 
mü na  si bət lə ri nin ol du ğu nu və Gür cüs ta nın Er mə nis tan üçün tran-
zit784 öl kə ol ma və dün ya ba zar la rı na çıx ma sı da bö yük əhə miy yə tə 

782 Свободная Грузия, 18.06.1996.
783 Игор Мурадян, «Современные Грузино-Армянские отношения», http://www.
art sakhworld.com/igor_muradian/Current/index.html
784 Ermənistanın nəqliyyat problemləri üçün baxın: Ричард Бейлок, Beylok, «Что 
не правильно в Армении», The International Association For Caucasian Regional 
Stu dies, Law Politics Sociology Economics Modern History International Relations, 
Cau casian Regional Studies, Vol. 4, Issue 1, 1999, s. 7.
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sa hib ol du ğu nu bil dir miş dir.785 Er mə nis tan So vet İt ti fa qı za ma nın da 
da nəq liy yat ba xı mın dan Gür cüs tan dan ası lı ol muş dur. Er mə nis tan 
nəq liy yat prob le mi ni həll et mək üçün də mir yo lu xət ti ni Azər bay -
ca nın Ağs ta fa böl gə si nə qə dər in şa edə rək Azər bay can üzə rin dən 
Ru si ya ilə ye ni də mir yo lu xət tin dən is ti fa də et miş dir.786

Hər iki döv lə tin Baş na zir lə ri 1994-cü ilin iyul ayın da gö rü şər -
kən, iq ti sa di prob lem lər mü za ki rə edil miş və həl li yol la rı ax ta rıl -
mış dır. Baş na zir lə rin əsas məq sə di iq ti sa di mü na si bət lə ri So vet 
İt  ti fa qı sü qut et mə dən əv vəl ki sə vi yə yə yük səlt mək ol muş dur.787 
An  caq Baş na zir lə rin bu tə şəb bü sü iq ti sa di prob lem lə rin həll edil-
mə  sin də is tə ni lən nə ti cə nin ver mə miş dir. Be lə ki, mü na si bət lər 
müəy  yən bir plan çər çi və sin də de yil, plan sız qu rul muş dur. 1997-
ci ilə qə dər Er mə nis tan və Gür cüs tan ara sın da kı ti ca rət mü na si-
bət lə ri Ru si ya, İran və Türk mə nis tan dan da ha aşa ğı sə viy yə də ol-
muş dur. Er mə nis ta nın böl gə döv lət lə ri ilə ti ca rə tin də Gür cüs tan 
4-cü sı ra da yer lə şib788 və Er mə nis ta nın xa ri ci ti ca rət döv riy yə sin-
də 3,6 faiz pa  ya sa hib dir.789

İki öl kə ara sın da kə iq ti sa di mü na si bət lər də ma liy yə əmək daş-
lı ğı borc la rı nın, göm rük, ver gi, taarif və xid mət lə rin qar şı lı ğı nın 
ödə nil  mə si mə sə lə lə ri cid di prob lem ol muş dur. Bu ki mi iq ti sa di 

785«Грузия-Армения»,http://ames.kiev.ua/cgi-bin/txts/5/return_txt.cgi? 
ur i=%2Fvar% 2Fwww%2Fames.kiev.ua%2Ftxts%2F5%2F051999005.
txt&back=http%3A%2F%2Fa mes.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 январе-
июне 1997 г, Управление по статистике государсвенному регистру и анализу 
Республи ки Армения, Eреван 1997, с. 26.
789  Республика Армения, 11.06.1996.
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prob lem  lər Şe vard nad ze nin 1993-cü ilin may ayın da İrə va na sə-
fə ri za ma nı mü za ki rə edil miş dir. 1990-cı il lə rin son la rı na doğ ru 
bu sa hə də müəy yən irə li lə yiş ol sa da, bir çox prob lem lər bu gü nə 
qə dər həll edil mə miş dir.790

1980-ci il lə rin son la rın da baş la yan iq ti sa di böh ra nın 1990-cı 
il  lə rin son la rı na qə dər da vam et mə si, Ab xa zi ya və Cə nu bi Ose ti-
ya prob le mi nə gö rə şi mal nəq liy yat xət ti nin is ti fa də edil mə mə si 
Er mə  nis ta nın nəq liy yat prob le mi nin da ha da cid di ləş mə si nə sə-
bəb ol  muş dur. Er mə nis tan Ba tum və Po ti li man la rın dan is ti fa də 
et sə də, bu prob lem lə rin həll edil mə sin də ye tər li de yil. Er mə nis-
ta nın Gür  cüs tan ilə iq ti sa di mü na si bət lə rin də nəq liy yat prob le mi 
hə lə də əsas mə sə lə lər dən bi ri ola raq qa lır.

Tə rəfl ər ara sın da 1993-cü ilin may ayın da də mir yo lu nəq liy-
yat və tran zit ke çid lə rin tən zim lən mə si haq qın da hö ku mət lə ra ra sı 
mü  qa vi lə im za lan mış dır. An caq bu mü qa vi lə dən irə li gə lən şərt-
lər bü  tün lük də hə ya ta ke çi ril mə di yi üçün Er mə nis ta n qar şı laş dı ğı 
prob  lem lə ri tam ola raq həll edə bil mə miş dir.791

Gür cüs ta nın tran zit öl kə ol ma sı ba xı mın dan Er mə nis tan üçün 
bö  yük əhə miy yə ti var dır. Gür cüs tan əra zi sin dən tran zit ke çi di za-
ma nı göm rük də qar şı laş dı ğı bü rok ra tik ma neələr Er mə nis tan şir-
kət lə ri nə çox ba ha ba şa gə lir. Gür cüs ta nın tran zit ke çid dən əl də 
et di yi gə li rin 97 faizi Er mə nis tan və Azər bay ca nın ge ri qa la nı isə 
Or ta Asi ya döv lət lə ri nin pa yı na dü şür. Er mə nis tan şir kət lə ri Gür-
cüs tan üzə rin  dən tran zit ke çid za ma nı il də təx mi nən 100 mil yon 
dol lar ver gi ödə yir lər.792

790 Шилова, «Армения-грузия: Добрососедство и связ…», с. 475.
791  Республика Армения, 09.02.1996.
792 «Программа TRASEKA не оправдывает ожиданий», http://www.snark.am/
prome dia.htm
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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 mil yon dollar olmuşdur.793

Ermənistan Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata 
gö rə, Ermənistan və Gürcüstan arasında ticarət dövriyəsi 2012-
ci ildə təxminən 115 milyon dollardır, bu, Ermənistanın xarici 
ticarət həc minin 2,2 faizinə bərabərdir. Həmin ildə Gürcüstan ilə 
ticarət ba lansı 35 milyon dollar həcmində Ermənistanın xeyrinə 
olmuşdur. Ermə nistan Gürcüstana əsasən şüşə tara ixrac edir. 
2012-ci ilin statisti kasına 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 ol muşdur.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 
Gürcüs tandan gətirilən ikinci əl maşınların hesabına artır.795

793 «Двусторонние отношения», http://www.mfa.am/ru/country-by-country/ge, 24.12.2013.
794 «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.
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Cid di ener ji prob le mi ilə qar şı la şan Er mə nis tan Ru si ya tə-
bii qa  zı nı 1991-ci il də in şa edi lən Ru si ya-Er mə nis tan tə bii qaz 
bo ru xət ti va si tə si lə tə min edir.796 Bu bo ru xət ti nin Gür cüs tan 
əra zi sin dən keç  mə si nə gö rə, Gür cüs tan ilə ya şa nan hər han sı bir 
prob lem Er mə  nis tan iq ti sa diy ya tı na cid di tə sir edə bi lər. Bun-
dan baş qa Er mə nis  tan bə zən bo ru xət tin dən tə bii qa zın oğur-
lan dı ğı nı id dia et sə də, Gür cüs tan isə tə bii qa zın ve ril mə sin də 
ya şa nan prob lem lə ri tex ni ki sə bəb lər lə izah etmişdir.797

Er mə nis tan xü su si lə müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra Av-
ro pa İt ti fa qı nın ma liy yə dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rin 
ha mı sın  da iş ti rak edə bil mə miş dir. Bir çox müs tə qil təh lil çi lər 
Er mə nis ta nın 1993-cü ilin may ayın da baş la yan “Transport 
Corridor Europe Cauca sus Asia”798 (TRACECA) la yi hə sin də 
iş ti rak et mə si nə bax  ma ya raq, iq ti sa di plan la rı nı Gür cüs tan və 
Azər bay can qə dər uğur lu şə kil də hə ya ta ke çi rə bil mə di yi haq-
qın da həm fi kir dir lər.799 Bu prob lem da ha çox Er mə nis tan mü xa-
li fə ti tə rə fin dən gün də mə gə ti  ril miş, xa ri ci si ya sət də hö ku mə tin 
uğur suz lu ğu ki mi təq dim edil  miş dir.

Er mə nis ta nın iş ti rak edə bil mə di yi di gər st ra te jik əhə miy yə-
tə sa  hib olan la yi hə lər də Qars-Tifl is-Ba kı də mir yo lu la yi hə si-

796 Шилова, «Армения-грузия: Добрососедство и связ…», с. 472.
797 Сегодня, 17.08.1995.
798  1993 - cü ilin may ayından etibarən həyata keçirilən TRACECA - Transport Cor-
ridor Europe Caucasus Asia layihəsinin əsas məqsədi şimal nəqliyyat xəttinə alterna-
tiv 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.
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dir.800 Əv  vəl cə bu la yi hə nin Güm rü üzə rin dən hə ya ta ke çi ri lə cə yi 
plan laş dı  rıl sa da, Er mə nis ta nın Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həll 
edil mə sin  də ra zı lı ğa gəl mə mə si, qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” 
təb li ğa tı na da vam et mə si sə bə bi ilə Azər bay can və Tür ki yə nin 
eti ra zın dan son  ra Er mə nis tan bu la yi hə də iş ti rak edə bil mə miş-
dir.

BTC neft bo ru xət ti la yi hə sin dən də kə nar da qa lan Er mə nis-
tan Tür ki yə nin Or ta Asi ya ilə də mir yo lu xət ti la yi hə sin də iş ti-
rak edə bil mə di yi üçün Qars-Tifl is-Ba kı də mir yo lu la yi hə si nin 
hə ya ta ke çi  ril mə si nə ma ne ol maq is tə miş dir. Gür cüs tan hö ku mə-
ti nə qar şı edi  lən təz yiq lər dən nə ti cə al ma yan Er mə nis tan la yi hə-
nin hə ya ta ke çi  ril mə mə si üçün gür cü bü rok rat la ra rüş vət ver di yi 
id di edi lir.801 Bu la yi hə Er mə nis tan par la men ti nin üz vü Ama yak 
Ovan nes yan tə rə  fin dən tən qid edil miş Gür cüs tan ilə mü na si bət-
lər də cid di prob lem ola ca ğı nı bil dir miş dir. 802 

Qars-Tifl is-Ba kı də mir yo lu la yi hə si nin hə ya ta keç mə si üçün 
Tür ki yə və Gür cüs tan hö ku mət lə ri ara sın da mü qa vi lə im za-
lan mış  dır. 2004-cü ilin so nun da Tifl is də ke çi ri lən VII Tür ki yə-
Gür cüs tan nəq liy yat ko mis si ya sı nın top lan tı sın da hər iki döv lət 
“Qars-Axıl kə  lək-Tifl is də mir yo lu xət ti nin in şa edil mə si haq qın-
da” bə ya nat ver  miş dir. La yi hə nin hə ya ta ke çi ril mə si üçün gö rüş-
mə lər də Gür cüs tan hö ku mə ti nin daim prob lem çı xar ma sı Er mə-

800 Самвел Оганян, Арменя, Европа, Азия: Коридоры и перекрестики, Eреван 
2001; Aйк Демоян, «Евразийская Политика Tурции и Железная Дорога Гарс-
Ахалкалаки-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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nis tan hö ku mə ti nin Gür cüs ta na təz yiq lə ri nin nə ti cə si ki mi də yər-
lən di ril miş dir. Qars-Tifl is də mir yo lu la yi hə si nə Azər bay ca nın da 
da xil ol ma sı Er mə nis  ta nı cid di na ra hat et miş dir. La yi hə ilə bağ lı 
mü qa vi lə im za lan ma  dan əv vəl Er mə nis tan hö ku mə ti və ABŞ-da-
kı er mə ni dias por təş ki  lat la rı bu la yi hə nin ABŞ tə rə fin dən ma li-
yə ləş di ril mə mə si üçün lob  bi fəaliy yə ti gös tər miş və ABŞ hö ku-
mə ti nin la yi hə yə ma li yə dəs  tə yi ver mə mə si haq qın da qə rar al ma-
ma sı na tə sir et miş dir.803 2007-ci il 7 fev ral da Azər bay can-Tür ki yə 
və Gür cüs tan rəs mi lə ri nin Qars-Axıl kə lək-Tifl is-Ba kı də mir yo lu 
la yi hə si nin hə ya ta ke çi ril  mə si haq qın da mü qa vi lə im za lan dıq dan 
son ra Qa zaxs tan, Çin804 və İs railin la yi hə yə ma raq gös tər mə si və 
iş ti rak et mək is tə mə lə ri Er  mə nis tan bu la yi hə də iş ti rak edə bil mə-
di yi üçün xa ri ci si ya sə tin də cid di uğur suz luq ki mi də yər lən di ril-
miş dir. Er mə nis tan la yi hə nin hə  ya ta keç mə si nə ma ne ola bil mə-
yə cə yi ni ba şa düş dük dən son ra da  xi li ic ti mai-si ya si rə yə yö nə lik 
bə ya nat la rın da döv lə tin müs tə qil lik son ra sı qar şı laş dı ğı iq ti sa di 
prob lem lə rə yö nə lik “im mu ni tet” qa  zan dı ğı nı bil dir miş dir.805 Bu 
za man Tür ki yə də Er mə nis ta nın gö rüş  lə ri ni dəs tək lə yən bir qrup 
la yi hə nin ba ha ol du ğu nu id dia edə rək hə ya ta ke çi ril mə si nə qar şı 

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 же-
лезной 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-
ме нии, 05.10.2006.
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çıx mış dır.806 Qars-Tifl is-Ba kı də mir yo lu la yi hə si haq qın da mü qa-
vi lə im za lan dıq dan son ra da Er mə nis ta nın Gür cüs tan hö ku mə ti nə 
təz yiq lə ri da vam et miş, la yi hə nin hə ya ta ke  çi ril mə si üçün Axıl-
kə lək də ya şa yan er mə ni lə rin ra zı lı ğı nən şərt ol  du ğu nu bil di rə rək, 
bur da kı er mə ni lə rin Gür cüs tan hö ku mə ti nə qar şı is ti fa də edə cə-
yi nə im kan və für sət lə ri nin ol du ğu nu xa tır lat mış dır.807

Er mə nis ta nın iş ti rak edə bil mə di yi st ra te ji əhə miy yət li la yi-
hə lər  də la yi hə lər dən bi ri də BTC neft bo ru xət ti dir. Azər bay can 
Xə zər də ni zi nin ona aid olan sek to run da kı neft mən bə lə ri nin çı-
xa rıl ma sı üçün xa ri ci neft şir kət lə ri ilə görş mə lə rə baş la mış və 
1994-cü il 24 sent yabr da “Ər sin mü qa vi lə si” ola raq bi li nən neft 
mü qa vi lə si ni im  za la mış dır.808 Azər bay can hö ku mə ti xa ri ci neft 
şir kət lə ri ilə gö rüş  mə lə rə da vam edər kən, Gür cüs tan böl gə də ki 
iq ti sa di və si ya si və  ziy yə ti də yər lən di rə rək, Xə zər höv zə si nef-

806 «Каан Сояк: Проект Карс-Ахалкалаки-Тбилиси-Баку экономически нежизне способен 
и убыточен», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/766908.html, 15. 01.2007.
807 Aгвани Арутюнян, «Вопросы строительства Гарс-Ахалкалаки должен быт 
сог ласован Ахалкалакцами», Aзг 24.02.2007.
808 Ha tem Cb bar lı, Azer bay can Cum hu ri ye ti’ nin Pet rol Po li ti ka sı, (Ya yım lan-
ma mış yük sek li sans te zi), An ka ra Üni ver si te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tü sü, 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 без опасность”, Центральная Азия и Кавказ, No: 11, 1997, 
http://www.ca-c.org/jour nal/11-1997/st_07_kasenov.shtm, 26.05.2003; Necdet 
Pamir, “Hazar Bölgesi’nde Ener ji Politikaları: Avrupa’nın ve ABD’nin Konseptleri”, 
Avrupa’nın ve Türkiye’nin Kaf kasya, 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”, Spe-
cial Policy Forum Report, The Washington Institute for Near East Policy, Feb. 24, 
1997; Ровшан Ибрагимов, «Энер гетический потенциаль Азербайджана: Может 
ли о быт использован кak алтер натив России?», http://www.eurasianhome.org/
xml/t/expert.xml?lang=ru&nic=expert &pid=905
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ti nin dün ya ba za rı na çı  xa ra caq bo ru xət ti nin öz əra zi sin dən keç-
mə si üçün gö rüş mə lə rə baş la mış dır. Er mə nis tan isə Azər bay can 
tor paq la rı nın iş ğal al tın da sax la dı ğı na gö rə bu la yi hə dən kə nar da 
qal mış dır.

Er mə nis tan 1997-ci ilin son la rın da böl gə də hə ya ta ke çi ri lən st-
ra  te ji əhə miy yət li ener ji la yi hə lə rin dən uzaq qal dı ğı nı ba şa düş-
dük  dən son ra Xə zər ener ji mən bə lə ri ilə ma raq lan mış dır. Azər-
bay ca nın nef ti ni Ba kı-No vo ros siyk və Ba kı-Sup sa neft bo ru xət-
lə ri ilə dün ya ba za rı na çı xar ma sın dan və BTC neft bo ru xət ti nin 
in şa edil mə si haq qın da mü qa vi lə im za la ma sın dan son ra Er mə nis-
ta nın bu la yi hə  lər də iş ti rak et mə si ma raq la qar şı lan ma mış dır. Bu 
za man Er mə nis  tan hö ku mə ti, ABŞ-da kı er mə ni dias por təş ki lat-
la rı va si tə si ilə la yi  hə nin hə ya ta ke çi ril mə si nə ən gəl ol maq is tə-
miş, an caq heç bir nə ti  cə əl də et mə miş dir. Er mə nis tan BTC-dən 
son ra tə bii qa zı nı Tür ki  yə yə nəql edə cək Ba kı-Tifl is-Ər zu rum 
bo ru xət ti nə ma raq gös tər sə də, bu la yi hə də iş ti rak edə bil mə miş-
dir. Bu mə sə lə lər lə bağ lı ABŞ er mə ni dias po ru nun tə bii qaz bo ru 
xət ti nin in şaatı na ən gəl ol maq səy lə ri Gür cüs tan və Er mə nis tan 
hö ku mət lə ri ara sın da an laş maz lı ğa sə bəb ol sa da, er mə ni dias por 
təş ki lat la rı nın təb li ğa tı ey ni lə BTC-yə qar şı təb li ğat fəaliy yə tin də 
ol du ğu ki mi nə ti cə ver mə miş dir.

Er mə nis tan Ru si ya dan al dı ğı tə bii qaz Gür cüs tan üzə rin dən 
ke  çən “Şi mal-Cə nub” qaz bo ru xət ti ilə da şı nır. Bu bo ru xət tin-
dən gə lən tə bii qa zın təx mi nən 10 faizi ni Gür cüs tan is ti fa də edir. 
2010-cu il də Gür cüs tan hö ku mə ti əra zi sin dən ke çən bo ru xət ti-
nin sa tıl  ma sı mə sə lə si ni gün də mə gə tir di yi za man Er mə nis tan 
bun dan ol  duq ca na ra hat ol muş dur. 2010-cu il 6 iyul da Gür cüs tan 
Par la men ti “Şi mal-Cə nub” qaz bo ru xət ti ni st ra te ji əhə miy yət li 
ob yekt lər si ya  hı sın dan çı xa ra raq sa tıl ma sı na ica zə ver miş dir. Əv-
vəl lər Gür cüs tan bu xət tin beş il müd də ti nə sa tıl ma ya ca ğı na ra-
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zı lıq ver miş di. Bu ra  zı laş ma 2011-ci il də bi tmişdir. Er mə nis ta nın 
na ra hat çı lı ğı na əsas sə bəb qaz bo ru xət ti nin sa tı la ca ğı xə bər lə ri-
nin ve ril mə sin dən son ra 2010-cu il no yabr ayın da Azər bay ca nın 
ak si ya la rı ala ca ğı haq qın da mə lu  mat ver mə si ol muş dur.809

Gür cüs tan mət buatı nın bo ru xət ti nin 25 faizi nin Lon don Bir ja -
sın da sa tı şa çı xa rı la ca ğı nı bil dir mə sin dən son ra Er mə nis tan Gür -
cüs tan hö ku mə ti nə na ra hat çı lı ğı nı bil dir miş dir. Gür cüs taın Ener ji 
na zi ri Alek sandr Xe ta qu ru “Şi mal-Cə nub” qaz bo ru xət ti ni ha mı-
sı  nın yox, 25 faizi nin sa tıl ma sı nın plan laş dı rıl dı ğı nı və bu sə bəb-
lə də Er mə nis ta nın na ra hat çı lı ğı na əsas ol ma dı ğı nı qeyd etmişdir. 
Er mə nis  ta nın Ener ji və tə bii sər vət lər na zi ri Ar men Möv sis yan 
bu mə sə lə ilə par la ment də mə ru zə edər kən, Gür cü hö ku mə ti nin 
sa ta ca ğı 25 faiz lik ak si ya nın hər han sı xa ri ci şir kə tin və ya xud 
Azər bay ca nın al ma sı tə bii qaz tə mi na tın da prob lem lə mə sə bəb 
ol ma ya ca ğı nı və Gür cü hö ku mə ti nin bu ba rə də tə mi nat ver dik lə-
ri ni vurğulamışdır.810

2000-ci il lə rin əv vəl lə rin dən eti ba rən Gür cüs ta nın Qər bə doğ-
ru meyl et mə si, Er mə nis ta nın isə Ru si ya ya ya xın laş ma sı iki döv-
lət ara sın da si ya si, iq ti sa di və mə də ni sa hə lər də bə zi prob lem lə rin 
ya  şan ma sı na sə bəb olub.811 Gür cüs tan dan fərq li ola raq Er mə nis-

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 шан тажировать Армению», http://www.panarmenian.net/rus/economy/
news/63045/Даж е_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 Av ro pa ilə mü na si bət lə ri ni yük sək sə viy yə də in ki şaf et di rə 
bil mə  miş dir. Gür cüs tan sa də cə si ya si ola raq de yil, ey ni za man da 
mə də ni və iq ti sa di ba xım dan da Ru si ya nın tə si rin dən uzaq laş ma-
ğa ça lı şır. Bu da tə bii ki, so sial-iq ti sa di, mə də ni və təh lü kə siz lik 
ba xı mın dan Er mə nis tan və Gür cüs tan ara sın da an laş maz lı ğın ya-
şan ma sı na sə  bəb ol muş və Gür cüs ta nın NA TO ilə mü na si bət lə-
ri ni in ki şaf et dir  di yi mər hə lə də tə rəfl ər ara sın da an laş maz lıq lar 
da ha da art mış dır.

İki öl kə ara sın da prob lem olan di gər mə sə lə bey nəl xalq təş ki -
lat lar nəz din də böl gə prob lem lə ri mü za ki rə edi lər kən tə rəfl ə rin 
bir-bi ri lə ri nin əley hi nə səs ver mə lə ri dir. Saakaş vi li nin 2011-ci 
il də Er  mə nis tan sə fə ri za ma nı bu mə sə lə də mü za ki rə edil miş, 
an caq or taq məx rə cə gə lin mə miş dir.812 Gür cüs tan Ab xa zi ya və 
Cə nu bi Ose ti ya prob lem lə ri ni nə zə rə ala raq, bey nəl xalq təş ki lat-
lar da Azər bay can ilə bir lik də hə rə kət et miş dir. Er mə nis tan Gür-
cüs ta nın Azər bay can ilə or taq hə rə kət et mə mə si ni tə ləb et sə də 
Gür cüs tan bu tə lə bi rədd et miş dir. 2011-ci il də BMT-də Dağ lıq 
Qa ra bağ prob le mi mü za ki rə edil di yin də Gür cüs tan Azər bay ca nın 
xey ri nə səs ver miş dir.

Gür cüs tan Axıl kə lək prob le mi və Ru si ya nın Er mə nis tan da kı 
hər  bi ba za sın dan duy du ğu cid di təh lü kə nin fər gin də ol sa da, bu nu 
iki  tə rəfl i mü na si bət lər də ön pla na çı xar maq is tə mə miş dir. Ey ni 
za  man da Gür cüs ta nın NA TO-da yer al ma ğa ça lış ma sı na qar şı Er-
mə  nis ta nın MDB Kol le tiv Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı ilə 
əmək daş lı ğı nı da ha da ge niş lən dir mə si, Gür cüs ta nın təh lü kə siz-
lik an la yı şı nı zə də lə di yi ki mi, re gionun da təh lü kə siz lik mü hi ti ni 
da ha da qar ma şıq şək lə sal mış dır.

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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Gür cüs tan XİN rəh bə ri Ni ni Ka lan dad ze 2010-cu il 22 av qust-
da ver di yi bə ya nat da “Er mə nis tan və Ru si ya nın Güm rü də ki hər bi 
ba  za sı nın qal ma müd də ti nin 2044-cü ilə qə dər uza dıl ma sı haq-
qın da qə rar la rı su ve ren iki döv lə tin hü qu qu dur... Er mə nis ta nın 
öl kə mi zin Ru si ya dan duy du ğu təh lü kə ni ba şa dü şür. Bi zim üçün 
baş lı ca olan bu dur. Bu şüurun qon şu muz da ol ma sı bi zim üçün 
əhə miy yət li dir, bi zim ya xın mü na si bət lə ri miz var dır və Er mə nis-
ta nın re gional təh  lü kə siz li yi təh did et mə yə cə yin dən əmi nik.”813 
– de yə rək mə sə lə yə lo yal mü na si bət gös tər dik lə ri ni bil dir sə də, 
əs lin də bu Cə nu bi Ose  ti ya və Ab xa zi ya nı iti rən Gür cüs tan üçün 
cid di təh lü kə mən bə yi dir. Böl gə də son za man lar da də yi şən təh lü-
kə siz lik mü hi ti də yər lən  di ril di yi za man Gür cüs tan NA TO-ya üzv 
ol maq is tə yi nin real laş  ma sı eh ti ma lı az dır.

2011-ci il 22 yan var da Er mə nis ta na sə fər edən Gür cüs tan Pre-
zi  den ti Mi xa li Saakaş vi li Er mə nis tan Pre zi den ti Serj Sər kis yan 
ilə gö rü şün də Er mə nis tan və Gür cüs ta nın bir lik də ümu mi gə lə-
cək ba rə də dü şün dük lə ri ni və iki tə rəfl i mü na si bət lə rin da ha da in-
ki şaf et dir mə nin va cib li yi ni vur ğu la mış dır.814 Əl bət də bu za man 
Gür cüs  tan Azər bay can ilə olan mü na si bət lə ri ni zə də lə mə mə yə 
ça lı şa raq Azər bay can la kon fe de ra si ya mə sə lə si ni gün də mə gə tir-
mə yi də unut ma mış dır.

Ryu si ya nın hər bi mü da xi lə sin dən son ra Er mə nis tan Gür cüs-
tan ilə olan mü na si bət lə ri ni ye ni dən qur ma ğa ça lış dı ğı bir ərə fə-

813 «МИД Грузии: У нас нет оснований подозревать, что Армения поставит под 
сомнение региональную безопасность», http://www.panarmenian.net/rus/world/
ne ws/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 Gür  cüs tan Par la men ti yek dil lik lə 2006-cı il 31 mart da Ru si ya 
və Gür  cüs tan ara sın da Ru si ya nın Er mə nis tan da kı hər bi ba za sı na 
öl kə si üzə rin dən yük da şın ma sı haq qın da im za lan mış mü qa vi lə ni 
ləğv et  miş dir.815 Bu çər çi və də Gür cüs ta nın Er mə nis ta na ye ni tə-
yin olun  muş sə fi ri Ten qiz Şar ma naş vi li ni qə bul edən Er mə nis tan 
Mü da fiə na zi ri Sey ran Ohan yan iki öl kə ara sın da hər bi əmək daş-
lı ğın güc lən  di ril mə si mə sə lə lə ri ni mü za ki rə et miş dir.816

Er mə nis tan Gür cüs tan üçün düş mən ola raq gör dük lə ri Ru si-
ya nın böl gə də ki si ya si və hər bi da yaq nöq tə si dir. Ru si ya nın Gür-
cüs ta na hər bi mü da xi lə si za ma nı rus dö yüş təyy rə lə ri nin Er mə-
nis tan da kı hər bi ba za dan qal xa raq Gür cüs ta nı bom ba la ma sı id-
diası nı Gür cüs  tan yə qin ki, hə lə də unut ma mış dır. Bu xə bər təs-
diq olun ma sa da, Gür cüs tan-Er mə nis tan ara sın da mü na si bət lə ri 
zə də lə yə bi lə cək əhə  miy yət li amil dir.

Gür cüs ta nın XİN rəh bə ri Qri qol Va şad ze 2011-ci il 26 ap rel-
də Er mə nis ta na sə fər et miş dir.817 Er mə nis tan XİN rəh bə ri Ed vard 
Nal  band yan ilə gö rü şən Va şad ze, iki öl kə ara sın da kı mü na si bət-
lə ri mü  za ki rə edər kən Sər kis yan və Saakaş vi li ara sın da ra zı laş ma 
əl də olu nan mə sə lə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si pers pek tiv lə ri ni də-
yər lən dir  miş dir. Tə rəfl ər ey ni za man da böl gə və bey nəl xalq prob-
lem lə ri mü  za ki rə et miş lər.

Bid zi na İva naş vi li nin 2012-ci il 25 oky tabr da Baş na zir ol ma-

815 «Грузия аннулировала соглашение о транзите российских военных грузов 
в Армению», http://www.armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=42541 
&Secti onID=0&RegionID=0&Date=04/20/2011&PagePosition=1, 20.04.2011.
816 «Сейран Оганян: Армяно-грузинское военное сотрудничество укрепит 
ста бильность в регионе», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/13 94397.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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sın  dan son ra Er mə nis tan Gür cüs tan ilə mü na si bət lə ri nin gə lə cə-
yin dən na ra hat ol sa da, İva naş vi li nin 2013-cü il 17 yan var da Er-
mə nis tan sə fər et mə si, bu öl kə ilə si ya si və iq ti sa di mü na si bət lə ri 
in ki şaf et  dir mə yin va cib li yi ni vur ğu la ma sı qar şı tə rə fi müəy yən 
mə na da sa  kit ləş dir miş dir.818

Er mə nis tan-Gür cüs tan mü na si bət lə ri nin təh lü kə siz lik sa hə sin-
də in ki şaf et mə si ilə bağ lı bə zi təh lil lər də bu əla qə lə rin qu rul ma sı 
və ge niş lən di ril mə si nin Er mə nis ta nın və Gür cüs ta nın hi ma yə dar-
la rı tə  rə fin dən sövq edil di yi və dəs tək lən di yi id dia edil miş dir. Əs-
lin də bu id dialar ol duq ca ma raq lı dır. Be lə ki, 2008-ci il av qust 
ha di sə lə rin  dən son ra Gür cüs tan ilə mü na si bət lə ri po zu lan Ru si-
ya Er mə nis tan la mü na si bət lə rin də bə zi tex ni ki prob lem lər lə qar-
şı laş mış dır. Er mə nis  ta nın Gür cüs tan ilə iq ti sa di, si ya si və hər bi 
əmək daş lı ğı bu prob  lem lə ri müəy yən mə na da azal da bi lər. Gür-
cüs tan isə da ha çox qər  bin təl qin lə ri ilə Er mə nis tan ilə mü na si-
bət lə ri ni ge niş lən dir mə yə ça  lı şır.

7. 3. Cavaxetiya problemi

Er mə nis ta nın Gür cüs tan si ya sə ti əsa sən so sial-iq ti sa di prob-
lem  lə rin həll edil mə si üçün si ya si mü na si bət lə ri ik ni şaf et mək 
eh ti ya cı çər çi və sin də for ma la şır. Be lə ki, Er mə nis tan bey nəl xalq 
iq ti sa di mü na si bət lə ri nin bö yük bir qis mi ni Gür cüs tan üzə rin dən 
hə ya ta ke  çir ir, neft və tə bii qaz eh ti ya cı nı bu döv lə tin əra zi sin-
dən ke çən bo ru xət ti ilə qar şı la yır. Bu və ya xud di gər sə bəb lə rə 
gö rə Er mə  nis tan Gür cüs tan ilə mü na si bət lə ri nə əhə miy yət ver sə 
də, Ca va xe ti  ya prob le mi ilə bağ lı Gür cüs ta nı na ra hat edə cək 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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ya nat lar ver mək  dən də çə kin mir. Er mə nis tan Gür cüs tan da ya şa-
yan er mə ni lə rin so  sial-iq ti sa di, mə də ni və si ya si ola raq təş ki lat-
lan ma sı nı dəs tək lə miş və fəaliy yət lə ri ni koor di na si ya et miş dir.819 
İki öl kə ara sın da kı mü  na si bət lər də əhə miy yət li olan bir mə sə lə 
də Gür cüs ta nın əra zi bü  töv lü yü mə sə lə si dir. Er mə nis tan Gür cüs-
ta nın əra zi bü töv lü yü nü ta  nı dı ğı nı bil dir sə də, Ca va xe ti ya prob-
le mi nə gö rə Gür cüs ta nın fe de  ra si ya əsa sın da ida rə edil mə si ni is-
tə yir. Bun dan baş qa Ab xa zi ya da təx mi nən 70 min er mə ni nin820 
ya şa dı ğı nı diq qə tə alan Er mə nis tan bu böl gə nin ye ni dən Gür cüs-
ta nın ida rə si nə ve ril mə si nə qar şı dır. XX əs rin əv vəl lə rin dən eti-
ba rən hə ya ta ke çir di yi et nik tə miz lik nə  ti cə sin də821 mo no-et nik 
döv lət olan Er mə nis tan, Gür cüs ta nın əra zi bü töv lü yü nü ta nı dı ğı nı 
bil dir sə də, Ab xa zi ya və Cə nu bi Ose ti ya nın se pa rat tə ləb lə ri nə 

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; 
Наи ра 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 Юж-
ная Осетия: Столк новение 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 импе риалистическая война 1914 - 1918», Вести AНА, серия 
философия и права, 1989, No 4. 
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müəy yən mə na da dəs tək ver miş dir. Er mə nis tan bu nun la ye tin mə-
yib qon dar ma “DQR” va si tə si ilə Ab xa zi ya və Cə  nu bi Ose ti ya ilə 
mü na si bət lər qur muş, bu qu rum lar da ke çi ri lən seç  ki lə ri mü şa hi də 
et mək üçün he yə ti gön dər miş,822 müx tə lif konf rans və sem po zi-
yim lar da iş ti rak et miş dir.

Gür cüs tan da 2002-ci il he sab la ma rı na gö rə, 248.929 er mə ni 
ya  şa yır. Bu əha li nin ümu mi sa yı nınn 5,7 faizi ni təş kil edir. Er mə-
ni lər əsa sən Gür cüs ta nın cə nu bun da kı Samt se-Ca va xe ti ya vi la-
yə ti nə bağ lı Axal kə lək və Ni nos min vi la yət lə rin də kom pakt ya-
şa yır lar.823

Xü su si lə, Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri nin se pa rat tə ləb lə ri nin 
Ru  si ya tə rə fin dən dəs tək lən mə si və müs tə qil li yin ilk il lə rin də 
Gür cüs  ta nın Pre zi den ti Zviad Qam sa xur di ya nın gür cü mil lət çi-
li yi ni ön pla  na çı xar ma sı Gür cüs tan da ya şa yan er mə ni lə rin mux-
ta riy yat (müs tə  qil lik) tə ləb lə ri ni da ha da güc lən dir miş dir. An caq 
Qam sa xur di ya nın dev ril mə sin dən son ra er mə ni lə rə qar şı təz yi qə-
rin azal ma sı, Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin si ya si mü na qi şə dən si-
lah lı mü na qi şə müs tə vi  si nə keç mə si er mə ni lə rin mux ta riy yat tə-
ləb lə ri nin müəy yən qə dər ge ri pla na keç mə si nə sə bəb ol muş dur. 
Be lə ki, Gür cüs ta nın Azad lıq Par ti ya sı nın li de ri Re zo Şa viş vi li 
mə sə lə ilə bağ lı ver di yi bə ya nat da “Er mə ni lər Dağ lıq Qa ra bağ 
mə sə lə si ni gün də mə gə tir mə səy di lər, Gür cüs tan da kı er mə ni böl-
gə si nin Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si ni tə  ləb edə cək lər di.” – de-
miş dir.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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Dağ lıq Qa ra bağ mə sə lə sin də ki yal nış lıq la rı nı tək rar et mək is-
tə  mə yən er mə ni lər Ca va xe ti ya prob le mi ni gün də mə gə tir mə yə-
rək da ha uy ğun ta ri xi mü hi tin or ta ya çıx ma sı nı göz lə yir lər. Er mə-
nis tan Dağ lıq Qa ra bağ mə sə lə si ni qı za za man da öz xey ri nə həll 
edə cə yi ni dü şü nə rək, da ha son ra Ca va xe ti ya mə sə lə si ni gün də mə 
gə tir mə yi dü şün müş dür. An caq Er mə nis tan Dağ lıq Qa ra bağ ət ra-
fın da kı bə zi ra yon la rı iş ğal et mə si və qon dar ma “DQR-in müs-
tə qil li yi nin” bey  nəl xalq aləm tə rə fin dən ta nın ma ma sı na gö rə, iki 
cəb hə də si ya si-hər bi mü ba ri zə apar ma ğın Er mə nis tan üçün asan 
ol ma dı ğı nı an la  dıq dan son ra Ca va xe ti ya ya yö nə lik tə ləb lə ri ni 
gün də mə gə tir mə  miş dir.

Ca va xe ti ya prob le mi nin gün də mə gə ti ril mə mə si nin bir sə bə-
bi də, Er mə nis ta nın müs tə qil li yi ni elan et mə sin dən son ra bey nəl-
xalq nəq liy yat sa hə sin də ya şa dı ğı prob lem lər ol muş dur. Şi ma la 
sa də cə Gür cüs tan va si tə si ilə çı xan Er mə nis tan bu öl kə yə yö nə lik 
si ya sə  tin də diq qət li ol ma ğa məc bur ol du ğun dan, id diala rı nı adə-
tən hö ku  mə tin nə za rə tin də olan qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı va si tə-
si ilə gün  də mə gə tir mə yə ça lış mış dır.

Er mə nis tan hö ku mə ti Gür cüs tan er mə ni lə ri nin si ya si və mə-
də ni ba xım dan təş ki lat lan ma la rı üçün hər cür kö mək edir. Er-
mə nis tan 1994-cü il də Dağ lıq Qa ra bağ da hər bi əmə liy yat la rın 
da yan dı rıl ma sı ilə bağ lı atəş kəs mü qa vi lə si im zal na na qə dər Ca-
va xe ti ya da kı er mə  ni qey ri-hö ku mət təş ki lat la rın məh dud çər çi-
və də fəaliy yət gös tər  mə si ni tə ləb et miş, an caq bu ta rix dən son ra 
on la rın fəaliy yə ti nə sər  bəst lik ver miş dir. Bu nun la da Er mə nis tan 
Gür cüs ta na san ki Ab xa  zi ya və Cə nu bi Ose ti ya prob le mi nə ye ni 
bir prob le min də əla və edi  lə bi lə cə yi ni xa tır lat mış və Ca va xe ti ya 
er mə ni lə ri nin so sial-iq ti sa di və si ya si tə ləb lə ri nin Gür cüs tan hö-
ku mə ti tə rə fin dən diq qə tə alın  ma sı nı is tə miş dir.

Ter-Pet ros yan iq ti da rı öl kə, böl gə və bey nəl xalq aləm də ya-
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şa nan ha di sə lə ri diq qə tə ala raq Gür cüs tan er mə ni lə ri nin si ya-
si fəaliy yət  lə ri ni nə za rət al tın da sax la ma ğa ça lış mış dır. 1997-ci 
il də Şe vard  nad ze Ter-Pet ros yan ilə gö rü şər kən er mə ni lə rin mə-
də ni mu xa ta riy yat tə ləb lə ri nin diq qə tə alı na ca ğı və er mə ni mək-
təb lə rin də er mə ni ta ri  xi nin təd ris edil mə si üçün hər cür kö mək-
li yin edi lə cə yi bil dir miş  dir. Bu na qar şı lıq Er mə nis tan hö ku mə ti 
Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin bö lü cü lük fəaliy yə ti ni dəs tək lə yən və 
böl gə nin Er mə nis tan tə rə fin  dən il haq edil mə si ilə bağ lı fi kir lə ri ni 
bil di rən Daş nak sut yun Par ti  ya sı nın “Lraqir” ad lı qə ze tin nəş ri ni 
da yan dır mış dır.825

Er mə nis tan Ca va xe ti ya mə sə lə sin də tə rəd düd içə ri sin də dir, 
bir tə rəf dən coğ ra fi möv qe yi nə gö rə xü su si lə nəq liy yat sa hə sin də 
əhə  miy yət li olan Gür cüs tan ilə mü na si bət lə ri ni kor la maq is tə mə sə 
də, di gər tə rəf dən Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin bö lü cü lük tə ləb lə ri nə 
dəs tək ver mə yə ça lış mış dır. Hö ku mət də təm sil olu nan Daş nak-
sut  yun Par ti ya sı 2003-cü il də Ca va xe ti ya mə sə lə si nin gün də mə 
gə ti ril  mə si ni tə ləb et miş dir. Ca va xe ti ya nı “Bö yük Er mə nis ta nın” 
bir his sə si ola raq gö rən Daş nak sut yun Par ti ya sı nın dü şün cə si nə 
gö rə, Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi həll edil dik dən son ra növ bə Ca-
va xe ti ya ya gə lə cək dir.826 Bu ba xım dan Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin 
Er mə nis tan da “Zor Hay re nik-Güc lü Və tən” ad lı si ya si par ti ya 
qur ma la rı da diq  qət dən kə nar da qal ma ma lı dır.827  

An caq Kö çər ya nın iq ti da ra gəl mə sin dən son ra rəs mi döv lət 
adam la rı Gür cüs tan er mə ni lə ri ba rə də Gür cüs ta nı na ra hat 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 bə ya nat lar ver miş dir. Er mə nis tan Par la men ti nin üz vü Vaan 
Onan  nes yan ver di yi bə ya nat da Er mə nis tan-Gür cüs tan sər həd lə-
ri ni cəb hə xət ti ola raq gör dü yü nü bil dir mə si, er mə ni mət buatı tə-
rə fin dən si  ya si ta raz lıq ba xı mın dan heç də za ma nın da ve ri lən bə-
ya nat ki mi də  yə yər lən di ril mə mişdir.828 Be lə bə ya nat lar Gür cüs-
tan tə rə fin dən na ra  hat çı lıq la qar şı lan sa da, Er mə nis tan hö ku mə ti 
ümu mən Gür cüs tan ilə mü na si bət lə ri ni qo ru ma ğa ça lış mış dır.

Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin təş ki lat lan ma pro se si 1990-cı il lə rin 
əv vəl lə ri nə tə sa düf edir. Er mə ni lər bu il lər də “Ca vax Xalq Hə-
rə  ka tı”nı qur muş lar.829 Bu Hə rə ka tın əsas məq sə di Ca va xe ti ya-
ya mux ta riy yat sta tu su ve ril mə si və irə li də böl gə nin Er mə nis ta na 
bir  ləş di ril mə si ol muş dur. “Ca vax Xalq Hə rə ka tı” Er mə nis tan da-
kı xü  su si lə Daş nak sut yun Par ti ya sı və di gər mil liy yət çi qrup lar la 
cid di əmək daş lıq edir. Baş da Daş nak sut yun Par ti ya sı ol maq la Ca-
va xe ti ya er mə ni mil li yət çi lə ri nin ən bö yük hə də fi Er mə nis ta nın 
sər həd lə ri ni ge niş lən di rə rək “Bö yük Er mə nis ta nı” qur maq dır.

“Ca vax Xalq Hə rə ka tı”nın si ya si fəaliy yə tə baş la dıq dan son ra 
si lah lı üzv lə ri nin hö ku mə tin nü ma yən də si nin böl gə yə gəl mə si nin 
qar şı sı nı al ma sı və ziy yə ti da ha da gər gin ləş dir miş dir. Bu nun üzə-
ri  nə 1994-cü il də Gür cüs tan Pre zi den ti nin 237 say lı sə rən ca mı na 
gö rə er mə ni lə rin məs kun laş dıq la rı Mes he ti və Ca va xe ti ya vi la-
yət  lə ri bir ləş di ri lə rək Samt se-Ca va xe ti vi la yə ti ya ra dıl mış dır.830

Samt se-Ca va xe ti ya vi la yə ti coğ ra fi ola raq Gür cüs tan ilə bü tün -
lük təş kil et sə də, si ya si və mə də ni ola raq bu xü su siy yət lə rə sa-

828 Ованес Папикян, «Джавахк не Край Света», Aзг, 27.03.2002.
829 Tатул Акопян, «Сепаратистское движение на юге Грузии угрожает целос-
тности государсва», Aзг, 04.05.2002.
830 Kanbolat, “Kafkasya’da (Cavaheti) ile Krasnodar (Rusya) Ermenilerinin 
Jeo politiği ve...”, s. 9.
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hib de yil. 1991-cil il dən eti ba rən Gür cüs ta nın sər həd qo şun la rı na 
aid ki çik si lah lı bir lik dən baş qa böl gə yə Gür cüs tan or du su gə lə 
bil mə  miş dir. “Ca vax Xalq Hə rə ka tı,” “Virk”və “Par ven tin” təş ki-
la tı nın təx mi nən 10 min fəal üzv lə ri böl gə ni qey ri-rəs mi nə za rə-
tin də sax  la mış dır. Yer li və mər kə zi mət buat da “Par ven tin” si lah lı 
qru bun üzv lə ri nin Ru si ya nın Axal kə lək də yer lə şən 62-ci hər bi 
ba za sı ilə or taq hər bi tə lim lər də iş ti rak et dik lə ri ni və er mə ni ter-
ror təş ki la tı ASA LA-nın Ca va xe ti ya da bü ro su nun ol du ğu haq qın-
da in for ma si  ya lar ver miş dir.831 “Ca vax Xalq Hə rə ka tı” li der lə ri 
də fə lər lə Gür cüs tan hö ku mə tin dən mux ta riy yat tə ləb et miş lər.832 
Gür cüs tan Par la men ti nin XXI Əsr frak si ya sı nın rəh bə ri Vax tanq 
Bo ço roş vi li mə sə lə ilə bağ lı ver di yi bə ya nat da Er mə nis tan hö-
ku mə ti nin Gür cüs  tan er mə ni lə ri nin fəaliy yə ti nə nə za rət et di yi ni 
və İrə va nın ra zı lı ğı ol ma dan “Ca vax Xalq Hə rə ka tı”nın mux ta-
riy yat tə ləb edə bil məy  ə cə yi ni ifa də et miş dir.833 Er mə nis tan Baş 
na zi ri nin mü şa vi ri Ste pan Mar qar yan Ca va xe ti ya ya sə fə ri za ma nı 
er mə ni lə rin Gür cüs tan hö  ku mə tin dən mux ta riy yat tə ləb et mə si ni 
Gür cüs tan kons ti tu si ya sı na uy ğun ol du ğu nu bil dir miş dir.834

“Ca vax Xalq Hə rə ka tı,” “Virk,” “Zanq” təş ki lat la rı və “Bö yük 
Və tən Par ti ya sı” qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” Gür cüs tan 
tə  rə fin dən ta nın ma sı üçün cid di fəaliy yət gös tə rir. Be lə ki, Gür-
cüs tan Par la men ti nin Səd ri Ni no Bur ca nad ze 2002-ci ilin mart 
ayın da böl  gə yə gə lər kən er mə ni təş ki lat la rın nü ma yən də lə ri on-
dan qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nı” ta nı ma sı nın tə ləb et miş dir. 

831 Акопян, «Сепаратистское движение на юге Грузии угрожает...», Aзг, 04. 05. 2002.
832 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.
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Bur ca nad ze isə bu mə sə lə nin Er mə nis tan və Tür ki yə tə rə fin dən 
mü za ki rə edil di yi ni və nə ti cə ni göz lə mə nin da ha uy ğun ola ca ğı nı 
bil dir miş dir.835

Er mə nis tan hö ku mə ti nin Ca va xe ti ya er mə ni lə ri ni təş ki lat lan-
dır  ma me xa niz mi ni ümu mən “gö yər çin lər” və “şa hin lər” ola raq 
iki ye  rə ayır maq olar. Er mə nis tan hö ku mə ti Ca va xe ti ya er mə ni lə-
rin mux  ta riy yat (müs tə qil lik) tə ləb lə ri ni “gö yər çin lər” va si tə si ilə 
di lə gə  tir mək də, Gür cüs tan hö ku mə ti müs bət ca vab ver mə dik də 
isə “şa  hin lə ri” or ta ya ata raq hö ku mə ti təh did edir. Bu təs ni fa ta 
gö rə “Ca  vax Xalq Hə rə ka tı,” “Zanq təş ki lat la rı və “Bö yük Və tən 
Par ti ya sı” “gö yər çin lə ri, ” “Virk” və “Par ven ti” təş ki la tı da “şa-
hin lər” ola raq təs nif et mək mümkündür.

Er mə nis tan hö ku mə ti Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin prob lem lə ri ni 
gün də mə gə ti rər kən, ey ni lə Dağ lıq Qa ra bağ nü mu nə sin də ol du ğu 
ki mi Gür cüs tan da ya şa nan so sial-iq ti sa di və si ya si prob lem lə ri 
er  mə ni lə rə qar şı edi lən təz yiq ki mi də yər lən dir miş dir.836 Ab xa zi-
ya və Cə nu bi Ose ti ya prob le mi ni həll et mə dən öl kə də ya şa yan 
mil li az  lıq la ra təz yiq et mə yə Gür cüs ta nın iq ti sa di, si ya si və hər bi 
gü cü im  kan ver mə sə də, er mə ni lər təc rü bə dən ke çir dik lə ri Dağ lıq 
Qa ra bağ nü mu nə sin dən is ti fa də edə rək Ca va xe ti ya prob le mi ni 
bey nəl xalq ic ti maiy yə tin gün də mi nə çı xar ma ğa cəhd edir lər.837

Ca va xe ti ya da fəaliy yət gös tə rən er mə ni təş ki lat la rı mux ta riy-
yat tə ləb lə ri ni si vil mü ba ri zə yo lu ilə əl də et mə yə ça lış dıq la rı nı 

835 525-ci qəzet, 19.03.2002.
836 «Единый Джавахк»: Власти Грузии пытаются сломить волю армянского населе-
ния края», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/807694.html, 11.03. 2006.
837 «Армянский депутат: Грузия должна выполнять обязательства по обеспе-
чению прав нацменьшинств», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/polit/ 
807694. html, 04.04.2007.
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bil dir  sə lər də, si lah lı dəs tə lə rin qu rul ma sı bu nun ək si ni gös tə rir 
və bə zən bu si lah lı qrup lar Gür cüs tan hö ku mə ti ni təh did et mək-
dən be lə çə  kin mir. “Par ven ti” qu ru bu nun bir çox çox üz vü Dağ lıq 
Qa ra bağ da Azər bay ca na qar şı hər bi əmə liy yat lar da iş ti rak edib 
və si lah lı mü  na qi şə təc rü bə lə ri var.838 

Gür cüs tan or du su nun Er mə nis tan ilə sər həd lə rə nə za rət et mək-
də çə tin lik çək mə si, Ab xa zi ya və Cə nu bi Ose ti ya prob lem lə ri ni 
həll edə bil mə mə si er mə ni lə ri da ha da cə sa rət lən dir miş dir. Xü-
su si lə 2008-ci il də Ru si ya nın Gür cüs ta nı iş ğal et mə sin dən son ra 
Ab xa zi ya və Cə nu bi Ose ti ya nın Gür cüs ta nın su ve ren li yin dən ta-
ma mi lə uzaq  laş ma sı və mü ha ri bə nə ti cə sin də Gür cüs ta nın zəifl ə-
mə si, hər bi imi  ci nin kor lan ma sı er mə ni lə rin separatçılıq fəaliy yə-
ti nə sti mul ve rmişdir. 

Gür cüs tan üzə rin də nə za rə ti ni itir mək is tə mə yən Ru si ya, Ca-
va  xe ti ya er mə ni lə ri nin bö lü cü lük tə ləb lə ri ni dəs tək lə yir. Mə sə lə 
ilə bağ lı Gür cüs tan Par la men ti nin Mü da fiə və təh lü kə siz lik ko-
mis si ya  sı nın səd ri Qi ya Ba ra mid ze ver di yi bə ya nat da Ru si ya nın 
Ca va xe  ti ya er mə ni lə ri ni dəs tək lə di yi id diala rı nı təs diq et miş dir.839 
1990-cı il lər dən son ra Cə nu bi Qaf qaz da si ya si və iq ti sa di tə si ri ni 
iti rən Ru  si ya Gür cüs ta nı nə za rə tin də sax la maq üçün “er mə ni kar-
tın dan” mə  ha rət lə is ti fa də edir. Gür cüs tan hö ku mə ti 62-ci hər bi 
ba za nın çı xa  rıl ma sı nı tə ləb edər kən,840 er mə ni lər iq ti sa di ba xım-
dan ba za dan ası  lı ol duq la rı nı id dia edə rək ba za nın bo şal dıl ma sı na 
qar şı çıx sa lar da, er mə ni lər bu ba za nı təh lü kə siz lik lə ri nin tə mi na-

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 ola raq gör müş lər. Hər bi ba za nın çı xa rıl ma sı mə sə lə si mü za ki rə 
edi lər kən, bə zi təh lil  çi lə rin Tür ki yə və ya xud NA TO-nun böl gə yə 
gəl mə sin dən əv vəl Er mə nis ta nın Ca va xe ti ya ya or du gön dər mə si-
nin zə ri ri ol du ğu nu vur ğu la ma la rı Gür cüs ta nı na ra hat et miş dir.841 
Bun dan baş qa Ca va  xe ti ya da fəaliy yət gös tə rən er mə ni təş ki lat la-
rı 62-ci Rus hər bi ba  za sı nı Türk “təh di di nə” qar şı tə mi nat ola raq 
gö rmüş lər.842

Bu və ziy yət Dağ lıq Qa ra bağ er mə ni lə ri nin Xan kən din də yer-
lə  şən 366-cı mo toatı cı ala yı təh lü kə siz lik lə ri nin tə mi na tı ola raq 
gör  mə lə ri nə çox bən zə yir. Be lə ki, hər bi əmə liy yat lar za ma nı 
366-cı alay Xo ca lı ya hü cü mü za ma nı hər bi əmə liy yat lar da iş ti rak 
et miş dir. 

Gür cüs tan və Ru si ya ara sın da im za lan mış mü qa vi lə şər lə ri nə 
gö  rə 62-ci hər bi ba za Gür cüs tan dan çı xa rıl mış, Gür cüs tan hö ku-
mə ti iq ti sa di ola raq hər bi ba za dan ası lı ol duq la rı üçün er mə ni lə-
rin iq ti  sa di prob lem ləıri nin həll et mək üçün la yi hə hə ya ta ke çir-
miş dir. An caq Gür cüs ta nın iq ti sa di və ziy yə ti bu la yi hə nin uğur la 
hə ya ta ke çi ri ril mə si nə im kan ver mə miş dir.

Er mə nis tan Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin si ya si tə ləb lə ri ni Dağ lıq 
Qa ra bağ si ya si tə ləb lə ri nə bən zər şə kil də də yər lən di rir. Be lə ki, 
“Bir ləş miş Ca va xe ti ya” təş ki la tı nın səd ri Va han Çaxl yan hər iki 
prob le mi mü qa yi sə edər kən, bən zər tə rəfl ə ri nin ol du ğu nu və er-
mə  ni lər lə gür cü lər ara sın da si lah lı mü na qi şə nin ya şa na bi lə cə yi ni 
bil  dir miş dir. Qars-Tifl is-Ba kı də mir yo lu xət ti nin in şa edil mə sin-
də Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin ra zı lı ğı nın alın ma dı ğı nı və Gür cüs-
tan da kı Er mə ni Apos tol Kil sə si nin möv cud və ziy yə ti nin on la rı 

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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tə min et mə  di yi ni ifa də et miş dir.843

Er məis tan-Gür cüs tan mü na si bət lə rin də prob lem li möv zu lar dan 
bi ri də Ahıs ka türk lə ri nin844 ta ri xi tor paq la rı na ge ri dön mə lə ri mə -
sə lə si dir. Gür cüs tan Av ro pa Şu ra sı na üzv qə bul edi lər kən,845 Ahıs -
ka türk lə ri nin ge ri dön mə lə ri ni və yer ləş di ril mə si ni öh də lik ola-
raq qə bul et miş dir. Er mə nis tan və Ca va xe ti ya er mə ni lə ri Ahıs ka 
türk lə  ri nin ge ri dön mə lə ri nə qə tiy yət lə qar şı çıx mış,846 hər və si lə 
ilə bu pro se si lən git mə yə ça lış mış lar.847 Er mə nis tan hö ku mə ti və 
Ca va xe  ti ya er mə ni lə ri Ahıs ka türk lə ri nin böl gə yə yer ləş di ril mə si 
ilə böl gə  nin təh lü kə siz li yi mə sə lə sin də cid di prob lem lə rin ya şa na-
ca ğı nı id  dia edə rək Gür cüs tan hö ku mə ti ni təh did et miş lər.848 Əs-

843 «Грузинская Православная Церковь призывает Армянскую Апостольскую 
Цер ковь 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 Re-
patriation 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 
сплош ной Турецский пояс из Анатолоии в Азербайджан», PanARMENIAN, 20 
iyun 2006; Aртем Ерканян, « Турки-месхетинцы возвращаются в Грузию, но не 
в Джа вахк», 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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lin də Gür  cüs tan hö ku mə ti də Ahıs ka türk lə ri nin ge ri dön mə lə ri ni 
is tə mir. Bu, Ahıs ka türk lə ri nin ge ri qa yıt ma la rın dan son ra Ca va xe-
ti ya da ya şa  yan er mə ni lər lə ya şan ma sı eh ti mal edi lən mü na qi şə dən 
irə li gə lir.

Gür cüs tan da 2003-cü il də hə ya ta ke çən “məx mə ri in qi lab” Ca -
va xe ti ya prob le mi ba xı mın dan dö nüş nöq tə si sa yı la bi lər. İn qi lab 
hə yə ca nı da vam edər kən Mi xail Saakaş vi li Aca rıs tan da mər kə-
zi ha  ki miy yə tin su ve ren li yi ni tə min edə bil miş dir. Ey ni za man da 
Mos k va 2008-ci ilə qə dər Axıl kə lək də yer lə şən 62-ci hər bi ba-
za nın çı xa rıl ma sı nıə təəh hüd et miş dir. Ha di sə lə rin bu cür in ki şaf 
et mə si Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin bö lü cü lük tə ləb lə ri ni əhə miy-
yət li də rə  cə də məh dud laş dı rar kən, di gər tə rəf dən Saakaş vi li iq-
ti da rı Ca va  xe ti ya üzə rin də döv lə tin su ve ren li yi ni tə min et mə yə 
ça lış mış dır.849 Mux ta riy yat (müs tə qil lik) üçün ta ri xi für sə ti əl dən 
ver dik lə rin dən na ra hat olan Ca va xe ti ya er mə ni lə ri Gür cüs tan hö-
ku mə ti nin Ab xa  zi ya və Cə nu bi Ose ti ya üzə rin də su ve ren li yi ni 
tə min et mə dən bu hə dəfl ə ri nə hə ya ta ke çir mə yə ça lı şır lar. Er mə-
ni lə rə gö rə, 62-ci Ru si ya hər bi ba za sı nın çı xa rıl ma sı və Ahıs ka 
türk lə ri nin ge ri dö nüş pro se si baş la dı ğı za man mux ta riy yat sta-
tu su al maq müm kün ol ma  ya caq. Bu na gö rə də tə ləb lə ri ni da ha 
tez-tez gün də mə gə ti rmiş və üs lub la rı nı sərt ləş di rmiş lər.

Cə va xe ti ya da fəaliy yət gös tə rən er mə ni təş ki lat la rı ya şa dıq la rı 
iq ti sa di və so sial prob lem lə ri mux ta riy yat al dıq dan son ra həll et-
mə für sə ti nə sa hib ola caq la rı nı id dia edir lər. Bu prob lem lə rin həll 

849 2005 - ci il sentyabr ayında Cavaxetiyadakı QHT-lər tərəfindən “Gürcüstanın 
dövlət sturukturunda Cavaxetiyanın statusu” adlı konfrans təşkil edilmişdir. Cavax-
etiyaya geniş muxtariyyat verilməsi və Gürcüstanın daxili, xarici siyasəti ilə bağlı bir 
çox tələb konfransın yekun sənədində qeyd edilmişdi. Olduqca sərt üslubda yazılmış 
yekun sənə dinə Gürcüstan hökuməti münasibət bildirməmişdir.
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edil  mə mə si nə gö rə böl gə dən er mə ni əha li nin köç dü yü nü, möv-
cud iq ti  da rın er mə ni lə rə qar şı “bə yaz soy qı rı mı” tö rət dik lə ri ni 
qeyd edir  lər.850 

“Gürcüstan Erməniləri Birliyi”nin üzvü Hayk Sasonyan mux-
tariyyat tələblərinin ermənilərin hər zaman canlı tutuqları bir 
mə sələ olduğunu ifadə etmişdir.851 Gür cüs tan hö ku mə ti er mə ni-
lə rin ra  zı lı ğı nı al ma dan böl gə də gün lük iş lə ri ni be lə gö rə bil mir. 
Pre zi  den tin vi la yə tə baş çı tə yin et dik lə ri rəs mi şəxs lə rin böl gə-
yə gəl mə si er mə ni lər tə rə fin dən ən gəl lən miş və ya xud eti raz la-
rı nə ti cə sin də və zi fə dən çı xa rıl mış dır. Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin 
bö lü cü fəaliy yət  lə ri nə ti cə sin də böl gə də döv lə tin su ve ren li yi nin 
məh dud laş ma sı Gür cüs ta nın hö ku mət üçün cid di bir təh did mən-
bə yi dir. Dağ lıq Qa  ra bağ er mə ni lə ri də əv vəl cə so sial və iq ti sa-
di priob lem lə ri önə çı xa  ra raq Azər bay can hö ku mə ti nin on la rın 
haq la rı nı və sər bəst li yi ni məh dud laş dır dı ğı nı id dia et miş və da ha 
son ra özü nü mü da fiə adı ilə si lah lı qrup lar qu ra raq mər kə zi ha ki-
miy yə tə qar şı çıx mış lar. Ca va  xe ti ya er mə ni lə ri nin də ey ni plan 
üz rə hə rə kət et mə lə ri nə bax ma ya  raq, Gür cüs tan hö ku mə ti ya xın 
keç miş də qon şu döv lə tin əra zi sin də cə rə yan edən bu ha di sə dən 
gə rək li nə ti cə çı xar ma mış və er mə ni  lə rin bö lü cü lük fəaliy yə ti nin 
qar şı sı nı ta ma mi lə ala bil mə miş dir.852 

850 Гига Циладзе, «Проблемы Самцхе-Джавахети: Реалые и мифическое», 
Зер кало, 02.01.2006; Смбат Минасян, «Забытый геноцид или вынужден-
ное мол чание?», http://www.mitq.org/genocid27_11.html, 10.08.2007; «Ти-
гран Арсенишви ли: 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 
Kar şılıklı 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 
bax mayaraq 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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VIII FƏSİL

8. ERMƏNİSTANIN AVROPA İTTİFAQI VƏ AVROPA 
ŞURASI İLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ

8.1. Avropa İttifaqından Cənubi Qafqaza baxış

So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan son ra Av ro pa İt ti fa qı xü su si lə 
ener ji mən bə lə ri nə sa hib ol ma sı və ge niş lə mə st ra te gi ya sı853 ba-
xı mın dan Cə nu bi Qaf qaz öl kə lə ri ilə mü na si bət lə ri nə əhə miy yət 
ver miş, mü  na si bət lə rin qu rul ma sı və ge niş lən di ril mə si üçün böl-
gə də müx tə lif la yi hə lər hə ya ta ke çir miş dir.854 Xə zər höv zə si nin 
ener ji mən bə lə  ri nə sa hib ol ma sı və bey nəl xalq nəq liy ya tı ba xı-
mın dan uy ğun coğ  ra fi ya da yer ləş mə si Av ro pa İt ti fa qı nın böl gə yə 
ma ra ğı nın tək sə  bə bi de yil. Av ro pa İt ti fa qı ey ni za man da Cə nu bi 
Qaf qaz döv lət lə  ri nin si ya si, iq ti sa di və mə də ni ba xım dan Av ro pa 
ilə bü tün ləş mə  si nə ça lı şır.855 Av ro pa İt ti fa qı nın böl gə si ya sə tin də 
ey ni za man da sülh, hu ma ni tar, or taq mə su liy yət, de mok ra ti ya, ti-
ca ri mü na si bət lər və eko lo gi ya ki mi sə bəb lər də yer alır.856 Cə nu-
bi Qaf qaz döv lət  lə ri nin Av ro pa Şu ra sı na üzv ol ma la rı 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 
Карабах ская 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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tün ləş mə lə ri mü ba hi  sə li ol sa da, (tam üzv lük) tə rəfl ər ara sın da kı 
əmək daş lıq pro se si nin baş lan ğı cı ola raq da gö rü lə bi lər.

Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri Av ro pa Şu ra sı na üzv ol duq dan son ra in-
san haq la rı, ifa də və dü şün cə azad lı ğı və da xi li qa nun ve ri ci li yin Aİ 
stan dar la rı na uy ğun laş dı rıl ma sı və di gər sa hə lər də bə zi irə li lə  yiş lər 
əl də et sə lər də, müəy yən prob lem lər də ya şa yır lar. Böl gə döv lət lə ri 
mil li təh lü kə siz lik, et nik mü na qi şə lə rin, xa ri ci si ya sət, sər həd prob-
lem lə ri nin həll edil mə si və li be ral iq ti sa diy ya tın yer ləş  mə si mə sə-
lə lə rin də Aİ-nin tək lifl ə ri ni qə bul et mək də çə tin lik çə  kir lər. Bu nun 
sə bə bi Cə nu bi Qaf qa zın si ya si, iq ti sa di və mə də ni ba  xım dan Av ro-
pa dan uzaq qal ma sı və Ru si ya ami li dir. Ru si ya hə lə də böl gə döv lət-
lə ri üzə rin də cid di si ya si və hər bi təz yiq me xa nizm  lə ri nə sa hib dir və 
ye ri gəl di yin də bu me xa nizm lər dən Cə nu bi Ose  ti ya və Ab xa zi ya nü-
mu nə sin də Gü rüs ta na, Dağ lıq Qa ra bağ nü mu  nə sin də Azər bay ca na 
qar şı təz yiq va si tə si ki mi is ti fa də edir.857Aİ-nin tə şəb bü sü və ABŞ-ın 
böl gə də hə ya ta ke çir mə yə cəhd et di yi təh lü kə siz lik la yi hə lə ri, ener ji 
xət lə ri nin təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si və böl gə də ki mü na qi şə-
lə rin həll edil mə si üçün hər bi bir  ləş mə lə rin (NA TO) böl gə yə yer ləş-
di ril mə si mə sə lə lə ri Ru si ya tə rə  fin dən na ra zı lıq la qar şı la nır.858 Be lə 
ki, Aİ Ru si ya nın bu na ra zı lı ğı diq qə tə alı mış və 2003-cü ilin iyun 
ayın da Se la nik Zir və top lan  tı sın da “Ge niş Av ro pa” an  la  yı  şı  na Cə nu-
bi Qaf qaz öl kə lə ri ni da xil edil mə miş dir.859 

857 Армянский оппозиционер: «Чтобы понравиться Европе, не стоит угрожать 
Рос сии», 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:

- Av ro pa də yər lə ri nin ya şan dı ğı və Şər qi Av ro pa nın bir his sə si 
ki mi gö rən “Av ro pa Qaf qa zı”;

- Cə nu bi Qaf qaz da 1990-cı il lər də Bal kan lar da ya şan dı ğı ki mi 
böl gə mü na qi şə lə ri və et nik prob lem lər lə bağ lı “Bal kan Qaf qa zı”;

- coğ ra fi və iq ti sa di ola raq ener ji sa hə si olan Xə zər höv zə si nin 
bir par ça sı ola raq “Xə zər Qaf qa zı”;

- Cə nu bi və Şi ma lı Qaf qaq zı bir bü tün ola raq gö rən və Ru si ya-
nı böl gə nin güc lü döv lə ti ola raq qə bul edən “Za qaf qa zi ya”;

- Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri ni Şər qi Av ro pa və MDB coğ ra fi ya -
sın da gö rən və ke çid mər hə lə sin də də yər lən di ri lən keç miş “so vet 
Qaf qa zı”;

- Orien tal dü şün cə tər zi nə gö rə for ma la şan Cə nu bi Qaf qa zın 
cə  nub qon şu la rı na əhə miy yət ve rən Av ro pa-Ağ də niz əmək daş-
lı ğı si ya sə ti ilə Ya xın Şərq sülh pro se si nə re fe rans ve rən “Ya xın 
Şərq Qaf qa zı”;

- Cə nu bi Qaf qa zın so sial-iq ti sa di st ruk tu ru və az in ki şaf et mə-
si nə bağ lı ola raq bu nun Av ro pa ya tə si ri ni diq qə tə ala raq “Üçün cü 
Dün  ya Qaf qa zı”860 ki mi ya naş ma lar var dır.

Yu xa rı da qeyd edi lən coğ ra fi-si ya si təs ni fat la rın heç bi ri Aİ-
nin Cə nu bi Qaf qaz si ya sə tin də priori tet mə sə lə ol ma mış dır. Bu 
təs ni  fat lar müx tə lif plat form lar da və za man lar da ön plan da ol-
muş dur.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”, Strate-
jik Analiz, IV. cilt, sayı 43, Kasım 2003, s. 64.
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Aİ-nin böl gə si ya sə ti təh lil edil di yi za man ABŞ və Ru si ya ilə 
mü qa yi sə də Cə nu bi Qaf qaz da zəif ol du ğu mü şa hi də edi lir. Aİ adə -
tən böl gə yə NA TO üzə rin dən yer ləş mək is tə miş, bə zən mə də ni, 
so  sial-iq ti sa di və si ya si sa hə lər də öz gö rü şü nü və priori tet mə sə lə-
lə ri for ma laş dır ma ğa ça lış sa da, hə lə lik is tə di yi nə ti cə ni əl də et mə-
miş  dir. Bun dan baş qa Aİ or taq xa ri ci si ya sə tin for ma laş dı rıl ma sı 
pro  se sin də Cə nu bi Qaf qa zın ye ri ilə bağ lı müx tə lif gö rüş lər ol du ğu 
üçün Ru si ya və ABŞ ilə mü qa yi sə də böl gə də tə si ri zəif dir.

Aİ ilk də fə 1995-ci il də Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nin de mok ra -
ti ya və ba zar iq ti sa diy ya tı na keç mə lə ri nə dəs tək ver miş, 1996-cı 
il də bu döv lət lər lə ort qa lıq və əmək daş lıq haq qın da mü qa vi lə lər 
im za la mış və bu mü qa vi lə lər 1999-cu il də qüv və yə min miş dir. 
Aİ və Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri ara sın da əmək daş lı ğın in ki şaf et-
di ril  mə si Av ro pa Par la men tin də də mü za ki rə edil miş və 2001-ci 
il də bu ba rə də qə rar qə bul edil miş dir.862

Aİ bu döv lət lər lə sa də cə de mok ra ti ya və in san haq la rı nın qo-
run  ma sı və in ki şaf et di ril mə si üçün əmək daş lıq et mə miş, ey ni 
za man da 1991 – 2001-ci il lər də hə ya ta ke çi ri lən müx tə lif la yi-
hə lər çər çi və  sin də böl gə döv lət lə ri nə 1 mil yard euro ver miş dir. 
Bu na nü mu nə ola raq TRA CE CA (Transport Corridor Europe-
Caucasus-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
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TRACECA-dan sonra ikinci əhəmiyyətli layihə 1995-
ci ildən etibarən həyata keçirilən INOGATE layihəsidir. Bu 
layihə Avropa-Qafqaz arasındakı enerji koridorunun geniş-
ləndirilməsini, moder nizasiya edilməsini, Avropaya Qafqaz və 
Asiyadan uzanan enerji boru xətlərinin təhlükəsizliyinin təmin 
edilməsini, yeni nəqliyyat sistemlərinin inşasını, infrastuktur 
sərmayələrinin artırılmasını nə zərdə tutur. Aİ-nin 2030-cu ildə 
enerji entiyacının 70 faizini idaxal edəcəyindən bu layihənin 
həyata keçirilməsinə nə qədər ciddi əhə miyyət verdiyini 
anlamaq mümkündür. 2001-ci ilin fevral ayında qüvvəyə minən 
INOGATE Çətir Müqaviləsi Cənubi Qafqaz döv lətləri və Aİ 
arasında imzalanmışdır.

Aİ-nin 2000-ci il lə rin baş la rın dan eti ba rən Cə nu bi Qaf qa-
za865 yö nə lik si ya sə tin də ye ni bir dövr baş la mış dır. Be lə ki, 
Aİ Ru si ya nı na ra hat et mə məmk üçün böl gə ni “Ge niş Av ro pa” 
proq ra mı na da xil et mə sə də, 2003-cü il 7 iyul da Heik ki Tal vi-
tieni Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nə xü su si nü ma yən də tə yin et-
miş dir.866 

Aİ 2004-cü il 14 iyunda Cənubi Qafqaz dövlətlərini “Avropa 
Qonşuluq Siyasəti” (European Neighbourhood Policy-ENP) 
planı na daxil etmiş və həmin ildə “Avropa Qonşuluq Siyasəti 
Strategi yası” (ENP Strategy Paper) sənədini qəbul etmişdir. 
“Avropa Qon şuluq Siyasəti” Avropa Şurasının 2003-cü ilin 

865 Bu haqda daha geniş məlumat üçün baxın: Esra Hatipoğlu, “Avrupa Komşuluk 
Poli tikası’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-Neigh bourhood) 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 
keçi rilmişdir.869 Son illərdə isə Aİ-nin Cənubi Qafqazda daha 
ciddi si yasət 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 
münasi bətlərinə 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 
отно сительно приоритетов программы дейсвие нового соседсво», Armenpress 
İA, 29. 03. 2006
869  Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», с. 2.  
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Er mə nis tan Aİ və ümu mən Av ro pa ilə mü na si bət lə ri ni üç ay rı 
mər hə lə də təh lil et mək müm kün dür:

-SS Rİ-nin sü qu tun dan son ra Er mə nis tan Aİ və di gər Av ro pa 
təş ki lat la rı ilə əmək daş lı ğa baş la ma sı, TA CİS və di gər la yi hə lər-
də iş ti rak et mə si;

-Er mə nis ta nın Av ro pa mən şə li bir sı ra la yi hə və proq ram lar-
da iş  ti ra kı sa də cə Av ro pa ilə mü na si bət lə ri ni de yil, ey ni za man da 
NA TO ilə də mü na si bət lə ri nin baş lan ğı cı ki mi də yər lən di ri lə bi-
lər. Bu pro ses də Er mə nis tan ATƏT və Av ro pa Şu ra sı na üzv qə-
bul edil  miş, “Sülh Na mi nə Tə rəf daş lıq” proq ra mı çər çi və sin də 
NA TO ilə mü na si bət lə ri ni ge niş lən dir miş və 2005-ci ilin de kabr 
ayın da “Fər di Əmək daş lıq Pla nı” mü qa vi lə si ni im za la mış dır.

-Aİ tə rə fin dən Er mə nis ta nın 2004-cü il də “Ge niş lə yən Av ro-
pa-Ye ni Qon şu luq” la yi hə si nə da xil edil mə si mü na si bət lər də ye ni 
mər  hə lə nin baş lan ğı cı ol muş, əmək daş lıq pro se si ni sü rət lən dir-
miş dir.870

Er mə nis tan Aİ mü na si bət lə ri nin hü qu qi ba za sı nı 1996-cı ilin 
ap  rel ayın da tə rəfl ər ara sın da im za la nan və 1999-cu ilin iyun 
ayın da qüv və yə mi nən “Əmək daş lıq və Or taq lıq Haq qın da” 
(Partnership and Cooperation Agreement-PCA) müqavilə təşkil 
edir.871 Bu mü  qa vi lə yə gö rə, Aİ Er mə nis ta nın ba zar iq ti sa diy-
ya tı na və de mok  ra ti ya ya keç mə si nə kö mək lik gös tər miş dir. Bu 
mü qa vi lə ilə Er mə  nis tan so sial-iq ti sa di, mə də ni, ti ca rət, elm və 
təh sil sa hə lə rin də bə zi is la hat lar hə ya ta ke çir sə də, ümu mən de-

870  Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», с. 2.
871 В ближайшее время будет представлен окончательный вариант Программы 
действий Армения-ЕС», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/polit/60209 6.
html, 07.03.2006; «Комитет министров СЕ одобрил прошрамму сотрудничес-
во с Арменией на 2006-2007 гг», ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/news/
polit/6020 96.html, 15.03.2006.
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mok ra tik ləş mə pro se sin də Aİ-nin tə ləb et di yi stan dart la rı tə min 
edə bil mə miş dir.872

“Əmək daş lıq və Or taq lıq Haq qın da” mü qa vi lə çər çi və-
sin də “Aİ-Er mə nis tan Əmək daş lıq Şu ra sı” (EU-Armenia 
Cooperation Coun cil)873 qu rul muş və fəaliy yə tə baş la mış dır. 
Şu ra da Aİ, Av ro pa Ko  mis si ya sı və Er mə nis tan hö ku mə ti təm-
sil olu nur. Şu ra 2004-cü ilin sent yabr ayın da Er mə nis tan hö-
ku mə ti nin hə ya ta ke çir di yi iq ti sa di və si ya si is la hat la rın və-
ziy yə ti ni, Er mə nis tan və Aİ əmək daş lı ğı nın in ki şaf et di ril mə si 
yol la rı və mü xa nizm lə ri, gə lə cək vəd edən möv  zu la rı mü za ki-
rə et miş və son ra kı il lər də əmək daş lı ğın priori tet mə  sə lə lə ri ni 
təs bit et miş dir.

2003-cü il dən eti ba rən Aİ Cə nu bi Qaf qaz öl kə lə ri nə yö nə-
lik si  ya sə ti nə əhə miy yət ver miş Hey ke Tal vi ti ni Aİ-nin Cə-
nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nə xü su si nü ma yən də si ola raq tə yin 
et miş, ona ge niş sə la  hiy yət ver miş dir. O, böl gə döv lət lə rin də 
Aİ-nin sa də cə si ya si və iq  ti sa di ma raq la rı nı təm sil et mə miş, 
ey ni za man da böl gə mü na qi şə lə  ri nin həll edil mə si pro se si ilə 
də ma raq lan mış dır.874 Tal vi ti yə bu cür ge niş sə la hiy yət ve ril-
mə si böl gə döv lət lə ri nin Av ro pa və Av ro-At  lan tik təş ki lat la rı 
ilə bü tün ləş mə si pro se sin də da ha ya xın dan iş ti rak et mə lə ri nə 
im kan ver miş dir.

Er mə nis tan Aİ üz vü olan öl kə lər ara sın da bir ba şa və ya xud 

872 «В Европу или обратно?», Aравот, 22.04.2006.
873 EU-Armenia Cooperation Council, Sixth meeting, Brussels, 14 September 2004, 
h t tp : / /www.europar l .europa .eu/meetdocs /2004_2009/documents / fd /
ar_20050309_03_/ar_20050309_03_en.pdf, 07.08.2007; Armenia’s fourth EU-Ar-
menia Cooperation Coun cil meeting took place in Brussels, http://www.armeniafor-
eignministry.com/PR/PR1 78.html, 01.10.2002.
874 Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», c.1.
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do la  yı sıy la mü na si bət lər qur muş, xü su si lə, BMT, ATƏT və di-
gər bey  nəl xalq təş ki lat lar da bu öl kə lər lə əmək daş lı ğı nı in ki şaf 
et dir miş dir. Bey nəl xalq təş ki lat lar və Aİ ara sın da si ya si dialo-
qun da vam et mə si mü tə xəs sis qrup lar tə rə fin dən tə min edi lir. 
Tə rəfl ər ara sın da kı mü  na si bət lər sa də cə hö ku mət lər nəz din də 
de yil, par la ment nəz din də də da vam edir. Bu ba xım dan Er mə nis-
tan-Aİ və Aİ üzv döv lət lə rin par la ment lə ri ara sın da əmək daş lı ğı 
koor di na si ya edən “Aİ-Er mə  nis tan Par la ment Əmək daş lı ğı Ko-
mi tə si” (EU-Armenia Parliamen tary Cooperation Committee-
PCC)875qu rul muş dur. “Aİ-Er mə nis tan Par la ment Əmək daş lı ğı 
Ko mi tə si”nin fəaliy yə ti və Per Qahr to nun ha zır la dı ğı mə ru zə yə 
gö rə 2004-cü il dən eti ba rən Aİ-nin Er mə  nis tan si ya sə tin də ye ni 
mər hə lə baş la mış dır. Bu ta rix dən son ra Aİ sa də cə de mok ra ti ya, 
in san haq la rı, ba zar iq ti sa diy ya tı nın yer ləş mə si üçün de yil, ey-
ni za man da sül hün və təh lü kə siz li yin tə min edil mə si və böl gə 
prob lem lə ri ilə də ma raq lan mış dır. Ko mi tə nin 2004-cü il mar-
tın da İrə van da təş kil edi lən ic la sın da tə rəfl ər ara sın da de mok -
ra tik ləş mə, in san haq la rı, qa nun ve ri ci lik, si ya si, so sial-iq ti sa di 
is la  hat lar mü za ki rə edil miş dir.

Er mə nis tan hö ku mət nəz din də Av ro pa İt ti fa qı və bey nəl-
xalq təş  ki lat lar la bü tün ləş mə və əmək daş lıq mə sə lə lə ri ilə məş-
ğul olan “İda rə lə ra ra sı Ko mis si ya” qur muş dur, bu Ko mis si ya 
Ti ca rət və iq  ti sa di in ki şaf na zir li yi ilə pa ra lel iş gö rür. Kom-
si ya nın tex ni ki eh  ti yac la rı TA CİS proq ra mı çər çi və sin də qar şı-
la nır. Ey ni za man da “Er mə nis tan-Aİ Si ya si İq ti sa di və Hü qu qi 
Töv si yə Mər kə zi” (The Armenian-European Policy and Legal 

875 EU-Armenia Parliamentary Cooperation Committee, http://eenc.epp-ed.org/in-
dex.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.

APE LAC proq ra mı Er mə nis tan da da vam et di ri lə bi lən iq ti sa di 
in ki şaf və dün ya iq ti sa diy ya tı ilə bü tün ləş mə pro se sin də Er mə-
nis  tan da hü quq sis te mi nin Aİ ilə uy ğun laş dı rıl ma sı nı dəs tək lə-
yir.877 Aİ-nin son ge niş lə mə sin dən son ra Er mə nis tan və Aİ ara sın-
da 2004-cü ilin may ayın da im za la nan “Əmək daş lıq və Or taq lıq 
Haq qın da” mü qa vi lə nin ye ni üzv lə rə aid edil mə si” (The Protocol 
on the Exten sion of the PCA to the new member-states) ilə bağ-
lı mü qa vi lə im za  lan mış dır. 2004-cü ilin sent yabr ayın da Av ro pa 
Ko mis si ya sı və Er  mə nis tan ara sın da im za lan mış mü qa vi lə yə gö-
rə Aİ Er mə nis tan nü  ma yən də li yi nin sə viy yə si ni bir pil lə yük səlt-
miş dir.878 2000-ci il lər  dən eti ba rən Aİ Er mə nis tan ilə hər bi və hər-
bi-si ya si mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir miş, 2004 – 2005-ci il lər də 
Aİ çər çi və sin də Er mə nis tan 50-dən çox hər bi la yi hə və proq ram-
lar da iş ti rak et miş dir.879

Er mə nis tan və Aİ ara sın da qa nun ve ri ci lik sa hə sin də əmək daş-
lıq şərt lə ri ni “Əmək daş lıq və Or taq lıq Haq qın da” mü qa vi lə nin 
43-cü mad də si tən zim lə yir. Bu na gö rə, Er mə nis tan qa nun ve ri-
ci lik me xa  nizm lə ri ni Av ro pa stan dart la rı na yük səlt mə li, göm rük 

876 Decaye, Jocelyne, “Sector Profiles: Mining Industry. Armenian European Pol-
icy and Legal Advice Centre (AEPLAC)”, Papers, http://www.aeplac.am./papers.
html. Acces sed January 2001; “Armenian-European Policy and Legal Advice Cen-
tre (AEPLAC)”, http://competitionpolicy.ww.am/organisers/aeplac.htm; Benita Fer-
rero-Waldner, “Sig ning 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 Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», с. 5.
879 Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», с. 5.
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və ver gi qa  nu nu nu, şir kət lə rin hü qu qi fəaliy yə ti ni tən zim lə yən 
pro se du ra la rı, bank, iş qa nu nu nu Aİ hü qu qu na uy ğun laş dır ma lı-
dır. Er mə nis tan ey  ni za man da Aİ ilə ti ca rət mü na si bət lə ri nə əhə-
miy yət ve rə rək 2003-cü il 5 fev ral da Dün ya Ti ca rət Təş ki la tı na 
üzv ol duq dan son ra da  xi li qa nun ve ri ci lik akt la rın da bə zi də yi-
şik lik lər et miş, kənd tə sər  rü fa tı na ayır dı ğı syb si di ya la rı 2009-
cu il də ləğv et mə yi öh də si nə al mış dır. “Əmək daş lıq və Or taq lıq 
Haq qın da” mü qa vi lə nin 11-ci mad də si nə gö rə, Er mə nis tan im za-
la dı ğı bey nəl xalq kon ven si ya və mü qa vi lə lər dən irə li gə lən öh-
də lik lə ri ni ye ri nə ye tir mə li dir. Er mə  nis tan ey ni za man da Aİ-yə 
id xal və ix ra cın da hü qu qi sa hə də ki prob lem lə ri ni həll et mə yə 
ça lı şır. Er mə nis tan 2003-cü ilin fev ra  lın da Av ro pa Ti ca rət Məc li-
si nin (European Chamber of Commer ce) fəaliy yə tə baş la ma sın-
dan son ra Aİ öl kə lə ri ilə ti ca rət həc mi ni da ha da ar tır mış, er mə ni 
və Av ro pa lı iş adam la rı da ha gə lir li sa hə  lə rə sər ma yə qoy ma ğa 
für sət tap mış dır. Er mə nis tan mü tə ma di ola  raq Aİ-nin ti ca ri təş-
ki lat la rı ara sın da əmək daş lıq im kan la rı nı ge  niş lən dir mə yə ça lı-
şır. Ti ca rət və iq ti sa di in ki şaf na zi ri Ka ren Çış  ma rıt yan 2004-cü 
ilin mar tın da Brük se lə sə fər edər kən ti ca ri mü  na si bət lə ri, Er mə-
nis tan da is teh sal edi lən mal la rın Aİ öl kə lə ri nə ix  ra cı im kan la rı nı 
mü za ki rə et miş dir.880 Aİ Er mə nis tan da özəl sek to  run in ki şaf et-
di ri lı mə si is ti qa mə tin də TA CIS, AEP LAC və VET (Vocational 
Education Training) çərçivəsində yardımlar edir.

Aİ Er mə nis tan da hə ya ta ke çi ril mə si plan laş dı rı lan is la hat la rı 
ma  liy yə ləş di rir və bu ma liy yə yar dım la rı hə lə də da vam edir. Bu 
ba  xım dan Aİ Er mə nis ta na kö mək lik edən əhə miy yət li do nor la r-
dan bi ri dir. Aİ 1991 – 1995-ci il lər də Er mə nis ta na 38.85 mil yon 
EKU (Aİ köh nə pul va hi di) yar dım et miş dir. Aİ adə tən Er mə-

880 Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», с. 5.
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nis tan da ener ji, sə na ye müəs si sə lə ri nin ink li şaf et di ril mə si, mo-
der ni za si ya edil mə si və in san po ten si ya lı nın in ki şa fı la yi hə lə ri nin 
dəs tək lə mə si üçün yar dım edir. 

1980-ci il lə rin son la rın dan eti ba rən cid di ener ji prob lem lə ri ilə 
qar şı la şan Er mə nis tan bu prob lem lə ri ni müs tə qil li yi ni elan edən-
dən son ra da həll edə bil mə miş dir. Aİ TA CIS proq ra mı çər çi və-
sin də Er  mə nis ta nın Ener ji və tə bii sər vət lər na zir li yi nə 3 mil yon 
EKU ver  miş dir.881 Ey ni za man da Aİ-nin ma liy yə dəs tə yi ilə hə-
ya ta ke çi ri lən la yi hə də Er mə nis ta nın neft və tə bii qaz re zerv lə ri 
və eh ti ya cı təs bit edil miş, Ener ji və tə bii sər vət lər na zir li yin də 
mə lu mat ban kı ya ra  dıl mış dır.

Aİ Er mə nis tan da döv lət sə na ye müəs si sə lə ri nin özəl ləş di ril-
mə si üçün ma liy yə dəs tə yi la yi hə si hə ya ta ke çir miş dir. Bir mil-
yon EKU büd cə si olan bu la yi hə çər çi və sin də özəl ləş dir mə proq-
ra mı nın ilk mər hə lə si hə ya ta ke çi ril miş, özəl ləş dir mə mə sə lə lə ri 
ilə məş ğul ola  caq mü tə xəs sis kadr lar ye tiş di ril miş dir. Bu la yi hə-
yə gö rə, ki çik və or ta bö yük lük də ki şir kət lər ara sın da əmək daş-
lı ğı koor di na si ya edən “İş İn for ma si ya Mər kə zi” qu rul muş, xa-
ri ci or taq lar la iş im kan la rı araş dı rıl mış və müx tə lif sa hə lər üz rə 
fəaliy yət plan la rı ha zır lan  mış dır.882

Er mə nis tan da ya şa nan ma liy yə böh ra nı xü su si lə təh sil sa hə sin-
də cid di prob lem lə rin ya şan ma sı na və mü tə xəs sis kadr la rın öl kə ni 
tərk et mə si nə sə bəb ol muş dur. Aİ Er mə nis tan da iş gü cü və kadr po-
te n si ya lı nın ye ni dən öy rə nil mə si, ba zar iq ti sa diy ya tı nın stan dart-
la rı na ca vab ve rə cək, li be ral iq ti sa di gö rü şə sa hib ye ni iş gü cü nün 

881 Пичков Б.П, «Проекты технической помоши Евросоюза Армении по програм-
ме ТАСIS за период 1991 – 1997 гг», Aрмения: проблемы независимого 
разви тия, Ред. Koжокин, E.M, Moсква 1998, с. 358.
882 Пичков, «Проекты технической помоши Евросоюза…», с. 359.
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ye tiş  di ril mə si üçün də müx tə lif la yi hə lər çər çi və sin də bu öl kə yə 
kö  mək lik et miş dir. 640 min EKU məb lə ğin də olan bu la yi hə nin 
hə  ya ta ke şi ril mə sin də Er mə nis tan Pe da qo ji ins ti tu tu və Təh sil na-
zir  li yi ilə əmək daş lıq et miş dir. Ey ni za man da döv lət sek to run da iş -
lə yə cək kadr lar üçün Döv lət İda rəet mə Mək tə bi açıl mış dır.883

Aİ 1992 – 2000-ci il lər də Er mə nis ta na ma li yə yar dı mı ola raq 
286 mil yon,884 hu ma ni tar ya rım proq ram la rı çər çi və sin də 1999-cu 
ilə qə dər 64.225 mil yon EKU yar dım et miş dir. Bun dan baş qa Aİ 
Er mə nis tan da 2001-ci il də ya şa nan qu raq lı ğın nə ti cə lə ri nin ara dan 
qal dı rıl ma sı üçün hö ku mə tə 1,5 mil yon av ro,885 1991 – 2000-ci il-
lər ara sın da Föv qəal də ma li yə yar dım la rı çər çi və sin də cə mi 17,7 
mil  yon av ro ver miş və Er mə nis tan 1998 – 2004-cü il lər də ve ri lən 
müx  tə lif yar dım proq ram la rın da yer al mış dır. Er mə nis ta n ye ni yar-
dım proq ram la rı çər çi və sin də 1998 – 1999-cu il lər də 12 mil yon 
av ro, föv qəal də ma li yə yar dım la rı çər çi və sin də 2002 – 2003-cü 
il lər də 5,5 mil yon av ro, 2004-cü il də 1,5 mil yon av ro yar dım al-
mış dır.886 Aİ 1991 – 2004-cü il lər də Er mə nis ta na müx tə lif la yi hə 
və proq  ram lar çər çi və sin də (Euro pean Com mu nity Hu ma ni ta rian 
Of fi ce-EC HO, TA CİS) 380 mil yon av ro ma li yə yar dı mı et miş və 
86 mil  yon av ro kre dit ver miş dir. Bu yar dım və kre dit lər müs tə qil-
li yi nin ilk il lə rin də cid di prob lem lər lə qar şı la şan Er mə nis ta na bə zi 
prob  lem lə ri ni həll et mə yə im kan ver miş dir.887

883 Пичков, «Проекты технической помоши Евросоюза…», с. 359.
884 The EU’s relations with Armenia, http://ec.europa.eu/development/body/iqsg/ 
docs/Best_practices/Best_Armenia_lessonslnt.doc
885 Country Strategy Paper 2002–2006, 27 December 2001 http://ec.europa.eu/comm/ 
external_relations/armenia/csp/ 02_06_en.pdf
886 Soner Karagül, “Ermenistan’ın Bağımsızlık Sonrası Avrupa İle İlişkileri”, Orta 
Asya ve Kafkasya Dergisi, I. cilt, sayı 2, 2006, s. 143.
887 Минасян, «Cотрудничество EC-Aрмения и...», с. 6.
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8.3. Ermənistan-Avropa Şurası münasibətləri

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra iq ti sa di, si ya si, 
hər bi və təh lü kə siz lik si ya sə ti ni Ru si ya nın böl gə də ki var lı ğı və 
ta  ri xi mü na si bət lə ri üzə ri nə in şa et sə də, 1990-cı il lə rin əv vəl lə-
rin dən eti ba rən Aİ ilə də mü na si bət lər qur maq is tə miş, Av ro pa 
ilə mü na  si bət lə ri ni Av ro pa Şu ra sı va si tə siy lə hə ya ta ke çir mə yə 
ça lış mış dır. Müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra Er mə nis tan AŞ-yə 
üzv ol maq üçün mü ra ciət et miş dir. An caq Er mə nis ta nın bu qu ru-
ma üzv ol ma sı üçün si ya si və so sial hə ya tın de mok ra tik ləş mə si, 
so sial döv lə tin qu rul ma sı is ti qa mə tin də çə tin və prob lem li bir yol 
keç miş dir və bu pro ses hə lə də da vam edir. Bu pro ses də Er mə-
nis tan Av ro pa nın so sial, si ya si və de mok ra tik də yər lə ri ni qə bul 
et di yi ni bil dir miş və hə ya ta ke çir mə yi öh də si nə gö tür müş dür.888

AŞ So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan son ra müs tə qil li yi ni ye ni qa -
zan mış Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri ilə ma raq lan mış, bu döv lət lə rin 
qu ru ma üzv ol ma la rı nı sü rət lən dir mək və də yər lə ri ni qə bul et-
mə lə ri üçün bu döv lət lə rə de mok ra tik ləş mə pro se sin də kö mək-
lik et miş dir. Bu nun üçün 1989-cu il də Av ro pa Şu ra sı Par la ment 
Asamb le ya sı Or ta və Şər qi Av ro pa da müs tə qil lik lə ri ni ye ni qa-
zan mış döv lət lər üçün xü su si də vət edil miş mü şa hi də çi sta tu su 
tə sis et miş dir. Er mə  nis tan xü su si də vət edil miş sta tus dan fay da-
lan maq üçün 1992-ci il 22 de kabr da qu ru ma mü ra ciət et miş, bu 
mü ra ciəti 1996-cı ilin yan  var ayın da qə bul edil miş dir. Bu nun la 
Er mə nis tan AŞ PA-nın ic las  la rın da iş ti rak et mə yə für sət əl də et-

888 Aшот Мелян, «Армения в Совете Европы-ожидания и перспективы», Oриен-
тиры внешней политики Армении, Сборник аналитических статей. Под ред. 
Гаяне Новиковой, Ереван, Изд. Антарес, 2002, с. 26. 
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miş, de mok ra tik ləş mə pro se  sin də ya şa dı ğı prob lem lə ri həll et mə-
yə ça lı şa raq AŞ-yə üzv ol ma ğa can at mış dır.

AŞ PA 1994-cü il də sa də cə möv cüd üzv döv lət lə rin yer ləş dik-
lə ri coğ ra fi ya da de yil, ümu mən Av ro pa sər həd lə ri da xi lin də gör-
dük lə ri döv lət lər lə də mü na si bət lə rin in ki şaf et di ril mə si, de mok-
ra ti ya nın in ki şa fı və so sial döv lə tin qu rul ma sı üçün qə rar al mış-
dı.889 Bu qə  ra ra uy ğun ola raq Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri də Av ro pa 
ilə mə də ni, so sial əla qə lə ri ni qur maq, ge niş lət mək və Av ro pa nın 
bir his sə si ki mi qə bul edil mək üçün qə rar lı ol duq la rı nı xü su si lə 
qeyd edə rək qu ru ma üzv ol ma tə ləb lə ri ni ye ni dən gün də mə gə-
tir miş dir.

Er mə nis tan AŞ-yə tam üzv lük üçün mü ra ciət et dik dən son ra 
so  sial, mə də ni, si ya si və iq ti sa di sa hə lər də Av ro pa stan dart la rı na 
çat  maq üçün ye ni qa nun lar qə bul et miş və pro se si sü rət lən dir mək 
is tə  miş dir. AŞ bu pro ses də 1990-cı il də qu rul muş Ve ne si ya Ko-
mis  si ya sı va si tə si lə Er mə nis ta na tex ni ki dəs tək ver miş dir.890 

1996-ci il dən eti ba rən Er mə nis tan müx tə lif və si lə lər lə AŞ-nin 
proq ram və la yi hə lə rin də iş ti rak et miş, xü su si də vət edil  miş sta -
tu  sa sa  hib ol  duq  dan son  ra isə fəaliy  yə  ti  ni da  ha da ge  niş  lən  dir  miş -
dir. İki   li mü  na  si  bət  lər da  vam edər  kən 1997-ci ilin fev  ral ayın  da 
AŞ  PA Er  mə  nis  tan  da qa  nun  ve  ri  ci  lik və hü  quq sis  te  mi  nin AŞ stan -
dart  la  rı  na uy  ğun  laş  dır  ma pro  se  si  ni qiy  mət  lən  di  rən mə  ru  zə ha -
zır  la  mış, qu  ru   mun di  gər ko  mi  tə və ko  mis  si  ya üzv  lə  ri mü  tə  ma  di 

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.
890 Venesiya Komissiyası AŞ nəzdində 1990-cı ildə qurulmuşdur. Komisyon keçmiş 
sovet respublikalarında demokratiya və insan haqlarının inkişafına, qorunmasına 
və həyata keçirilməsinə yardım edir. Daha geniş məlumab üçün baxın: Мелян, 
«Армения в Совете Европы-ожидания…», с.28.
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ola  raq Er  mə   nis  ta  na sə  fər et  miş  dir. Bun  dan baş  qa Er  mə  nis  tan  da 
ke  çi  ri  lən bə  lə   diy  yə, par  la  ment və pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  ni mü  şa  hi  də 
et  miş və nə  ti  cə   lə  ri ba  rə  də mə  ru  zə  lər ha  zır  la  mış  dır.891

Er mə nis ta nın AŞ-yə tam üzv lük tə lə bi AŞ PA-nın 2000-ci il 28 
iyun ta rix li ic la sın da mü za ki rə edi lə rək müs bət rəy bil di ril miş-
dir.892 Er mə nis tan di gər Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri ilə ey ni za man-
da AŞ ilə mü na si bət qur muş dur. Er mə nis tan AŞ-yə tam üzv lük 
üçün 1997-ci il 17 mart da mü ra ciət et miş, AŞ PA mə sə lə ilə bağ lı 
möv qe yi ni AŞ-nın ge niş lə mə ilə bağ lı 1247 say lı 1994-cü il ta-
rix li Töv si yə Qə ra  rı nı diq qə tə ala raq bil dir miş dir.893 AŞ PA Cə nu-
bi Qaf qa zı Şu ra nın ge niş lə mə coğ ra fi ya sı ola raq də yər lən dir miş, 
Er mə nis tan, Azər bay  can və Gür cüs ta nın Av ro pa Şu ra sı na üzv 
ola bi lə cək lə ri ni bil dir  miş dir.894 An caq Er mə nis tan Azər bay can 
ilə ey ni za man da Şu ra ya tam üzv ola raq qə bul edil mə si mə sə lə si 
mü ba hi sə yə sə bəb ol muş, uzun mü za ki rə lər dən son ra hər iki döv-
lə tin ey ni za man da AŞ-yə üzv ol ma sı haq qın da ra zı lı ğa gə lin miş 
və 2001-ci il 25 yan var da Azər bay can və Er mə nis tan AŞ - yə üzv 
qə bul edil miş dir.

Er mə nis ta nın AŞ-yə üzv qə bul edil mə si üçün ke çi ri lən mü za-
ki  rə lər də Er mə nis tan da de mok ra ti ya nın in ki şa fı, in san haq la rı-
na ria  yət edil mə si, döv lət ida rə çi li yin də hü quq qay da la rı na əməl 

891 Всемирный Доклад, Январ 2005, http://hrw.org/russian/reports/2005/world/
armen. html, 22 iyun 2010; EС-Закавказье:необхадимость правозашитных крите-
риев, http://hrw.org/russian/ press/azerb/2005/091205_eu.html
892 Армения и Совет Европы, http://www.coe.int/t/r/press/%5BCountry_info%5D 
/ e_armenia.asp, 08.08.2007
893 Мелян, «Армения в Совете Европы-ожидания...», сс. 26-28
894 Council of Europe Parlamentary Assembly: Armenia’s Application for Member-
ship of the Council of Europe, Opinion No. 221 (2000), http://assembly.coe.int/Doc-
uments-/WorkingDocs/doc 00/EDOC8747.HTM, 08.08.2003.
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edil  mə si, AŞ-nin stan dart la rı, hə dəf və de mok ra tik də yər lə ri nin 
Er mə  nis tan kons ti tu si ya sın da ne cə əks olun du ğu nu mü şa hi də 
edə cək lə ri xü su si lə qeyd edil miş dir. Er mə nis tan AŞ-yə tam üzv 
olar kən mü qa  vi lə lər, sa ziş lər, da xi li hü quq, in san haq la rı və Dağ-
lıq Qa ra bağ prob le mi və di gər mə sə lə lər lə bağ lı qə bul et di yi öh-
də lik lər aşa ğı  da kı lar dır:

- tam üzv lü yə qə bul edil dik dən son ra “Av ro pa İn san Haq la rı 
Mü qa vi lə si”nin və əla və pro to kol la rın im za lan ma sı;

- “Av ro pa İn san Haq la rı Mü qa vi lə si”nin 1, 4, 6 və 7 nöm rə li 
pro  to kol la rı nın təs diq edil mə si;

- “İş kən cə və İn san lı ğa Ya raş ma yan Mü na si bə ti ya da Cə za lan-
dı r ma nın Qar şı sı nın Alın ma sı Sa zi şi”nin, “Av ro pa Böl gə və Mil li 
Az  lıq la rın Dil lər Şər ti”nin, “Av ro pa Yer li İda rə Müx ta riy ya tı Şər-
ti”nin im za lan ma sı və təs di qi;

- “AŞ İm ti yaz və To xu nul maz lıq Mü qa vi lə si”nin im za lan ma sı;
- ilk iki il də “Av ro pa Sər həd lə rin dən Kə nar Çər çi və Sa zi şi”nin 

im za lan ma sı və təs di qi;
-ilk iki il də “Av ro pa So sial Şər ti”nin im za lan ma sı və bu nun 

da  xi li hü quq qay da la rı na uy ğun şə kil də tət bi qi;
Da xi li hü quq mə sə lə lə rin də Er mə nis ta nın qə bul et di yi öh də-

lik lər bun lar dır:
- ilk iki il də ölüm cə za sı nın qal dı rıl ma sı;
- tam üzv lü yə qə bul edil dik dən al tı ay son ra om buds man qa nu -

nu nun qə bul edil mə si;
- ilk il də me dia, si ya si par ti ya lar, qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı və 

ic ti mai xid mət lər lə bağ lı ye ni qa nun la rın qə bul edil mə si;
-ilk al tı ay da həbs xa na sis te mi nin də yiş di ril mə si üçün qa nun-

la rın qə bul edil mə si;
- yer li ida rə et mə qu rum la rı na da ha çox mə su liy yət və müs -

tə qil lik ve ril mə si üçün va cib olan hü qu qi də yi şik li yin edil mə si, 
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bu nun üçün “Av ro pa Yer li və Böl gə İda rə lər Konq re si”nin tək  lif-
lə ri ni diq qə tə al ma lı;

- seç ki sis te mi nin də yiş di ril mə si üçün seç ki qa nu nu na də yi şik-
lik  lə rin edil mə si;

İn san haq la rı haq qın da Er mə nis ta nın qə bul et di yi öh də lik lər 
aşa  ğı da kı lar dır:

- əd liy yə sis te min də is la hat la rın hə ya ta ke çi ril mə si (məh kə mə  lə-
rin tam müs tə qil li yi, müt tə hi min dər hal və kil ilə tə min edil mə si);

- ənə nə vi ol ma yan lar da da xil ol maq la, heç bir is tis na ol ma dan 
bü tün ki li sə lər də iba də tin tə min edil mə si;

- məh kum lar və hər bi xid mə tə ça ğı rıl ma yan şəxs lə rin hü quq -
la rı nı nı qo run ma sı üçün qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı ilə əmək daş lıq 
edil mə si;

- tam üz vü lü yə qə bul olun duq dan üç il son ra al ter na tiv hər bi 
xid  mət haq qın da qa nu nun qə bul edil mə si;

- İc ti mai Te le vi zi ya nın müs tə qil ida rə çi li yi və hər kə sə açıq bir 
ka nal ol ma sı;

Er mə nis tan yu xa rı da ifa də edi lən mə sə lə lər ba rə də qə bul et-
di yi öh də li yin “Av ro pa Şu ra sı Mü şa hi də Ko mi tə si”nin təf tiş et-
mə si nə ica zə ver miş və bu Ko mi tə ilə əmək daş lıq et mə yi qə bul 
et miş dir.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 
12 51(1994) on the conflict in Nogarno-Karabakh, Text adopted by the Standing 
Commit tee, acting on behalf of the Assembly, on 10 November 1994, http://assem-
bly.coe.int /main.asp?Link=/documents/adoptedtext/ta94/eres1047.htm, 08.08.2007.
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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 
Və zifələrin Yerinə Yetirilməsi” başlıqlı məruzə 2002-ci il 13 sen-
tyabrda qəbul edilmişdir.

AŞ de mok ra tik ləş mə, in san haq la rı na hör mət və si vil döv lə tin 
qu rul ma sı na kö mək lik et mək üçün 2003-cü il 8 iyul da İrə van da 
Mə lu mat Ofi si aç mış dır.898 AŞ nü ma yən də lə ri 2003-cü il 20-24 
av  qust da Er mə nis ta na sə fər et miş, ha zır la dık la rı “Er mə nis tan Tə-
rə  fin dən Öh də lik və Və zi fə lə rin Ye ri nə Ye ti ril mə si” baş lıq lı mə-
ru zə 2004-cü il 12 yan var da AŞ PA-da qə bul edil miş dir.

AŞ PA-da 2002-ci il 27 iyun da qə bul edi lən “Er mə nis tan, Azər -
bay can və Gür cüs tan da qaç qın lar və və tən siz şəxs lə rin və ziy yə ti-
nə bağ lı töv si yə qə ra rı”nda899 Er mə nis ta na qaç qın lar və və tən siz-
lə rə kö mək et mə si ni və bey nəl xalq dəs tək al ma sı üçün tə şəb büs 
gös tər  mə si ni töv si yə et miş dir.

Er mə nis tan 2010-cu il dən eti ba rən Av ro pa İt ti fa qı ilə “Də rin və 
Ge niş Əha tə li Ti ca rət Zo na sı Haq qın da” mü qa vi lə üzə rin də iş lə -

897 Council of Europe Parlamentary Assembly: Resolution 1115(1997) Setting up of 
an Assembly committee on the honouring of obligations and commitments by mem-
ber 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) Situ-
ation of refugees and displaced persons in Armenia, Azerbaijan and Georgia, http://
assem bly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta02/EREC1570.htm, 
08.08.2007.
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yir di və 2013-cü il 24 iyul da tə rəfl ər mü qa vi lə mət ni üzə rin də ra -
zı lı ğa gəl miş di. Av ro pa İt ti fa qı 24 okt yabr da Vil nüs də ke çi ri lə cək 
Şərq Tə rəf daş lı ğı Zir və gö rü şün də Er mə nis ta nın mü qa vi lə ni im-
za  la ya ca ğı nı dü şü nər kən, Sər kis yan Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir 
Pu tin ilə gö rü ş öl kə si nin Göm rük Bir li yi nə üzv ola ca ğı nı bə yan 
et  di.900 Bu Er mə nis ta nın son 20 il də Av ro pa İt ti fa qı ilə qur ma ğa 
ça  lış dı ğı əmək daş lı ğın ifl a sı idi. Er mə nis tan Pre zi den ti Sər kis yan 
Av  ro pa İt ti fa qın da ya şa nan na ra hat çı lı ğı sa kit ləş dir mək üçün “Biz 
Av ra si ya in teq ra si ya sı mə sə lə lə ri ba rə də fi kir bil dir dik. Göm rük 
Bir li yi nə üzv ol ma ğa qə rar ver dik və Av ra si ya iq ti sa di mə ka nı nın 
for ma laş ma sı pro se si nə qa tıl dıq. Bu qə rar Av ro pa st ruk tur la rı ilə 
dialo qu in kar et mir. Bu il lər də Er mə nis tan Av ro pa lı tə rəf daş la rı 
ilə cid di ins ti tut re form la rı hə ya ta ke çi rib. Biz bu re form la ra da-
vam et mək is tə yi rik”901 de mişdir. 

Lit va nın Xa ri ci iş lər na zi ri Li nas Link ya viç yus AFA in for ma-
si ya agent li yi nə ver di yi bə ya nat da “Er mə nis tan Göm rük Bir li yi-
nə üzv ol ma sı onun “Də rin və Ge niş Əha tə li Ti ca rət Zo na sı Haq-
qın da” mü qa vi lə yə qo şul ma sı şan sı nı bolk et di. Biz hər han sı bir 
öl kə nin se çi mi nə hör mət lə ya na şı rıq. An caq on lar müx tə lif ta rif 
tə ləb lə ri olan iki ay rı təş ki la ta üzv ola bil məz lər”.902 – de yə rək 
mə sə lə yə mü na si bət bil dir di.

İs veç xa ri ci iş lər na zi ri Karl Bildt twit ter so sial şə bə kə sin də ki 

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 подписа-
ние DCF TA - МИД Литвы, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
armenia/170241 4.html, 04.09.2013.
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sə hi fə sin də mə sə lə yə mi na si bət bil di rər kən gö rüş lə ri ni “Er mə-
nis tan Av ro pa Bir li yi ilə “Də rin və Ge niş Əha tə li Ti ca rət Zo na sı 
Haq qın  da” mü qa vi lə ilə bağ la rı nı qo pa rır və Ru si ya ilə in teq ra si-
ya olur. Er mə nis ta nın Göm rük Bir li yi nə üzv ol maq və Av ra si ya 
İq ti sa di Bir li yin də iş ti rak et mə si haq qın da qə ra rı bu öl kə nin si ya-
sə tin də 180 də rə cə lik dö nüş dür.” – şək lin də ifa də et miş dir.903

Er mə nis ta nın Göm rük Bir li yi nə üzv ola ca ğı haq qın da bə ya nat 
ver mə sin dən son ra Av ro pa İt ti fa qı bu öl kə yə cid di təz yiq gös tər -
mə di və əmək daş lıq im kan la rı nın bit mə di yi ni bil dir di.

24 okt yabr da Şərq Tə rəf daş lı ğı Zir və sin də Sər kis yan Av ro pa 
İt  ti fa qı nın İq ti sa di və So sial Ko mi tə si nin Pre zi den ti An ri Ma loss 
ilə gö rü şər kən Ma loss Er mə nis tan ilə da ha ya xın əmək daş lıq edə-
cək  lə ri ni bil dir miş, Rəh bər lik et di yi Ko mi tə nin hə ya ta ke çir di yi 
la yi  hə lər də Er mə nis ta nın da iş ti rak edə bi lə cə yi ni qeyd et miş-
dir.904 

No yab rın 29-da Şərq Tə rəf daş lı ğı Zir və gö rü şün də Er mə nis tan 
və Av ro pa Bir li yi bir gə bə ya nat qə bul edib. Bə ya nat da de yi lir: – 
“Av ro pa Bir li yi və Er mə nis tan de mok ra tik ins ti tut la rın in ki şa fı na, 
məh kə mə-hü quq is la hat la rı nın da vam et di ril mə si nə, in san haq la-
rı  nın mü da fiəsi və qa nun ali li yi nin sti mul laş dı rıl ma sı na, ef fek tiv 
ida  rə çi li yə, kor rup si ya ilə mü ba ri zə yə, mül ki cə miy yə tin möh kəm -
lən di ril mə si nə, iq ti sa di əla qə lə rin ge niş lən mə si üçün mü hi tin tək -
mil ləş di ril mə si nə yö nəl miş əmək daş lı ğı öh də si nə gö tü rür.”905 

903 Армения, видимо, разрывает переговоры по DCFTA и интегрируется с Рос-
сией - глава МИД Швеции, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/
arme nia/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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Er mə nis tan “Də rin və Ge niş Əha tə li Ti ca rət Zo na sı Haq qın-
da” mü qa vi lə ni im za la ma sa da Av ro pa İt ti fa qı Şərq Tə rəf daş lı ğı 
proq  ra mı çər çi və sin də 2013-cü il de kabr da bu öl kə yə iq ti sa di im-
kan la  rı nın ar tı rıl ma sı, kənd lə rin so sial-iq ti sa di və ziy yə ti nin yax-
şı laş dı rıl  ma sı, əmək ba za rın da və ener ji sek to run da is la hat la rın 
apa rıl ma sı üçün 25 mil yon Av ro ver miş dir.906

Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə tin də Av ro pa ilə bü tün ləş mə və Av -
ro pa mə də niy yə ti nin əhə miy yət li ye ri var dır. An caq bu heç bir 
za  man Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə tin də priori tet mə sə lə ol ma mış-
dır. Xü su si lə pre zi dent, par la ment və bə lə di yə seç ki lə ri za ma nı 
Er mə  nis tan AŞ və Aİ-nin töv si yə lə ri ni diq qə tə al ma mış dır. Er mə-
nis tan AŞ və Aİ ilə mü na si bət lə rin də da ha çox öz mən fəət lə ri ni 
diq qə tə ala raq hə rə kət et miş və bu qu rum la rın ha zır la dıq la rı ma-
liy yə la yi  hə lə rin dən mak si mim fay da lan ma ğa ça lış mış dır.

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.
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IX FƏSİL

9. ERMƏNİSTAN-ABŞ MÜNASİBƏTLƏRİ

9.1. Cənubi Qafqazda ümumi siyasi vəziyyət 

Cə nu bi Qaf qaz da 1980-ci il lə rin son la rın dan baş la ya raq bu gü-
nə qə dər da vam edən si ya si, hər bi və et nik zə min də si lah lı mü-
na qi  şə lər və bu mü na qi şə lə rin həll edil mə si üçün ha zır la nan la-
yi hə lər, böl gə təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si və qo run ma sı nın 
bey nəl xalq təh lü kə siz lik üçün əhə miy yət li ol du ğu nu gös tə rir.907 
Bu nun la bağ lı müx tə lif təh lü kə siz lik la yi hə lə ri irə li sü rül sə də, 
Cə nu bi Qaf qaz da prob lem lə rin heç bi ri həll edil mə miş dir.908

1988 – 1991-ci il lər də Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nin iq ti sa  diy-
ya tın da da cid di prob lem lər ya şan mış dır. So vet İt ti fa qı nın iq  ti sa-
di me xa niz mi nin bir par ça sı olan bu öl kə lə rin iq ti sa diy ya tı qı sa 
müd dət də tə nəz zü lə uğ ra dı. İs teh sal de mək olar ki da yan mış, infl -
ya si ya yük səl miş və iş siz lik art mış dır. 1994-cü ilə qə dər bu öl kə -
lə rin hər bi rin dən təx mi nən bir mil yon nə fər baş da Ru si ya ol maq 
üz rə, Uk ray na, Bla rus, Pol şa və Av ro pa döv lət lə ri nə köç müş dür. 

SS Rİ-nin sü qu tun dan son ra ABŞ üçün Şər qi Av ro pa dan baş la -
ya raq Or ta As ya və Cə nu bi Qaf qa za qə dər olan ge niş coğ ra fi ya-
da iq ti sa di, si ya si və hər bi sa hə lər də ye ni für sət lər or ta ya çıx mış 
və böl gə si ya sə ti for ma laş ma ğa baş la mış dır. ABŞ Birinci Dün ya 

907 Emre Bayır ve Araz Aslanlı, “Tehdit Merkezli Bir Dış Politika: İran’ın Azerbay-
can 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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Mü ha ri bə si il lə rin də Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri ilə qı sa müd də tə 
tə mas da ol sa da, 1920-ci il də bol şe vik lə rin Cə nu bi Qaf qa zı iş ğal 
et mə sin dən son  ra böl gə dən uzaq laş mış dır. 1990-cı il lə rin əv vəl-
lə rin də isə ABŞ-ın da ha bö yük iq ti sa di, si ya si və hər bi güc lə böl-
gə yə ge ri dön mə si üçün uy ğun şə rait ya ran mış dı.

1992-ci ilə qə dər Cə nu bi Qaf qaz da or ta ya çı xan prob lem lər 
böl  gə prob lem lə ri ola raq gö rül müş və əsa sən Ru si ya tə rə fin dən 
nə za rət edil miş dir. 1990-cı il lə rə qə dər ABŞ böl gə də Ru si ya nı 
qar şı sı na al ma ya caq şə kil də si ya sət hə ya ta ke çir sə də, iq ti sa di 
ola raq böl gə yə yer lə mək si ya sə ti nə da vam et miş dir. Bu mər hə-
lə də Azər bay can və Gür cüs tan ABŞ ilə mü na si bət lə ri ni in ki şaf 
et dir mək üçün səy gös  tər miş, ABŞ-ı Ru si ya qar şı sın da ta raz lıq 
ami li ola raq gör müş, bu öl kə nin böl gə yə yö nə lik iq ti sa di və si ya si 
tə şəb bü sü müs bət qar şı  lan mış dır.

Bu il lər də Ru si ya ABŞ-ın böl gə də si ya si tə si ri nə qar şı ol du-
ğu nu hər für sət də ifa də et miş dir. Bu ba xım dan Ru si ya nın Xa ri ci 
iş lər na  zi ri And rey Ko zı rev və ABŞ pre zi den ti Bill Klin to nun bə-
ya nat  la rın da əhə miy yət li mə qam lar var.

Ko zı rev 1993-cü ilin de kab rın da ver di yi bə ya nat da “Ta ri xi və 
geosi ya si amil lər keç miş SS Rİ coğ ra fi ya sın da sül hü tə min et mək 
üçün Ru si ya nı tə sir li gü cə çe vir mək də dir. Bu nun la bir lik də, bu-
nun im pe ri ya hə dəfl ə ri ol ma dı ğı nı xü su si lə qeyd et mək la zım dır. 
Be lə ki, ya xın və uzaq çev rə miz də biz dən baş qa heç bir döv lət 
keç miş so vet coğ ra fi ya sın da sül hü tə min edə bil məz” de miş dir. 
Klin ton 1994-cü ilin yan va rın da “Ru si ya nın öz böl gə sin də Mon-
ro Dokt ri  na sı nı hə ya ta ke çir mə si ni an la yış la qar şı la maq la zım-
dır”909 de yə rək san ki Ko zı re vin bə ya na tı na haqq qa zan dır mış dır.

909 Zakir Avşar, “Kafkasya-Rusya Federasyonu ve Türkiye”, Yeni Türkiye, sayı 16, 
Temmuz-Ağustos 1997, s. 1882. 
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ABŞ 1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nə 
iq ti sa di yar dım edər kən əv vəl cə böl gə də ya şa nan si ya si ha di sə-
lə ri təh lil et mə yə ça lış mış, xü su si lə böl gə döv lət lə ri nin Ru si ya 
ilə olan mü na si bət lə ri nə ay dın lıq gə tir mə si ni göz lə miş dir.910 Bu-
na pa ra lel ola raq Va şinq ton Xə zər höv zə si nin ener ji mən bə lə ri nin 
is teh sa lı və dün ya ba za rı na çı xa rıl ma sı ilə də ma raq lan mış dır.

ABŞ böl gə də ki iq ti sa di hə dəfl ə ri nə nail ol maq, xü su si lə Xə-
zər höv zə si nin ener ji mən bə lə ri nə çı xış əl də et mək üçün bö yük 
miq dar  da neft və tə bii qaz eh ti yat la rı na sa hib olan Azər bay can ilə 
əmək  daş lı ğı nı ge niş lən dir miş, sər bəst ba zar iq ti sa diy ya tı nın in-
ki şaf et di  ril mə si üçün böl gə döv lət lə ri ni dəs tək lə miş və iq ti sa di 
is la hat la rın hə ya ta ke çi ril mə si nə kö mək et miş dir. Er mə nis tan və 
Gür cüs tan isə ye ral tı və ye rüs tü zən gin lik lə rə sa hib ol ma dıq la rı 
üçün sa də cə tran  zit öl kə ol ma la rı, si ya si, hər bi, təh lü kə siz lik və 
geosi ya si ba xım dan ABŞ üçün əhə miy yət da şı yır.

ABŞ böl gə yə yer ləş mə yə ça lı şar kən 1990-cı il lə rin or ta la rı na 
qə dər böl gə ilə coğ ra fi ya xın lı ğı, ta ri xi və mə də ni bən zər li yi olan 
Tür ki yə üzə rin dən si ya sət hə ya ta ke çir mə yə ça lış mış dır. ABŞ xü-
su  si lə Tür ki yə ilə ey ni ta ri xi, di li və mə də niy yə ti pay la şan Azər-
bay  can və Or ta Asi ya türk döv lət lə ri nə yö nə lik si ya sə tin də Tür-
ki yə yə bö yük əhə miy yət ver miş, hət ta müs tə qil li yi ni ilk il lə rin də 
Cə nu bi Qaf qaz və Or ta Asi ya döv lət lə ri üçün Tür ki yə döv lə ti-
nin si ya si qu  ru lu şu nu nü mu nə ola raq gös tər miş dir. Be lə ki, ABŞ 
Döv lət De  par ta men ti nin rəh bə ri Ceyms Bey ker Or ta Asi ya türk 
döv lət lə ri ni zi ya rət edər kən (de kabr 1991-ci il, fev ral 1992-ci il) 
böl gə döv  lət lə ri nin li der lə ri nə “Tür ki yə nin si ya si mo de li ni, li be-
ral de mok  ra ti ya nı və ba zar iq ti sa diy ya tı nı” qə bul et mə lə ri ni 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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lə hət gör  müş dür.911 Bu nü mu nə, Tür ki yə nin sa də cə böl gə yə olan 
ya xın lı ğı ilə de yil, ey ni za man da mü səl man, la kin dün yə vi döv lət 
ol ma sı sə  bə bi lə Qərb üçün İran, Əf qa nıs tan və Pa kis tan ki mi is lam 
döv lət lə ri nin böl  gə də ki tə si ri nə qar şı da cid di əhə miy yət da şı mış dır. 

So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan son ra Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri 
Tür ki yə ilə iq ti sa di və si ya si mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir miş, (Er -
mə nis tan is tis na ol maq la) Or ta Asi ya türk döv lət lə ri də, Tür ki yə nin 
böl gə də ki si ya si, iq ti sa di və geosi ya si var lı ğı nı qə bul et miş dir.912

Ey ni za man da böl gə nin ən bö yük gü cü və Cə nu bi Qaf qaz ilə 
təx mi nən 300 il lik ta ri xi mü na si bə ti olan Ru si ya Fe de ra si ya sı da 
böl gə də özün dən da ha güc lü olan ABŞ-ı de yil, da ha asan rə qa bət 
apa ra bi lə cə yi Tür ki yə nin var lı ğı na cid di eti raz et mə miş dir.913

1990-cı il də İraq Kü vey ti iş ğal et dik dən son ra Ya xın Şərq də 
ABŞ-ın ma raq la rı nın təh lü kə ilə qar şı laş ma sı na pa ra lel ola raq, 
Xə  zər höv zə sin də ya şa nan si ya si və iq ti sa di ha di sə lər ener ji yə 
olan tə  lə ba tın ödə nil mə si ba xı mın dan ABŞ-a ye ni im kan lar ya-
rat mış dır. Xə zər höv zə si nin ener ji mən bə lə ri nin 1950-ci il lər dən 
is ti fa də edil  mə si nə rəğ mən, böl gə də bö yük miq dar da neft eh ti-
yat la rı nın ol ma sı bu coğ ra fi ya da ye ni iq ti sa di, geosi ya si ha di sə lə-
rin və cid di rə qa bə  tin ya şan ma sı na sə bəb ol muş dur.

ABŞ Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri ilə si ya si və iq ti sa di əmək daş lı -
ğı nı ge niş lən di rə rək Xə zər höv zə sin də ki ener ji eh ti yat la rı nın ye-
ni  dən Ru si ya nın nə za rə ti nə keç mə si nə ma ne ol ma ğa ça lış mış dır. 

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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Be lə ki, Ru si ya nın bu böl gə də iq ti sa di və si ya si ba xım dan ye ni dən 
güc  lən mə si müs tə qil lik lə ri ni ye ni cə əl də et miş Cə nu bi Qaf qaz və 
Or ta Asi ya döv lət lə ri nin ye ni dən Ru si ya nın or bi ti nə da xil ol ma sı 
de mək idi. Yu xa rı da ifa də edi lən lər qı sa ca də yər lən di ril di yin də 
ABŞ-ın Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə ri nə yö nə lik si ya sə ti ni aşa ğı da kı 
mər hə lə  lə rə gö rə təs nif et mək müm kün dür:

- ABŞ-ın keç miş so vet res pub li ka la rı nın müs tə qil li yi ni ta nı dı ğı 
1991 – 1992-ci il lər. Bu il lər də “Freedom Support Act” qa nu nu qə bul 
edil mə sin dən son ra ABŞ bu döv lət lə rə ma liy yə yar dım la rı et miş dir;

- ABŞ-ın xa ri ci si ya sə tin də Ru si ya nın MDB coğ ra fi ya sın da si -
ya si və hər bi tə si ri nin art ma sı nın qar şı sı nı al ma ğa ça lış dı ğı 1993 
– 1995-ci il lər. Bu il lər də ABŞ ener ji böh ra nı nı həll edə bil mək 
üçün bey nəl xalq ter ro rizm lə mü ba ri zə də müt tə fiq ol du ğu Ru si ya 
ilə mü  na si bət lə ri ni ge niş lən di rə rək Or ta Asi ya və Xə zər re gionu-
nun ener ji eh ti yat la rı üzə rin də ki tə si ri ni ar tır mış və OPEC-ə al ter-
na tiv ola bi  lə cək ye ni ener ji mən bə yi əl də et miş dir;914

- MDB döv lət lə ri nin in san haq la rı nın qo run ma sı və de mok ra-
tik də yər lə rə ve ri lən əhə miy yət ba xı mın dan ABŞ tə rə fin dən tən-
qid edil di yi 1996 – 2000-ci il lər. Bu il lər də GUAM təş ki la tı qu-
rul muş, Xə zər höv zə si nin ener ji mən bə lə ri nin bey nəl xalq ba za ra 
çı xa rıl ma sı tə min edil miş dir;

- GUAM-a üzv döv lət lə rin Ru si ya ilə mü na si bət lə rin də in ki şa-
fın ya şan dı ğı 2001-ci il dən bu gü nə qə dər olan mər hə lə. Böl gə də 
ən önəm li də yi şik lik 11 sent yabr da tö rə di lən ter ror ak tın dan son-
ra ya  şan mış dır. ABŞ hər bi ola raq böl gə yə yer ləş mə yə ça lış mış, 
bölgə dövlətlərində rejim dəyişikliyi etmişdir.915

914 Ergin Yıldızoğlu, Hegemonyadan İmparatorluğa, İstanbul, Everest, 2003, s.xxi.
915 Барабанов Н.О, Политика США в Центральной Азии и Закавзазье, http:// 
www.riss.ru/ library/US-SRAZ.pdf
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ABŞ Cə nu bi Qaf qa za yer ləş mək is tər kən Ru si ya nın hə lə də 
da  vam edən tə si ri ilə qar şı laş mış və ilk il lər də İran ilə də rə qa-
bət ya  şa mış dır. Bu döv lət lər ABŞ-ın böl gə yə yer ləş mə si nə qar şı 
çı xar kən, böl gə döv lət lə rin dən olan Tür ki yə Cə nu bi Qaf qaz da kı 
ta ri xi var lı ğı  nı ye ni dən can lan dır maq üçün tə şəb büs gös tər miş dir. 
Hər nə qə dər böl gə döv lət lə ri ABŞ ilə iq ti sa di və si ya si mü na si-
bət lə ri in ki şaf et  dir mək is tə sə lər də, Ru si ya ami li ni də diq qə tə 
al mış, xü su si lə iq ti  sa di ba xım dan ası lı ol duq la rı Ru si ya nın tə si-
rin dən tam ola raq uzaq  la şa bil mə miş dir.

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 
tə məlini:

- bölgə dövlətlərinin müstəqilliyini və torpaq bütünlüyünü qoru-
maq və Qərb ilə münasibətlərinin inkişafına köməklik etmək;916

- böl gə də Ru si ya və İra nın iq ti sa di və si ya si ba xım dan tə si ri nin 
art ma sı na ma ne ol maq;

- Cə nu bi Qaf qaz da ya şa nan et nik mü na qi şə lə rin qar şı sı nı al-
maq və həll et mək;

- ener ji mən bə lə ri nə sa hib ol maq üçün la zı mı şə rait ya rat maq;917

- böl gə döv lət lə ri nə si ya si dəs tə yi ar tır maq, iq ti sa di ar tı mı diq -
qət də sax la maq şər ti ilə BTC əsas ix rac bo ru xət ti nin, BTƏ tə bii 
qaz bo ru xət ti nin in şaatı nı ta mam la maq və təh lü kə siz li yi tə min 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 
- təh lü kə siz lik sa hə sin də Azər bay can və Gür cüs tan ara sın da 

mü  na si bət lə ri in ki şaf et dir mək;
- Azər bay can və xü su si lə də 2000-ci il lər dən son ra İran prob-

le mi sə bə bi ilə Cə nu bi Azər bay can da ya şa yan azər bay can lı lar la 
əmək daş lı ğı da ha da ge niş lən dir mək;

- Ru si ya nın Cə nu bi Qaf qaz da kı et nik zə min də or ta ya çı xan 
mü  na qi şə lə ri dəs tək lə yə cə yi təq dir də la zı mi təd bir lər gör mək.919

Keç miş so vet res pub li ka la rın da ABŞ-ın iq ti sa di si ya sə ti xü-
su si lə Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə rin də mü vəf fə qiy yət lə hə ya ta ke-
çi ril miş dir. ABŞ-ın bu böl gə yə yö nə lik ener ji si ya sə ti nə qə dər 
əhə miy yət li ol sa da, ümu mən böl gə si ya sə ti təh lil edil di yi za man 
xü su si lə 1990-cı il lə rin son la rın dan son ra si ya si mü na si bət lə rin 
in ki şaf et di ril mə si ön pla na çıx mış dır.920 Bu nun ən bö yük sə bəb-
lə rin dən bi ri də, ABŞ-ın bu ta ri xə qə dər böl gə yə yö nə lik iq ti sa di 
la yi hə lə ri nin bö yük bir qis mi ni hə ya ta ke çir mə si ol muş dur. ABŞ-
ın uzun müd dət li si ya si la yi hə lə rin də Cə nu bi Qaf qaz və Xə zər 
höv zə si “hə ya ti əhə miy yət da şı yan böl gə” ola raq gö rü lür. Bu da 
ABŞ-ın böl gə də sa də cə iq ti  sa di sa hə də de yil, si ya si və hər bi sa hə-
lər də921 də uzunmüddətli la yihələr 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 сохра-
нить хорошие отношение с США, http://www.geopolitics.ru/?id=7&nwid=20, 
11.12.2003.
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ABŞ-ın Cə nu bi Qaf qaz si ya sə ti geosi ya si ba xım dan yu xa rı da 
ifa də edi lən möv zu la ra bir bü tün ola raq qə bul edil sə də, tak ti ki ba -
xım dan fərq li dir. Mə sə lən, ABŞ-ın Azər bay can si ya sə ti nin ən əhə -
miy yət li hə də fi Azər bay ca nın ener ji mən bə lə rin dən is ti fa də et mək 
və təh lü kə siz bir şə rait də dün ya ba za rı na çı xart maq ol muş dur. 

Gür cüs ta na yö nə lik si ya sə tin də isə bu döv lə tə ma liy yə və iq-
ti sa di kö mək et mək lə müs tə qil li yi nə dəs tək ol ma ğa, Ru si ya nın 
hər bi, si  ya si və iq ti sa di təz yiq lə ri qar şı sın da kö mək lik et mə yə üs-
tün lük ve  rir.923

ABŞ-da kı er mə ni dias po ru nun lob bi fəaliy yət lə ri nə ti cə sin də 
Er  mə nis ta nın Ru si ya ilə st ra te ji, hər bi, si ya si və iq ti sa di əmək-
daş lı  ğı na rəğ mən Azər bay can və Gür cüs tan ilə mü qa yi sə də ABŞ 
bu öl  kə yə da ha çox iq ti sa di və ma liy yə kö məyi et miş dir. ABŞ-
ın Er  mə nis ta na da ha çox iq ti sa di və ma liy yə kö məyi et mə si nə 
bax ma  ya raq, Ru si ya nın bu öl kə üzə rin də ki tə si ri azal ma mış dır. 
ABŞ-ın böl gə də təh lü kə siz li yi və sa bit li yi tə min et mə tə şəb bü sü, 
de mok  ra tik də yər lə ri qə bul et mə lə ri haq qın da ver di yi əmək, in-
san haq la rı və mət buat azad lı ğı nın qo run ma sı isə Cə nu bi Qaf qaz 
döv lət lə ri nə yö nə lik si ya sə ti nin or taq tə rəfl ə ri dir.

ABŞ hər für sət də Cə nu bi Qaf qa za yö nə lik si ya sə ti ni de mok-
ra  ti ya nın əsas prin sip lə ri və in san haq la rı nın bu öl kə lər də qo run-
ma sı tə şəb bü sü ilə mü şa yiət et di yi ni izah et mə yə ça lış sa da, əsas 
məq  sə di böl gə də iq ti sa di və si ya si ba xım dan da ha güc lü möv-
qe yə sa hib ol maq dır. Əs lin də böl gə döv lət lə ri nin bə zi lə ri nin an-
ti de mok ra tik şə kil də ida rə edil mə si nə rəğ mən, ABŞ-ın iq ti sa di 
və si ya si ma raq  la rı zə də lən mə di yi müd dət də bu re jim lə ri çox da 
tən qid et mir. Mə  sə lən, ABŞ Döv lət De par ta men ti nin böl gə döv-

923 Дина Малышева: Американский бросок на Кавказ, http://www.pravaya.ru/
left right/473/2926, 13.04.2005..
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lət lə ri ilə bağ lı ha  zır la dı ğı mə ru zə də Er mə nis tan da de mok ra ti ya, 
in san haq la rı, mət  buat, söz və ifa də azad lı ğı nın qo run ma dı ğı bil-
di ril sə də, bu öl kə ilə mü na si bət lə ri ni ge niş lən di rir.

9.2. Ermənistan-ABŞ münasibətləri

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra ABŞ 1991-ci ilin 
de kabr ayın da bu öl kə ilə dip lo ma tik mü na si bət lər qur muş dur.924 
ABŞ-da bö yük er mə ni dias po ru nun ol ma sı sə bə bi ilə bu öl kə nin 
Er mə nis tan ilə mü na si bət lə ri di gər Cə nu bi Qaf qaz döv lət lə rin dən 
fərq li ol muş dur. Bu nun ən əhə miy yət li sə bə bi XIX əsr dən eti ba rən 
ABŞ-a kö çən er mə ni lə rin bu ra da cid di şə kil də təş ki lat lan ma la rı, 
Konq res və Se na ta tə sir et mə və yön lən dir mə im ka nı na sa hib ol -
ma sı dır. ABŞ-ın Er mə nis tan si ya sə ti nin for ma laş ma sın da er mə ni 
dias po ru nun cid di ro lu var. Bun dan baş qa da ha So vet İt ti fa qı nın 
sü qu tun dan əv vəl ABŞ və Er mə nis tan ara sın da bə zi mü na si bət lər 
ol muş dur. Be lə ki, da ha 1970-ci il lə rin əv vəl lə rin dən Er mə nis tan-
da ya şa yan er mə ni lə rin ABŞ-a köç mə lə ri nə ica zə ve ril miş dir.

Azər bay can və Gür cüs ta nın müs tə qil lik lə ri nin ilk il lə rin də 
ABŞ bu döv lət lər lə dip lo ma tik mü na si bət lər qur ma sı na rəğ mən, 
bə zi mə sə lə lər də özü nü kə nar da tut ma ğa cəhd et miş dir. Er mə nis-
ta nın isə si ya si, iq ti sa di və so sial prob lem lə ri ilə da ha ya xın dan 
ma raq lan  mış, er mə ni dias po ru nun çox şa xə li fəaliy yə ti nə ti cə sin-
də bu öl kə yə xü su si ma raq gös tər miş dir.925

Er mə nis tan-ABŞ mü na si bət lə ri nin tə mə lin də So vet İt ti fa qı-

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 sü qu tun dan son ra dün ya si ya sə ti və iq ti sa diy ya tın da ya şa nan 
də yi  şik lik lə rin gə tir di yi ye ni də yər lər var dır. Tə rəfl ər ara sın da kı 
mü na  si bət lə rin in ki şaf et mə sin də ABŞ şir kət lə ri nin Xə zər höv zə-
si nin ener ji mən bə lə ri ni dün ya ba za rı na çı xar maq, Ru si ya nın Cə-
nu bi Qaf qaz da kı tə si ri ni mi ni mu ma en dir mək, böl gə təh lü kə siz li-
yi ni tə  min et mək və bey nəl xalq ter ro rizm lə mü ba ri zə də or taq hə-
rə kət et  mək ar zu su və di gər amil lər tə sir li ol muş dur. Er mə nis tan 
isə müs  tə qil lik son ra sı bu amil lə rə pa ra lel ola raq hə ya ta ke çir di yi 
iş ğal çı lıq si ya sə ti nə haqq qa zan dır maq üçün keç miş SS Rİ coğ ra-
fi ya sın da Ru si ya ilə olan mü na si bət lə rin dən, Qərb və Ame ri ka qi-
tə sin də isə dias por təş ki lat la rı nın tə şəb bü sü və kö mə yi ilə ABŞ-la 
olan mü na  si bət lə rin dən fay da lan ma ğa ça lış mış dır.926 Er mə nis tan 
ey ni za man  da müs tə qil lik ərə fə si və son ra qar şı laş dı ğı so sial-iq ti-
sa di və ma liy  yə prob lem lə ri ni həll et mək üçün Qərb döv lət lə ri və 
xü su si lə də ABŞ ilə mü na si bət lə ri nə əhə miy yət ver miş, dias por 
təş ki lat la rı nın kö mə yin dən is ti fa də et miş dir.

ABŞ hö ku mə ti So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan son ra dün ya da de -
mok ra tik də yər lə rin tək hi ma yə çi si ro lun da çı xış edə rək müs tə qil -
lik lə ri ni ye ni əl də et miş post so vet res pub li ka la rı na yö nə lik iq ti sa di 
və ma liy yə yar dı mı proq ram la rı çər çi və sin də Er mə nis ta na kö mək  
et miş dir. Əs lin də tə rəfl ər ara sın da kı mü na si bət lər də Er mə nis tan 
Ru si ya ya rəğ mən ABŞ ilə mü na si bət lə ri nə əhə miy yət ver sə də, heç 
bir za man bu öl kə dən ası lı və ziy yət də ol ma mış dır. Tə rəfl ər ara sın -
da kı mü na si bət lə ri Er mə nis tan Xa ri ci iş lər na zir li yin dən da ha çox 
er mə ni dias por təş ki lat la rı sa bit sax la ya bil miş, hət ta mü na si bət lə-
rin in ki şa fı na kö mək lik et miş dir. ABŞ-ın Er mə nis tan si ya sə tin də 
iki ami lin əhə miy yət li ol du ğu nu id dia et mək 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 Er mə nis ta na hər sa hə də yar dım et miş, an caq bu öl kə nin 
xa ri ci si ya sə tin də Ru si ya və İran ilə iq ti sa di, si ya si və hər bi sa-
hə  lər də in ki şaf edən mü na si bət lə rin dən na ra hat ol muş və bə zən 
bu na  ra hat çı lı ğı nı qar şı tə rə fə bil dir miş dir. An caq bu na ra hat çı lıq 
nə dən  sə ey ni sə bəb lə rə gö rə Tür ki yə və Azər bay ca na qar şı ifa də 
et di yi na ra hat çı lıq qə dər sərt ol ma mış dır.

- 1990-cı il lə rin əv vəl lə rin dən eti ba rən Er mə nis tan Xə zər höv -
zə si nin ener ji mən bə lə ri nin dün ya ba za rı na çı xa rıl ma sı ba xı mın-
dan tran zit öl kə ol ma möv qe yin dən fay da lan maq is tə miş,927 bu 
ba xım  dan Av ro pa döv lət lə ri və ABŞ-n si ya si dəs tə yi ni al ma ğa 
ça lış sa da, Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal et di yi üçün əsa sən Azər-
bay ca nın eti raz la rın dan son ra tran zit öl kə ol ma xü su siy yə ti ni xa-
ri ci si ya sət də is ti fa də edə bil mə miş dir.

Er mə nis ta nın ABŞ ilə mü na si bət lə rin də ən əhə miy yət li prob-
lem  lər dən bi ri də, Er mə nis ta nın ABŞ-ın ümu mən müs bət qar şı-
la ma dı ğı Ru si ya və İran ilə ya xın mü na si bət lər qu ra raq, ABŞ-ın 
ya xın mü  na si bət də ol du ğu Tür ki yə si ya sə ti nə mən fi mə na da tə sir 
et mə tə  şəb bü sü dür. Er mə ni si ya sət çi lə rin bə zi təh lil lə ri nə gö rə, 
ABŞ-Er  mə nis tan mü na si bət lə ri Ağ Evin Tür ki yə və İran üzə rin-
də ki st ra te ji möv qe yi ni güc lən di rir və Va şinq ton bun dan geosi ya-
si mən fəət əl də edir. ABŞ xa ri ci si ya sə tin də İra nın hə rə kət sa hə si-
ni məh dud  laş dı ra raq, NA TO üzv lə ri ni və Tür ki yə ni qo ru maq da, 
Er mə nis tan və İran ara sın da kı ya xın mü na si bət lə ri gör məz lik dən 
gə lə rək Tür  ki yə nin Cə nu bi Qaf qaz və Or ta Asi ya da ye ni güc ola-
raq or ta ya çıx  ma sı na ən gəl olur.928

İki döv lət rəs mi lə ri nin qar şı lıq lı zi ya rət lə ri za ma nı tə rəfl ər ara -

927 Барабанов, Политика США в Центральной Азии и Закавзазье
928 Armenian Expert Comments on Current Armenian-US Relations, http://www. 
eurasianet.org/resource/armenia/hypermail/200007/0006.html, 01.11.2007.

IX FƏSİL. Ermənistan - ABŞ  münasibətləriHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



395

sın da müx tə lif sa hə lər də mü qa vi lə lər im za lan mış dır. Er mə nis tan 
pre zi den ti Le von Ter-Pet ros ya nın 1994-cü il də ABŞ-a sə fə ri za -
ma nı Mü da fiə na zi ri Per ri ilə gö rü şün də böl gə nin təh lü kə siz lik 
prob lem lə ri, Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin həll yol la rı mü za ki rə 
edil miş dir. Sə fər za ma nı ey ni za man da hər bi əmək daş lı ğın in -
ki şaf et di ril mə si, mü tə xəs sis və hər bi at ta şe lə rin tə yin edil mə si 
haq  qın da ra zı lı ğa gə lin miş dir. Ter-Pet ros yan xü su si lə NA TO-nun 
“Sülh Na mi nə Tə rəf daş lıq” la yi hə si çər çi və sin də hər bi əmək daş-
lı ğa əhə miy yət ver di yi ni bil dir miş dir.929 Ter-Pet ros ya nın 1995-ci 
il də ABŞ-ın vit se-pre zi den ti Al bert Qor ilə gö rü şün də tə rəfl ər ara-
sın  da kı mü na si bət lər mü za ki rə edil miş, hö ku mət lə ra ra sı əmək-
daş lı ğın da ha da ge niş lən di ril mə si haq qın da or taq qə naətə gə lin-
miş dir.

Er mə nis ta nın 1995-ci il may ayın da Va şinq ton da sə fir li yi nin 
açı lış mə ra si min də çı xış edən ABŞ-ın döv lət na zi ri Tel bot, tə rəf-
lər ara sın da kı mü na si bət lə rin iki əsas prin sip üzə rin də qu rul du ğu-
nu bil dir miş dir.

- ABŞ Er mə nis ta nın müs tə qil li yi ni qo ru maq üçün la zım olan 
hər şe yi öh də si nə gö tü rür;

- Er mə nis ta nın dün ya bir li yi ilə bü tün ləş mə si nə ça lı şır.
Müs tə qil li yin qo run ma sı və dün ya bir li yi ilə bü tün ləş mə si nə 

dəs tək ver mək ABŞ-ın Er mə nis ta na yö nə lik si ya sə ti nin tə mə li ni 
təş kil edir.930

Er mə nis tan və ABŞ ara sın da si ya si mü na si bət lə rin əsas hə dəf 
və is ti qa mət lə ri ABŞ Döv lət De par ta men ti rəs mi si nin 2006-cı 
ilin iyun ayın da sə fə ri za ma nı təs diq edil miş dir. ABŞ nü ma yən də 
he yə ti nin səd ri Lin De vis tə rəfl ər ara sın da kı mü na si bət lər də qı sa 

929 Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 371.
930 Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 373.
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müd dət li de yil, qa lı cı və gə lə cə yə yö nə lik mü na si bət lə rə əhə miy-
yət ver dik lə  ri ni bil dir miş dir. Bu sə fər za ma nı iki öl kə ara sın da kı 
priori tet əmək  daş lıq sa hə lə ri aşa ğı da kı ki mi gör dü yü nü bil di ril-
miş dir:

- ATƏT-in Minsk Qru pu nun həm sədr lə rin dən olan ABŞ-ın va-
si  tə çi lik tə şəb bü sü ilə Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin ən qı sa za-
man da həll edil mə si;

- Cə nu bi Qaf qaz da təh lü kə siz li yin tə min edil mə si və qo run ma -
sın da or taq la yi hə lə rin ha zır lan ma sı və hə ya ta ke çi ril mə si;

- böl gə döv lət lə ri ara sın da çox şa xə li əmək daş lı ğı in ki şaf et dir -
mək və bu na ma ne olan Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ni həll et mək;

- böl gə döv lət lə ri nin hər bi çi lə ri nin sa yı və güc lə ri haq qın da 
da ha şəf faf bir mü hi tin ya ra dıl ma sı, or du qu ru cu lu ğu plan la rı nın 
Av ro  pa da Adi Si lah la rın Məh dud laş dı rıl ma sı Mü qa vi lə si çər çi və-
sin də hə ya ta ke çi ril mə si və da ha son ra bu mü qa vi lə nin şərt lə ri nin 
ye ni  dən nə zər dən ke çi ril mə si;

- Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi həll edil dik dən və böl gə təh lü kə -
siz li yi tə min edil dik dən son ra ABŞ və Er mə nis tan ara sın da el mi, 
mə də ni, iq ti sa di, si ya si, hər bi və di gər sa hə lər də mü na si bət lə ri 
da ha da in ki şaf et dir mək;

- Er mə nis ta nın Qərb döv lət lə ri ilə mü na si bət lə ri ni in ki şaf et dir -
mək, ABŞ-ın tə şəb bü sü ilə gün də mə gə ti ri lən NA TO-nun “Sülh 
Na mi nə Tə rəf daş lıq” la yi hə sin də iş ti ra kı nı tə min et mək.931

Er mə nis tan-ABŞ ara sın da kı mü na si bət lər də ma neə ola raq gö -
rü lən möv zu lar dan bi ri də Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi dir. 2000-ci 
il  lə rin or ta la rı na qə dər Dağ lıq Qa ra bağ prob le min də ABŞ-ın da ha 
çox Er mə nis ta nın ya nın da ol du ğu hiss edil sə də, bey nəl xalq ter-
ro  rizm lə mü ba ri zə də və ener ji təh lü kə siz li yi möv zu la rın da Azər -

931 Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 372.
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bay ca nın dəs tə yi nə da ha çox eh ti yac hiss et di yi üçün bə zən Er-
mə  nis ta nı na ra hat edə cək bə ya nat lar ver miş dir. 

ABŞ Döv lət De par ta men ti nin ha zır la dı ğı mə ru zə də “er mə ni 
si  lah lı dəs tə lə ri Dağ lıq Qa ra ba ğı və ət ra fın da kı yed di ra yo nu iş-
ğal et miş dir” ifa də si nə yer ve ril miş, an caq da ha son ra Er mə nis tan 
hö  ku mə ti və dias por təş ki lat la rı nın təz yiq lə rin dən son ra “er mə ni 
si  lah lı dəs tə lə ri Dağ lıq Qa ra bağ ət ra fın da kı əra zi lə rin bö yük bir 
qis  mi ni iş ğal et miş dir” şək lin də də yiş di ril miş dir.932

11 sent yabr ter ror ak tın dan son ra ter ror çu la rın Er mə nis tan pas -
por tu ilə ABŞ-a gəl mə lə ri və fəaliy yət gös tər mə sin dən son ra be lə 
Va şinq ton bu öl kə yə yö nə lik si ya sə tin də də yi şik lik lər et mə yə lü -
zum gör mə miş dir. Be lə ki, Le von Ter-Pet ros ya nın iq ti dar da ol-
du ğu il lər də Er mə nis ta nın Mil li Təh lü kə siz lik Xid mə ti nin səd ri 
və zi fə  sin də ol muş Da vid Şah na zar yan göz lə nil məz bə ya nat ve rə-
rək əf qan ter ror çu la rın Er mə nis tan pas por tu ilə ABŞ-a get dik lə ri-
ni bil dir  miş dir.933 

Şah na zar yan in for ma si ya nı ha ra dan al dı ğı nı bil dir mə yi uy ğun 
gör mə di yi ni, an caq bu mə sə lə nin ABŞ və Er mə nis tan hö ku mət-
lə ri ara sın da mü za ki rə edil di yi ni ifa də et miş dir. Şah na zar yan da-
ha son ra ABŞ-ın Er mə nis tan və tən daş la rı na yan lış lıq la vi za re-
ji mi tət  biq et mə di yi ni, ABŞ döv lət sis te min də be lə bir yan lış lıq 
edil mə  si nin müm kün ol ma dı ğı nı və bu nun xə bər dar lıq ol du ğu nu 
qeyd et miş dir. Be lə ki, 2002-ci il 16 de kabr dan eti ba rən ABŞ Əd-
liy yə Na zir li yi bey nəl xalq ter ro riz mi dəs tək lə yən döv lət lə rin və-
tən daş  la rı na tət biq et di yi vi za re ji mi ni Er mə nis tan və tən daş la rı na 

932 Mинобороны США назвала союзников Вашингтона на Южном Кафказе, 
http://www.materik.ru/print.php?section=news&id=1632, 03.06.2002.
933 Aлиев Н и Алекперов Э, Террористы прибыли м США по паспортам Арме-
нии, http://www2.echo-az.com/archive/492/facts.shtml 
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da tət biq et miş dir. Er mə nis tan ABŞ-ın bu qə ra rı tət biq et di yi 21-
ci və tək xris tian döv lət ol muş dur. Bu vi za re ji mi ABŞ-da ya şa-
yan və ya xud son ra dan gə lə cək olan 16 yaş dan yu xa rı olan bü tün 
Er mə nis tan və tən daş la rı na tət biq edi lir di. 11 sent yabr dan son ra 
alı nan bu qə rar adə tən İraq, İran, Li vi ya, Su dan, Su ri ya, Pa kis tan 
və baş qa mü səl  man öl kə lə rə tət biq edi lir di.

ABŞ hö ku mə ti nin bu qə ra rı hə ya ta ke çir mə si Er mə nis tan hö-
ku  mə ti və er mə ni dias por təş ki lat la rı tə rə fin dən cid di na ra zı lıq la 
qar şı  lan mış dır. Er mə nis ta nın ABŞ-da kı sə fi ri Ar men Ki ra kos yan 
mə sə  lə yə mü da xi lə et miş, er mə ni dias por təş ki lat la rı nın eti raz-
la rı nı koor di na si ya et miş dir. Dias por təş ki lat la rı bu qə ra rın ləğv 
edil mə si üçün Ağ Evə min lər lə te leq ram və faks gön də rə rək eti-
raz la rı nı bil dir miş dir. Xü su si lə, Va şinq ton da fəaliy yət gös tə rən 
Er mə ni Mil li Ko mi tə si nin səd ri Mu rad To pal yan934 er mə ni pə rəst 
se na tor lar la gö rü şə rək na ra hat çı lıq la rı nı ifa də et miş dir. Er mə ni 
Mil li Ko mi tə si Er mə nis tan da hər han sı ter ror qru pu nun ol ma dı-
ğı nı, bu qə ra rın ni yə Azər bay can və Gür cüs tan və tən daş la rı na tət-
biq edil mə di yi ni so ruş  muş dur. Er mə nis tan hö ku mə ti və dias por 
təş ki lat la rı nın cid di təz  yiq lə rin dən son ra 2002-ci il 18 de kabr da 
ABŞ hö ku mə ti Er mə  nis tan və tən daş la rı na tət biq et di yi cid di vi za 
re ji mi ni ləğv et miş dir. ABŞ hö ku mə ti nin Er mə nis tan və tən daş-
la rı na tət biq et di yi bu qə ra rı iki gün son ra ləğv et mə si ABŞ-da 
er mə ni dias por təş ki lat la rı nın fəaliy yət sa hə si nin ge niş ol du ğu nu 
gös tə rir.

ABŞ Döv lət De par ta men ti nin rəh bə ri Hil la ri Klin ton 2012-ci il 
4-7 iyun da Cə nu bi Qaf qaz öl kə lə ri və Tür ki yə ni zi ya rət et miş dir. 
Klin ton Cə nu bi Qaf qaz öl kə lə ri nin pre zi dent lə ri və və tən daş cə-

934 Murat Topalyanın evində böyük miqdarda partlayıcı maddə tapıldığı və ASALA ter-
rör təşkilatı lideri olduğu üçün həbs edilmiş uzun zaman həbsxanada saxlanılmışdır.
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miy yə ti nü ma yən də lə ri ilə gö rüş müş, ey ni za man da Gür cüs tan da 
St ra te ji Əmək daş lıq Ko mis si ya sı nın ic la sı nın açı lı şın da və Tür  ki-
yə də ter ro rizm lə mü ba ri zə yə həsr olun muş bey nəl xalq konf rans-
da iş ti rak et miş dir.935

Klin ton Er mə nis tan da pre zi dent Serj Sər kis yan və XİN rəh bə ri 
Ed vard Nal band yan ilə gö rü şər kən iki tə rəfl i mü na si bət lər, si ya si 
və iq ti sa di əmək daş lı ğın ge niş lən di ril mə si, re gional və bey nəl-
xalq prob lem lər, qar şı lıq lı ma raq do ğu ran mə sə lə lər ba rə də fi kir-
lə ri ni bil dir miş dir.936 Klin ton böl gə yə zi ya rə tin də de mok ra ti ya 
və in san haq la rı prob le mi ni da ha ge niş mü za ki rə et miş dir. Er-
mə nis tan da 2012-ci il 6 may da ke çi ri lən par la ment seç ki lə rin də 
ya şa nan prob  lem lər, in san haq la rı nın po zul ma sı, söz azad lı ğı nın 
məh dud laş  dı rıl ma sı, seç ki sax ta kar lı ğı, mü xa li fət par ti ya la rı və 
mət buata qar şı edi lən təz yiq lər ba rə də Klin ton ABŞ hö ku mə ti nin 
irad la rı nı Sər kis  ya na bil dir miş dir. Klin to nun böl gə yə sə fə rin dən 
əv vəl ABŞ Döv lət De par ta men ti nin 2011-ci il in san haq la rı mə-
ru zə sin də “Et nik er  mə ni se pa rat çı la rın Er mə nis ta nın dəs tə yi ilə 
hə lə də, Azər bay ca nın Dağ lıq Qa ra bağ və ət ra fın da kı yed di ra yo-
nu nu nə za rət də sax la  dı ğı”937 qeyd edil miş dir. De par ta men tin bu 
ifa də si Klin to nun Azər  bay ca na sə fə rin dən əv vəl iki öl kə ara sın-
da kı mü na si bət lə də mü la  yim ab-ha va ya rat mış dır. 

Er mə nis tan xü su si lə Dağ lıq Qa ra bağ mə sə lə sin də ABŞ-ın təz yiq 
et di yi ni id dia et sə də, ABŞ-ın Er mə nis tan və Azər bay can si ya sə ti 

935 Hatəm Cabbarlı, “Hillari Klintonun Cənubi Qafqaz ziyarətinin düşündürdükləri”, 
http://newtimes.az/az/views/55#.UgxydZI2Je8, 31.05.2012.
936 Госсекретарь США посетит Армению, Грузию, Азербайджан и Турцию, 
http://news.am/rus/news/107007.html, 26.05.2012.
937 Госдеп США: «Армянские сепаратисты продолжают контролировать 
большую часть Нагорного Карабаха», www.regnum.ru/news/fd-abroad/arme-
nia/1534938.html, 25.05.2012

IX FƏSİL. Ermənistan - ABŞ  münasibətləriHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



400

də yər lən di ril di yin də tam baş qa mən zə rə nin or ta ya çıx dı ğı, Azər -
bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü ta nı ma sı na rəğ mən ABŞ hö ku mə ti nin 
Dağ lıq Qa ra ba ğı Azər bay can dan ay rı bir qu rum ola raq gör mə si və 
ma liy yə yar dı mı et mə si Er mə nis ta nın bu id diası nın əsas sız ol du -
ğu nu gös tə rir. Bu mə sə lə adə tən Er mə nis tan dan da ha çox ABŞ-da-
kı er mə ni dias por təş ki lat la rı tə rə fin dən gün də mə gə ti ri lir və lob bi 
fəaliy yət lə rin də təb li ğat va si tə si ki mi is ti fa də edi lir. 

9.3. İqtisadi, maliyyə və enerji sahələrində əməkdaşlıq

ABŞ iq ti sa di və ma liy yə ba xı mın dan Er mə nis tan ilə sıx əmək -
daş lıq et sə də, hər bi və si ya si ba xım dan mü na si bət lə rin də cid di 
irə  li lə yiş yox dur. Er mə nis tan üçün ABŞ ilə si ya si mü na si bət lər 
iq ti  sa di mü na si bət lər qə dər əhə miy yət li dir. 1996-cı il də Er mə nis-
ta na sə fər edən ABŞ nü ma yən də he yə ti nin rəh bə ri Yan Ka lits ki 
iki öl kə ara sın da kı iq ti sa di mü na si bət lə ri “si ya si mü na si bət lər əl-
bət tə əhə  miy yət li dir, an caq priori tet mə sə lə iq ti sa di mü na si bət lər-
dir”938 de yə xa rak te ri zə et miş dir. İq ti sa di mü na si bət lər pre zi dent 
Klin ton za ma  nın da da ha da ge niş lən miş dir. 

Er mə nis tan ABŞ-ın ma liy yə kö mə yin dən is ti fa də edə rək iq ti-
sa di prob lem lə ri ni həll et mək lə bə ra bər, döv lə tin iq ti sa di fəaliy-
yə ti ni tən zim lə yən qa nun ve ri ci lik, bank fəaliy yə ti və ver gi sa hə-
lə rin də də bu öl kə nin dəs tə yi ni hiss edir. ABŞ bu çər çi və də Er-
mə nis tan dan elekt rik is teh sa lı və di gər sə na ye sa hə lə ri nin özəl-
ləş di ril mə si ni tə ləb et miş dir. Bu möv zu de mək olar ki, tə rəfl ər 
ara sın da ke çi ri lən bü tün gö rüş mə lər də mü za ki rə edil miş dir. ABŞ 
bu tə lə bi nin qə bul edil di yi təq dir də Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı-
na bö yük miq dar da sər ma yə qo  ya ca ğı nı və mü na si bət lər də ye-

938 Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 373.
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ni mər hə lə nin baş la ya ca ğı nı bil dir  miş dir. Er mə nis tan ABŞ-dan 
da ha çox ener ji, ra bi tə, mik roelekt ron, neft və tə bii qaz ol maq la 
di gər tə bii sər vət lə rin is teh sal edil mə si üçün sər ma yə qoy ma sı nı 
is tə yir. An caq 1997-ci ilə qə dər iki döv lət ara sın da təx mi nən 40 
or taq şir kət qu rul sa da, bun lar əsa sən qey ri-is teh sal sa hə lə rin də 
fəaliy yət gös tə rir.939

Er mə nis tan və ABŞ ara sın da 1992-ci ilin ap rel ayın da im za-
la nan mü qa vi lə yə gö rə iq ti sa di əmək daş lıq da Er mə nis tan ən çox 
gü zəşt edi lən öl kə ol muş dur. Bu mü qa vi lə də Er mə nis tan in ki şaf 
et mək də olan döv lət ki mi gö rül müş və Er mə nis tan da is teh sal edi-
lən bə zi mal la rın ABŞ-a göm rük ver gi si ödən mə dən da xil ol ma-
sı na ica zə ve ril miş dir. İki öl kə ara sın da kı ti ca rə tin təx mi nən 45 
faizi bu çər  çi və də hə ya ta ke çi ri lir. Qeyd edək ki, ABŞ keç miş so-
vet res pub  li ka la rı nın heç bi ri ilə be lə mü qa vi lə im za la ma mış dır. 
Hə min il də Er mə nis ta na xa ri ci özəl sər ma yə lə rin gə ti ril mə si ni 
təş viq edən hö  ku mət lə ra ra sı mü qa vi lə im za lan mış və 1995-ci il-
də Er mə nis tan par  la men ti nə təs diq edil miş dir. Bu mü qa vi lə şərt-
lə ri nə gö rə ABŞ hö  ku mə ti sər ma yə gəl mə si nə tə kan ver mək üçün 
Er mə nis ta na borc ver miş, Er mə nis tan hö ku mə ti də bu bor cu hər 
han sı risk dən qo ru  maq üçün sı ğor ta la mış dır. Bu mü qa vi lə çər çi-
və sin də ABŞ Er mə  nis tan da bə zi iq ti sa di proq ram lar hə ya ta ke çir-
miş, iq ti sa di is la hat  la rı ma liy yə ləş dir miş dir.

Er mə nis tan və ABŞ ara sın da on il li yi nə im za lan mış və 1997-ci 
ilin mart ayın da hü qu qi qüv və yə mi nən mü qa vi lə iq ti sa di mü na-
si  bət lə rin in ki şaf et mə si və xa ri ci sər ma yə gə li şin də əhə miy yət li 
rol oy na mış dır. Bu na rəğ mən ABŞ-ın Er mə nis tan sə fi ri Dağ lıq 
Qa ra  bağ da atəş kə sə tam ola raq əməl edil mə si və prob le min bir-
də fə lik həll edil mə sin dən, böl gə təh lü kə siz li yi nin tə min edil di-

939 Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 374.
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yin dən əmin ol duq dan son ra bö yük xa ri ci sər ma yə nin və la yi hə-
lə rin Er mə nis ta na gə lə cə yi ni bil dir miş dir.

Er mə nis tan da fəaliy yət gös tə rən bö yük şir kət lər dən bi ri də 
“Ar mentel” rabi tə şir kə ti dir. Bu şir kət Er mə nis ta nın köh nə ra bi tə 
və in for ma si ya şə bə kə si ni ye ni dən qur ma ğı plan la mış dır. Bir di-
gər şir kət də elekt ro nik əş ya lar is teh sal edən “Armako” şir kə ti dir. 
Bir kon sor sium da bir lə şən “Trans World Telecom”, “Armentel” 
və Al ma ni ya nın “Siemens” şir kə ti İrə va nın te le fon və bey nəl xalq 
ra  bi tə şə bə kə si nin mo dern ləş di ril mə si haq qın da də yə ri 75 mil yon 
olan mü qa vi lə im za la mış dır.

İq ti sa di əmək daş lı ğa pa ra lel ola raq Er mə nis tan-ABŞ ara sın da 
ma liy yə sa hə sin də əmək daş lıq da in ki şaf edir. Er mə nis tan əha-
li si  nin sa yı na gö rə post-so vet coğ ra fi ya sın da ABŞ-dan ən çox 
ma liy yə yar dı mı alan döv lət dir. 1995-ci ilə qə dər ABŞ-ın ver  di yi 
ma liy yə və saiti nin 80 faizi hu ma ni tar yar dım lar çər çi və sin də ve-
ril miş dir.940 ABŞ-ın keç miş so vet res pub li ka la rı na borc dan əla-
və ver di yi ma liy yə yar dım proq ram la rı çər çi və sin də Er mə nis tan 
ümu  mi məb lə ğin 10 faiz həc min də yar dım al mış dır. Bu əha li nin 
sa yı na gö rə ol duq ca bö yük məb ləğ dir və adam ba şı na təx mi nən 
97 dol lar dü şür.

1995-ci ilin ap rel ayın da qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” 80-ci 
il dö nü mü mü na si bə ti ilə çı xış edən Klin ton in sa ni eh ti yac la rın qar -
şı lan ma sı, de mok ra tik də yər lə rin yer ləş mə si və iq ti sa di is la hat la rın 
hə ya ta ke çi ril mə si üçün Er mə nis ta na bun dan son ra da yar dım edi -
lə cə yi ni və 1992-ci il də im za la nan və “ən çox gü zəşt edi lən döv lət” 
mü qa vi lə si nin müd də ti nin uza dı la ca ğı nı bil dir miş dir.941

ABŞ-ın Bey nəl xalq İn ki şaf Agent li yi tə rə fin dən edi lən iq ti sa-

940 Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 375.
941  Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 375.
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di və ma liy yə yar dım la rı Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı üçün, xü su si lə 
ener  ji eh ti ya cı nın tə min edil mə sin də əhə miy yət li ol muş dur. Bu 
ba xım  dan Er mə nis ta nın cid di ener ji prob lem lə ri ilə qar şı-qar-
şı ya qal dı ğı 1990-cı il lə rin or ta la rı na qə dər elekt rik is teh sa lı nın 
bir qis mi “Er  mə nis tan üçün di zel” proq ra mı çər çi və sin də ve ri lən 
yar dım lar la qar şı lan mış dır. Xü su si lə, ABŞ-ın Bey nəl xalq İn ki şaf 
Agent li yi nin “İs ti qış” proq ra mı çər çi və sin də Er mə nis tan da yox-
sul tə bə qə yə və uşaq bağ ça la rı na ve ril mə si nə zər də tu tu lan yar-
dım lar da ha cid di nə ti cə lər ver miş dir. 

ABŞ-ın ti ca ri mən fəət güd mə yən “Av ra si ya Fon du” 1995-ci il dən 
eti ba rən Er mə nis tan da fəaliy yət gös tə rir və bu il lər ər zin də 650-dən 
çox proq ram və la yi hə hə ya ta ke çir miş dir.942 Hə ya ta ke çi  ri lən proq-
ram və la yi hə lə rin hər bi ri nin 20 min dol lar ol du ğu diq  qə tə alı nar sa, 
bu fon dun Er mə nis ta na nə qə dər bö yük yar dım et di yi or ta ya çı xır.

ABŞ pre zi den ti Corc Buş 2005-ci il də Er mə nis ta nı da “Mi-
nil  li yin Ça ğı rı şı” proq ra mı na da xil et miş və bu proq ram çər çi və-
sin də Er mə nis ta na təx mi nən 235 mil yon dol lar yar dım edil mə si 
nə zər də tu tul muş dur.943

Ma liy yə yar dı mı proq ram la rı çər çi və sin də ABŞ de mok ra ti ya-
nın in ki şaf et di ril mə si, iq ti sa di və si ya si is la hat la rın apa rıl ma sı, 
or du və təh lü kə siz lik qüv və lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı, in sa ni yar-
dım, sek  tor la ra ra sı tə şəb büs lə rin dəs tək lən mə si sa hə lə rin də Er-
mə nis ta na 2002-ci il də 103 mil yon,944 2003-cü il də 106,5 mil-

942 Ева Лашенова, Армения на шахматной доске США, http://www.sknews.ru/
pa per/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 il də 89,7 mil yon,946 2005-ci il də 84,4 mil yon,947 
2006-cı il də 76,5 mil yon948 dollar yardım etmişdir.949 

ABŞ-ın ma liy yə ba xı mın dan Er mə nis ta nı dəs tək lə mə si nin 
əhə  miy yət li sə bəb lə rin dən bi ri də, er mə ni dias por təş ki lat la rı nın 
Kon q res və Se nat nəz din də hə ya ta ke çir dik lə ri ge niş miq yas-
lı təb li ğat və lob bi fəaliy yə ti ol muş dur. Xü su si lə, Er mə nis ta nın 
Tür ki yə və Azər bay can tə rə fin dən iq ti sa di mü ha si rə yə alın dı ğı nı 
id dia edən er  mə ni dias por təş ki lat la rı 2002-ci ilin əv və li nə qə dər 
ABŞ-ın Er mə  nis ta na 1 mil yard 600 mil yon dol lar ma liy yə yar dı-
mı et mə si ni tə  min et miş dir.950 Bun dan baş qa ABŞ Cə nu bi Qaf qaz 
döv lət lə ri nə ma liy yə yar dı mı edər kən, qon dar ma Dağ lıq Qa ra bağ 
re ji mi ni müs  tə qil bir qu rum ola raq gör müş və yar dım et miş dir 
ki, be lə bir və ziy  yət ABŞ-ın Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü ta-
nı ma sı haq qın da de  dik lə ri ilə tərs mü tə na sib dir.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.
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ABŞ “Freedom Sup port Act” proq ra mı çər çi və sin də Er mə nis ta-
na 93,5 mil yon, Qa ra bağ er mə ni lə ri nə isə 25 mil yon dol lar yar-
dım gös tər miş dir.952 

Er mə nis tan da neft və tə bii qaz ya taq la rı var, am ma bu mən bə-
lər ren ta bel li de yil. Er mə nis tan da neft və tə bii qaz kəş fiy yat qaz-
ma la rı ba ha ol du ğun dan 1960-cı il lər də da yan dı rıl mış dır. La kin 
1980-ci il lə rin son la rın dan eti ba rən ener ji prob lem lə ri ilə qar şı la-
şan Er mə  nis tan hö ku mə ti ye ni dən neft və tə bii qaz kəş fiy yat iş lə-
ri nə baş la  mış dır. 1997-ci ilin əv vəl lə rin də Er mə nis tan-ABŞ or taq 
şir kə ti Er  mə nis ta nın Ener ji na zir li yi ilə neft və tə bii qaz ax ta rı şı 
haq qın da is teh sa lın pay böl gü sü mü qa vi lə si im za la mış dı. ABŞ bu 
la yi hə yə on mil yon dol lar ayır mış dı.

Er mə nis tan-ABŞ ara sın da kı əhə miy yət li mə sə lə lər dən bi ri də 
ener ji sa hə sin də əmək daş lıq dır. Bu əmək daş lıq Er mə nis ta nın müs -
tə qil li yi ni elan et mə sin dən dər hal son ra baş la sa da, Er mə nis ta nın 
Met sa mor atom elekt rik stan si ya sı nın953 ye ni dən elekt rik is teh sa lı-
na baş la ma sı tə lə bin dən son ra da ha da ge niş lən miş dir. ABŞ 1988-
ci ilin de kabr ayın da baş ve rən zəl zə lə nə ti cə sin də cid di zə rər gö-
rən stan si ya nın fəaliy yə tə baş la ma sı na qar şı çıx mış, bu nun sa də cə 
Er  mə nis tan üçün de yil, ey ni za man da böl gə döv lət lə ri üçün də cid-
di nə ti cə ve rə cə yin dən na ra hat ol muş dur. Hə qi qə tən də köh nə tex-
no  lo gi ya ilə in şa edi lən stan si ya sa də cə Er mə nis ta nın de yil, böl gə 
döv lət lə ri nin də eko lo ji təh lü kə siz li yi ni təh did edir. 

Met sa mor stan si ya sı nın ye ni dən fəaliy yə tə baş la ma sı 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
00 3&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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mə nis tan və Ru si ya ara sın da mü qa vi lə im za lan dıq dan son ra Aİ 
və Bey nəl xalq Atom Ener ji si Agent li yi stan si ya nın böl gə üçün 
bö yük təh lü kə mən bə yi ol ma sı na diq qət edə rək bu na eti raz et-
miş dir. ABŞ-ın Er mə nis tan sə fi ri də stan si ya nın ət raf mü hit üçün 
təh lü kə li ol  du ğu nu ifa də et miş dir.954 

Bu na qar şı lıq Er mə nis ta nın Ener ge ti ka na zi ri Met sa mor AES-
in Av ro pa stan dart la rı na gö rə ye ni dən qu rul ma sı nın heç bir za man 
müm kün ol ma ya ca ğı nı və döv lə tin elekt rik ener ji si eh ti ya cı nı qar şı -
la ma sı üçün al ter na tiv qay na ğa sa hib ol ma dı ğı nı bil dir miş dir. Dün -
ya da heç bir atom elekt rik stan si ya sı Met sa mor stan si ya sı qə dər 
uzun za man (6 il) bağ lı qal dıq dan son ra ye ni dən elekt rik is teh sa-
lı na baş la ma mış dır, bu na rəğ mən, Er mə nis tan hö ku mə ti zəl zə lə də 
zə rər gör müş stan si ya da 1995-ci il də ye ni dən elekt rik is teh sa lı na 
baş la  mış dır. ABŞ stan si ya nın da ha eti bar lı və təh lü kə siz fəaliy yət 
gös tər  mə si üçün Er mə nis ta na 100 min dol lar yar dım et miş dir.

Stan si ya fəaliy yə tə baş la dıq dan son ra Er mə nis tan ener ji eh ti ya -
cı nın ta ma mı nı qar şı la ya bil mə yə cə yi ni bil di rə rək ABŞ-dan ma liy -
yə yar dı mı tə ləb et miş, tə rəfl ər ara sın da kı mü za ki rə lər nə ti cə sin də 
1996-cı ilin may ayın da hö ku mət lə ra ra sı mü qa vi lə im za lan mış dır. 
Mü qa vi lə nin şərt lə ri nə gö rə ener ji eh ti ya cı nı tam qar şı la ya bil mə si 
üçün Er mə nis ta na 15 mil yon dol lar ve ril miş dir. Mü qa vi lə də ey ni 
za man da Er mə nis tan Ener ge ti ka na  zir  li  yi  nin Bey  nəl  xalq İn  ki  şaf 
Agent  li  yi ilə əmək  daş  lıq et mə si, ener ji is teh sa lı nın ma ya də yə ri nin 
azal dıl ma sı və baş qa mə sə lə lər yer al mış dır.955 ABŞ Er mə nis tan dan 
ener ji sis te mi nin özəl ləş di ril mə si ni tə ləb et miş və bu ba rə də 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 edə cə yi ni bil dir miş dir. ABŞ mü tə xəs sis lə ri nin iş ti ra kı ilə 1996 
– 2000-ci il lər də ener ji sa hə si nin in ki şaf et di ril mə si, tə bii qaz bo ru 
xət lə ri nin tə mi ri və ye ni xət lə rin in şa edil mə si proq ra mı ha zır lan -
mış dır. Bu proq ra mın hə ya ta ke çi ril mə si üçün Er mə nis tan ABŞ və 
di gər ma liy yə təş ki lat la rın dan al dı ğı 125 mil yon dol lar dan əla və 50 
mil yon dol lar da tə ləb et miş dir.956

Er mə nis tan və ABŞ ara sın da kı iq ti sa di mü na si bət lər təh lil edil -
di yi za man 1990-cı il lə rin or ta la rı na qə dər ABŞ-ın hu ma ni tar yar -
dım proq ra mı na əhə miy yət ver di yi ni, bu ta rix dən son ra isə əsa-
sən ener ji, ma liy yə, kənd tə sər rü fa tı, da şın maz əm lak ba za rı nın 
for  ma laş ma sı və di gər sa hə lər də ki la yi hə lə rə əhə miy yət ver di yi 
söy lə  mək müm kün dür.

ABŞ-ın Er mə nis ta na hu ma ni tar yar dım la rı hə lə də da vam 
edir. Bu yar dım la rın da vam et mə sin də er mə ni dias po ru nun lob bi 
fəaliy  yə ti nin bö yük önə mi ol du ğu nu xü su si lə qeyd et mək la zım-
dır. Er  mə nis tan hu ma ni tar yar dım la rın da vam et mə sin dən məm-
nun ol sa da, ABŞ sər ma yə si nin da ha çox ti ca rət, sə na ye və is teh-
sal sa hə lə  ri nə qo yul ma sın da ma raq lı dır və son za man lar da bu cür 
proq ram  la rın hə ya ta ke çi ril mə si nə ça lı şır.

9.4. Ermənistan-ABŞ münasibətlərində  
          diasporun yeri və əhəmiyyəti

ABŞ-da er mə ni dias po ru nun tə şək kü lü XIX əs rin son la rın da 
baş  la yır957 və er mə ni lə rin bu döv lə tə köç mə lə ri adə tən ti ca rət, si-
ya si və təh sil ol maq üz rə üç ay rı ka te qo ri ya da izah edi lir.

Birinci Dün ya Mü ha ri bə sin də Os man lı nın ye nil mə sin dən son-

956 Васютович, Meсто Армении в геополитике США, с. 379.
957 Kantarcı, “Ermeni Sorunu: “Ezilmiş Millet” Kimliğiyle …” s. 87. 
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ra Ya xın Şərq də təh lü kə siz li yin tə min edil mə di yi bir şə rait də er-
mə ni lər ABŞ-a köç mə yə da vam et miş dir. 1930-cu il lə rə qə dər 
er mə ni lər ABŞ-ın so sial və si ya si hə ya tın da tə sir li ol ma sa lar da, 
xü su si lə qon  dar ma “er mə ni soy qı rı mı” ilə bağ lı təb li ğat fəaliy-
yə ti ni heç bir za  man da yan dır ma mış dır.958 Bu təb li ğat fəaliy yə-
ti adə tən dias por təş  ki lat la rı və nü ma yən də lə ri tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ril miş, Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra bu mə-
sə lə ni da ha ge niş şə kil də də yər lən dir miş və or taq fəaliy yət pla nı 
ha zır la ya raq dias por təş ki  lat la rı və nü ma yən də lə ri ilə bir lik də hə-
rə kət et miş dir. 

ABŞ-da kı er mə ni dias por təş ki lat la rı adə tən er mə ni mil li kim-
li  yi nin qo run ma sı üçün mü ba ri zə apar mış, bu nu tə min et mək 
üçün qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” mə sə lə sin dən mə ha rət lə is-
ti fa də et  miş dir. Dias por bu nun la mil li kim li yin qo run ma sı və 
qon dar ma “er  mə ni soy qı rı mı” təb li ğa tı is ti qa mə tin də hə dəfl ə ri nə 
doğ ru irə li lə yə bil miş dir.959 Dias por təş ki lat la rı nın tə sir li fəaliy yət 
gös tər mə sin də Er mə nis ta nın ABŞ si ya sə tin də qon dar ma er mə ni 
“soy qı rı mı” ami  li ni ön pla na çı xar ma sı və döv lət sə viy yə sin də 
mü na si bət lə rə əks et dir mə si ol muş dur. 1990-cı il lə rin son la rın-
dan eti ba rən ABŞ-ın Ya xın Şərq və Tür ki yə si ya sə ti ni yax şı təh lil 
edən dias por təş ki  lat la rı və Er mə nis tan hö ku mə ti ABŞ-da təb li ğat 
fəaliy yə ti ni da ha da ge niş lən dir miş dir.

ABŞ-da kı er mə ni dias por təş ki lat la rı nın fəaliy yə ti təh lil edil-
di  yi za  man 1990-cı il  lər  dən son  ra gün  də  mə gə  tir  di  yi mə  sə  lə  lə  ri 

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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qı  sa  ca aşa ğı da kı ki mi təs nif et mək müm kün dür:
- Qaf qaz Er mə nis ta nı er mə ni cə miy yə ti nin tə mi na tı dır. Mil li 

kim lik ba xı mın dan er mə ni ola raq qal maq is tə yən lər Er mə nis ta na 
köç mə li dir lər;

- Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” ABŞ hö ku mə ti tə rə fin dən 
ta  nın ma sı na ça lış maq,960 Tür ki yə nin iq ti sa di in ki şa fı na ma ne ol-
maq və si ya si sta bil li yi ni poz maq, “4T pla nı”nda nə zər də tu tu lan 
tə  ləb lə ri gün də mə gə tir mək və si ya si dəs tək ala bi lə cə yi şə raiti 
ha  zır la maq. 

Qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” bey nəl xalq aləm də ta nın ma-
sı er mə ni eqo su nu ra hat la dı cı və məm nun ol du ğu fəaliy yət sa hə-
si dir. An caq qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı nın” ta nın ma sı er mə ni 
prob  le mi ni həll edə bil məz. Qər bi Er mə nis ta nın Tür ki yə dən ge ri 
alın  ma sı və er mə ni lə rin ana yurd la rın da cəm ləş mə si er mə ni dias -
po ru nun yük sək hə də fi dir. Dias por bu hə də fi nə çat maq üçün aşa-
ğı da kı ki mi təş ki lat lan mış dır:961

- Er mə nis ta nın müs tə qil li yi nin qo run ma sı və qar şı laş dı ğı iq ti -
sa di, si ya si prob lem lə rin həll edil mə si üçün ABŞ-ın iq ti sa di, ma-
liy  yə və si ya si dəs tə yi ni tə min et mək;

- Azər bay can tor paq la rı nın iş ğal edil mə si ni xalq la rın öz mü-
qəd  də ra tı nı tə yin et mək prin si pi çər çi və sin də ABŞ hö ku mə ti və 
ic ti mai rə yi nə təq dim et mək;

- iş ğal al tın da olan Dağ lıq Qa ra ba ğın “müs tə qil li yi nin” ta nın-
ma  sı nı və ya xud Er mə nis ta na bir ləş di ril mə si ni ABŞ və dün ya ic-
ti mai rə yi nə qə bul et dir mək.

960 Kemal Çiçek, “Ermeni soykırımı” iddiasına kapsamlı bir çözüm modeli...”, Za-
man, 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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Er mə ni dias por təş ki lat la rı qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı”nın 
ABŞ Pre zi den ti və Konq res tə rə fin dən ta nın ma sı, ABŞ-ın Tür  ki-
yə yə et di yi iq ti sa di və hər bi yar dım la rı nı azal da raq Er mə nis ta na 
hu ma ni tar və iq ti sa di yar dım la rı nı ar tır ma sı is ti qa mə tin də təb li-
ğat apa rır. Er mə ni dias por təş ki lat la rı 2007-ci ilə qə dər bu is ti qa-
mət də cid di nə ti cə əl də et mə sə lər də, 2007-ci il okt yab rın 10-da 
Nü ma  yən də lər Pa la ta sı nın xa ri ci əla qə lər ko mis si ya sı qon dar ma 
“er mə ni soy qı rı mı” ilə bağ lı qa nun la yi hə si ni qə bul edə rək Tür ki-
yə-ABŞ mü na si bət lə ri ni zə də lə miş dir.962

Er mə ni dias por təş ki lat la rı nın ma raq lan dı ğı bir mə sə lə də, 
Azər  bay ca nın ener ji eh ti yat la rı nın dün ya ba za rı na çı xa rıl ma sı 
üçün BTC neft və BTƏ tə bii qaz bo ru xət ti nin in şa edil mə si ni 
ən gəl lə mək ol  muş dur. Bu bo ru xət lə ri nin in şa edil mə si mə sə lə si 
gün də mə gəl di yi za man Er mə nis tan tək lifl ə rin heç bi ri ni qə bul et-
mə miş və nə ti cə də ona iq ti sa di və geosi ya si üs tün lük tə min edən 
la yi hə lər dən uzaq qal mış dır. Bu real lı ğı ol duq ca gec ba şa dü şən 
Er mə nis tan 1997-ci ilin son la rın dan eti ba rən Xə zər höv zə si nin 
ener ji eh ti yat la rı ilə ma  raq lan ma ğa baş la mış, an caq rəğ bət gör-
mə miş dir. Xə zər höv zə si nin ener ji eh ti yat la rı nın dün ya ba za rı na 
çı xa rıl ma sı üçün tran zit öl kə ol ma für sə ti ni itir di yi ni an la yan Er-
mə nis tan hö ku mə ti ABŞ-da kı er mə ni dias por təş ki lat la rı va si tə-
si ilə BTC neft bo ru xət ti nin Gür  cüs tan əra zi sin dən keç mə si nin 
ba ha lı ola ca ğı nın, ABŞ və tən daş  la rı nın ödə dik lə ri ver gi lə rin iq-
ti sa di ba xım dan özü nü doğ rul da bil  mə yə cək bir la yi hə nin hə ya ta 

962 Alev Alatlı, “Amerika’ya Kim Hükmediyor” (1), Zaman, 18.10.2007; Cevdet 
Akça lı, “Türk-Ermeni Anlaşmazlığında Üçüncü Taraf”, Yeni Şafak, 22.10.2007; 
“İşte Tür kiye’nin ABD’ye Karşı Stratejik Kozları”, Zaman 16.10.2007; “Türkiye’nin 
Lobi Skandalı”, Cumhuriyet, 18.10.2007; “Soykırım Cephesinde Derin Hesaplar”, 
Radikal, 19.10.2007.
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ke çi ril mə si üçün xərc lə nə cə yi nin təb  li ğa tı na baş la mış dır.963

ABŞ Er mə ni As samb le ya sı Konq res də er mə ni mə sə lə lə ri ilə 
bağ lı qru pun həm səd ri və Nü ma yən də lər Pa la ta sı nın üz vü Joe 
Nol  len berq və qru pun di gər həm səd ri Frank Pal lo ne BTC neft 
bo ru xət ti la yi hə si nin Se nat da mü za ki rə si üçün la yi hə ha zır la-
mış dır. La yi hə də ABŞ Ti ca rət və İn ki şaf Agent li yi nin Er mə nis tan 
üzə rin  dən ke çə cək neft bo ru xət ti ni ma liy yə ləş di rə cə yi təq dir də 
ABŞ neft şir kət lə ri nin təx mi nən 400-700 mil yon dol lar ara sın da 
qə naət edə  cə yi ifa də edil miş di.964 An caq er mə ni dias po ru nun bu 
tə şəb bü sü nə ti cə ver mə di. 

Er mə ni dias por təş ki lat la rı Er mə nis tan-ABŞ mü na si bət lə rin də 
ən di na mik bir qu rum dur, bə zən tə ləb lə ri ni hər iki tə rə fə qə bul et-
di rə bi lir. Er mə nis tan və ABŞ ara sın da hər han sı bir şə kil də ya xın 
mü  na si bət lər qu rul muş sa və bu mü na si bət lər hə lə də da vam edir-
sə, bu, ey ni za man da er mə ni dias por təş ki lat la rı nın uğur lu fəaliy-
yə ti ola raq da qə bul edi lə bi lər. Tə rəfl ər ara sın da kı mü na si bət lər-
də er mə ni dias por təş ki lat la rı nın bun dan son ra da əhə miy yət li rol 
oy na ya ca ğı eh ti ma lı yük sək dir.

963 Cabbarlı, “Bağımsızlık Sonrası…”, s. 236-258.
964 Aрмен Ханбабаян, Maршрут Каспииской нефти может быт пересмотрен, 
Независимая газета, 22.06.2001.
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NƏTİCƏ

Er mə ni lə rin id diala rı nın ək si nə, on lar za man la for ma la şan və 
mil lət ki mi ta ri xi in ki şaf mər hə lə lə ri ni ta mam la mış mil lət de yil 
və hə lə də et nik mən şə lə ri ilə bağ lı or taq məx rə cə gə lə bil mir lər. 
Bu mü ba hi sə və mü za ki rə lər bu gün də er mə ni ta rix çi lər ara sın da 
da  vam edir. 

Bə zi er mə ni ta rix çi lər öz lə ri nin Nuh Pey ğəm bə rin oğu lu Hayk -
dan gəl dik lə ri ni id dia edə rək qa rı şıq irq ol ma dıq la rı nı sü but et mə yə 
ça lış sa lar da, əs lin də bu gün kü er mə ni lər müx tə lif irq və mil lət lə-
rin qa rış ma sı nə ti cə sin də or ta ya çıx mış dır. El mi ba xım dan doğ ru 
olan da bu dur. Çün ki Ya xın Şərq və Asi ya qi tə sin də ya şa yan və hər 
za  man tə bəə olan er mə ni lə rin di gər xalq və mil lət lər lə bir yer də 
ya şa  yıb on la ra qa rış ma ma sı so siolo ji və ta ri xi ba xı mın dan müm-
kün de  yil. Er mə ni lə rin mil lət ki mi for ma laş ma pro se si Ya xın Şərq, 
Asi ya və Av ro pa xalq la rı ilə mü qa yi sə də da ha gec baş la mış dır və 
ya şa dıq  la rı ta ri xi ha di sə lər diq qə tə alın dı ğı za man qa rı şıq irq ol ma-
dıq la rı id diala rı nın inan dı rı cı ol ma dı ğı an la şı lır.

Təx mi nən min il Səl cuq lu və Os man lı ha ki miy yə ti al tın da ya şa -
yan er mə ni lə rin türk lə rin mə də ni də yər lə rin dən və ənə nə lə rin dən 
fay da lan ma ma sı, bu də yər lə ri mə nim sə mə mə si eh ti ma lı ol duq ca 
zəif dir. Er mə ni mil li kim li yi nin mey da na gəl mə sin də türk fak to-
ru xü su si lə XIX əs rin əv vəl lə rin dən eti ba rən də rin iz lər bu rax-
mış dır. Os man lı nın zəifl ə mə si ilə bir lik də Av ro pa döv lət lə rin dən 
və Ru si  ya dan si ya si dəs tək alan er mə ni lər, türk lə ri “öz gə mil lət” 
ki mi gör  müş və bu gü nə ki mi türk lər lə bağ lı gö rüş lə ri ni mən fi ça-
lar lar la zən gin ləş dir miş lər. Er mə ni lə rin mil lət ki mi for ma laş ma sı 
və mil li mə də niy yə ti nin mey da na gəl mə si pro se si hə lə də da vam 
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edir. Dün  ya nın bir çox öl kə sin də ya şa yan er mə ni lər ara sın da bu 
pro ses də bə  zi bən zər lik və fərq li lik lər mü şa hi də edi lir. Asi ya lı, 
şərq li və xris  tian ol ma la rı er mə ni lə rin mil li kim lik lə ri nin for ma-
laş ma sın da tə sir edi ci amil lər dir.

Er mə ni lə rin türk lə rin əley hi nə ya ra nan və in ki şaf edən psi xo-
lo  gi ya sı na kil sə nin apar dı ğı təb li ğa ta pa ra lel ola raq er mə ni zi ya-
lı la  rı nın yaz dıq la rı əsər lər də tə sir et miş dir. Kil sə və zi ya lı lar er-
mə ni  lə rin xü su si lə son 200 il də ya şa dı ğı bü tün prob lem lə rə gö rə 
türk lə ri gü nah lan dı rır. Bu id dialar xü su si lə Birinci Dün ya Mü ha-
ri bə si il lə rin də ya  şa nan ha di sə lər dən son ra er mə ni lər tə rə fin dən 
da ha sis te ma tik şə  kil də di lə gə ti ri lir.

Er mə ni lər mə də ni də yər lə ri nin tək cə öz lə ri nə aid olan xü su-
siy  yət lə ri və ta ri xi təc rü bə lə ri eh ti va et di yi ni id dia et sə lər də, Səl-
cuq lu, Os man lı, türk və mü səl man də yər lə ri nin er mə ni mə də niy-
yə ti nin for ma laş ma sın da xü su si ye ri var dır. 

Er mə ni mil li kim li yi nin for ma laş ma sı na tə sir gös tə rən fak-
tor lar  dan bi ri də Ru si ya fak to ru dur. Ru si ya is ti də niz lə rə çıx ma 
si ya sə ti ba xı mın dan böl gə yə ha kim ol maq üçün er mə ni lər dən 
fay da lan mış  dır. Ru si ya nın er mə ni ta ri xin də bu rax dı ğı mən fi iz lər 
son 200 il də er mə ni ic ti maiy yə ti və zi ya lı la rı tə rə fin dən mü za ki-
rə möv zu su ol  ma mış dır. Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən 
son ra bu möv zu  nu tə rəf siz şə kil də qiy mət lən dir mək für sə ti or ta ya 
çıx sa da, “müs  tə qil” Er mə nis ta nın iq ti sa di, si ya si və ener ji təh-
lü kə siz li yi ba xı mın  dan Ru si ya dan ası lı lı ğı nın da vam et mə si, bu 
möv zu nun mü za ki rə edil mə si nə im kan ver mə miş dir. 

Er mə ni lər mə də ni də yər lə ri haq qın da da nı şan da əlif ba və dil 
xü  su siy yət lə ri ni ön pla na çı xar ma ğa ça lış sa lar da, əs lin də əlif-
ba la rı nın Efiopi ya əlif ba sı əsa sın da ha zır lan ma sın dan və ta rix 
bo yun ca is ti  fa də et dik lə ri təx mi nən 4000-ə ya xın türk mən şə li 
söz lər dən qə tiy  yən da nış mır lar. Heç kim er mə ni mə də niy yə ti nin 
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mil li də yər lər dən məh rum ol du ğu nu sü but et mə yə ça lış ma sa da, 
er mə ni lər “min il lər” bo yun ca ya şa dıq la rı coğ ra fi ya da əsas möv-
qe də olan türk-mü səl man mə də niy yə tin dən fay da lan ma dıq la rı nı 
is rar la sü but et mə yə ça lı şır. 

Mil li kim li yin for ma laş ma sın da baş qa bir əhə miy yət li fak-
tor da heç şüb hə siz din ami li dir. Er mə ni lər xris tian lı ğı ilk qə bul 
edən döv  lət ol duq la rı nı təb liğ edə rək, 451-ci il də top la nan Ka dı-
köy Kon si  lin də Er mə ni kil sə si nin Hz. İsa nın ila hi şəx siy yə tə sa-
hib ol du ğu mo no fi zit di ni dü şün cə si ni qə bul edə rək, Qri qor yan lıq 
məz hə bi ni seç mə lə ri ni, Av ro pa kil sə sin dən ay rıl ma la rı nı, Pa pa-
nın di ni nü fu zu  nu ta nı ma maq la rı nı və bu na gö rə də xris tian dün-
ya sı tə rə fin dən lə  nət lən dik lə ri ni gör məz lik dən gə lir lər. Er mə ni lər 
mil li kim lik lə ri nin for ma laş ma sın da kil sə nin mü hüm ro lu nun ol-
du ğu nu bil dir sə lər də, nə dən sə, min il lik tə bəəsi ol duq la rı türk 
döv lət lə ri nin (Səl cuq lu və Os man lı) er mə ni kil sə si nin fəaliy yə ti-
nə ma ne ol ma ma sı və heç bir za man təz yiq et mə mə si ger çə yi ni 
unu dur və ya sus ma ğa üs tün lük ve rir lər.

Er mə nis tan yer ləş di yi coğ ra fi ya eti ba rı ilə əl ve riş siz geosi ya si 
möv qe yə ma lik dir. Də niz lə rə və okean la ra çı xı şı yox dur. Bey nəl -
xalq nəq liy yat Gür cüs tan və İran üzə rin dən hə ya ta ke çi ri lir. Er-
mə  nis tan müs tə qil li yi ni elan edən dən son ra hə ya ta ke çir di yi ya-
yıl ma cı xa ri ci si ya sə ti nə gö rə, 1990-cı il lə rin son la rın dan eti ba rən 
böl gə də hə ya ta ke çi ri lən bir çox la yi hə lər dən kə nar da qal mış dır. 
Bü tün bu ça tış maz lıq la ra bax ma ya raq geosi ya si möv qe yi nin bə-
şə ri xü su siy  yət lə ri ni bə zən öz le hi nə çe vir mə yi ba ca rır.

Er mə nis tan pre zi dent üsul-ida rə si ilə ida rə olu nan öl kə dir. Bu 
sis tem də pre zi dent da ha ge niş sə la hiy yət lə rə sa hib ol du ğu na gö-
rə, xa ri ci si ya sə ti da ha dar çər çi və də hə ya ta ke çi ri lir.

Xa ri ci si ya sət dokt ri na sı nın hə ya ta ke çi ril mə sin də döv lət lə rin 
iq  ti sa di gü cü və po ten sialı əhə miy yət li rol oy na yır. Bu ba xım dan 
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Er  mə nis tan iq ti sa diy ya tı na diq qət edən za man son 20 il də cid di 
iq ti  sa di prob lem lər ya şa ma sı na bax ma ya raq, bu prob le min xa ri ci 
si ya  sə tə əks olun ma dı ğı nı, iq ti sa di və ziy yə tin dən da ha çe vik xa-
ri ci si  ya sət hə ya ta ke çir di yi ay dın olur. Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı 
st ruk tur ola raq for ma laş ma mış dır və əhə miy yət li öl çü də Ru si ya-
dan ası lı dır. 1994-cü ilin ma yın da im za la nan atəş kəs sa zi şin dən 
son ra bə zi prob  lem lə ri ni həll et mə yə für sət tap sa da, iq ti sa diy ya-
tın da cid di bir irə li  lə yiş qey də alın ma mış dır. Xa ri ci sər ma yə nin 
qıt lı ğı, qa nun la rın bü  rok ra ti ya qar şı sın da zəifl i yi cid di iq ti sa di 
prob lem lər dir.

Er mə ni dias po ru nun coğ ra fi ya sı nın ge niş lən mə si, xü su si lə 
ABŞ və Av ro pa öl kə lə rin də cid di şə kil də təş ki lat lan ma sı Er mə-
nis tan hö  ku mə ti nə üs tün lük tə min et di yi ki mi, müəy yən mə qam-
lar da prob  lem lər də ya ra dır. Er mə ni dias po ru xa ri ci si ya sə tin for-
ma laş ma sı pro se sin də hö ku mə tə öz tə ləb lə ri ni qə bul et dir mə yə 
ça lı şır. Müs tə  qil li yin ilk il lə rin də pe şə kar dip lo mat prob le mi ni 
gö rən hö ku mət dias por dan mü tə xəs sis gə tir mək məc bu riy yə tin də 
qal mış dır. Dias  por təş ki lat la rı xü su si lə müs tə qil li yin ilk il lə rin də 
öl kə yə cid di mə  na da ma liy yə yar dı mı və sər ma yə gi ri şi tə min et-
di yi nə gö rə xa ri ci si ya sət də ağır lı ğı nı qo ru ma ğa ça lı şır. Hö ku mət 
xa ri ci si ya sət də dias po run həd din dən ar tıq tə sir li ol ma sı na im kan 
ver mə sə də, Xa  ri ci iş lər na zir li yi və dias por təş ki lat la rı bə zən bir-
bi ri lə ri nin möv  qe lə rin dən, si ya si və iq ti sa di po ten sialın dan qar şı-
lıq lı ola raq fay da  la nır. Bu ənə nə nin hə lə də da vam et di yi ni mü şa-
hi də et mək müm  kün dür. 

Kö çər ya nın iq ti da ra gəl mə sin dən son ra Er mə nis tan da üç dias-
por konf ran sı nın təş kil edil mə si ilə hö ku mət və dias por təş ki lat-
la rı ara  sın da koor di na si ya nın tə min edil mə si yö nün də cid di səy 
gös tə ril di  yi nin şa hi di olu ruq. Bu, müəy yən mə na da hö ku mə tin 
dias po ra təş  ki lat la rı üzə rin də möv qe yi ni möh kəm lən dir mə cəhd-
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lə ri ki mi qiy  mət lən di ril sə də, hö ku mə tin bu nu real laş dı ra bil mə si 
üçün la zım lı me xa nizm lə rə sa hib ol ma dı ğı mə lum dur.

Er mə nis tan xa ri ci si ya sə ti nin for ma laş ma sın da yu xa rı da ifa də 
edi lən lər “Hay dat” dokt ri na sın da öz ək si ni tap mış dır. Bu dokt-
ri  na nın nə vaxt or ta ya çıx dı ğı möv zu sun da də qiq mə lu mat lar ol-
ma sa da, XIX əs rin son la rın dan eti ba rən Er mə ni kil sə si və zi ya-
lı la rı nın gör dü yü iş lər nə ti cə sin də or ta ya çıx dı ğı bi li nir. Dokt ri na 
Er mə nis  ta nın müs tə qil li yi ni elan et mə si nə ki mi dias po ra təş ki-
lat la rı, xü  su sən Daş nak sut yun Par ti ya sı tə rə fin dən qo run muş və 
ideolo gi ya ki mi za man la da ha da zən gin ləş di ril miş dir. 1991-ci 
il dən son ra dokt ri na qey ri-rəs mi ola raq bü tün hö ku mət lər tə rə-
fin dən qeyd-şərt  siz qə bul və tət biq olun muş dur. Dokt ri na nın əsas 
prin sip lə ri ni ta ri xi er mə ni tor paq la rı nın ge ri qay tar maq və Bö-
yük Er mə nis tan mil li döv lə ti nin qur maq, ta rix bo yun ca dün ya nın 
müx tə lif böl gə lə ri nə sə pə lən miş er mə ni xal qı nın hə min tor paq-
la ra ge ri qay ta rıl ma sı nı tə  min et mək, so sial döv lə ti qur maq ki mi 
də yər lən dir mək müm kün  dür. 

Er mə ni lər ta ri xən bir öl kə sər həd lə ri da xi lin də ya şa ma mış dır. 
Bu gün də sa yı 9-15 mil yon ol du ğu id dia edi lən er mə ni lə rin təx-
mi nən 1,5-2 mil yo nu Er mə nis tan da ya şa yır. Müs tə qil lik lə ri və 
da ha son ra əha li nin xa ri cə köç mə si cid di, hət ta bə zən təh lü kə li 
meyl ki mi qiy  mət lən di ri lir. Böl gə də ən az, am ma ho mo gen əha li-
yə ma lik dir. Ho  mo gen öl kə ol ma xü su siy yə tin dən xa ri ci si ya sət-
də mü vəf fə qiy yət lə is ti fa də edir. Əha li nin, xü su si lə pe şə kar iş çi 
qüv və si nin xa ri cə köç  lə ri da vam edir və 1990-cı il lər də ol du ğu 
ki mi cid di xa rak ter da şı  yır.

Xa ri ci si ya sə tin for ma laş ma sın da yu xa rı da qeyd edi lən lər qə-
dər si ya si li der lə rin şəx si xü su siy yət lə ri, möv qe lə ri və dav ra nış-
la rı da əhə miy yət li dir. Bu gün Er mə nis ta nın döv lət rəh bər li yin də 
olan la rın bö yük ək sə riy yə ti so vet si ya si mək tə bi nin ye tiş dir mə lə-
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ri dir və do  la yı sı ilə rəh bər lik də bu psi xo lo gi ya hökm sü rür. Da ha 
gənc və Av  ro pa təh sil li in san la ra ge niş im kan ve ril mir.

Er mə nis ta nın müs tə qil lik mü ba ri zə si nin li de ri ki mi ta nı nan 
Le  von Ter-Pet ros yan pre zi dent se çil dik dən son ra ol duq ca çə tin 
və ziy  yət də olan xa ri ci si ya sə tin for ma laş ma sın da son söz haq qı na 
sa hib ol muş dur. 1997-ci ilə ki mi iq ti dar da ol sa da, xü su si lə Dağ-
lıq Qa  ra bağ prob le mi nin həl lin də ra zı laş ma ğa meyl li ol du ğu na 
gö rə, Ru  si ya nın təz yi qi ilə və si ya si ko man da sı tə rə fin dən is te fa-
ya ver mə yə məc bur edil miş dir. 

Er mə nis ta nın ikin ci pre zi den ti Ro bert Kö çər yan Pet ros ya na 
qar şı cəb hə alan ko man da nın li de ri sa yıl mış şa hin lər cəb hə si ni 
təm sil et  miş dir və Ter-Pet ros ya nın han sı sə bəb lə rə is te fa ver di yi-
ni bil di yi üçün xü su si lə xa ri ci si ya sət və təh lü kə siz lik mə sə lə lə-
rin də fəaliy yət sa hə si nin da ral ma sı na im kan ver mə miş dir. 

Ha ki miy yə ti nin son za man la rın da baş na zir Serj Sər kis ya nın 
möv qe yi nin güc lən di yi id dia edil sə də, bu, Kö çər ya nın Kons ti tu-
si  ya ya gö rə üçün cü də fə pre zi dent se çi lə bil mə mə si ilə açıq la na 
bi lər. Kö çər yan ey ni za man da iq ti sa diy yat və təh lü kə siz lik mə sə-
lə lə rin də də öz fik ri ni qə bul et dir mə yi ba car mış, xü su si lə Ru si ya 
ilə əmək  daş lıq mə sə lə si nə əhə miy yət ver miş dir.

Kö çər ya nın pre zi dent li yi nin ilk il lə rin də Baş na zir olan Vaz-
gen Sər kis ya nın nü fu zu nun art ma sı Ter-Pet ros yan iq ti da rı nın son 
il lə  rin də baş ver miş dir. Si ya sət dən uzaq ol ma sı na bax ma ya raq 
Sər kis  yan öl kə ni sa biq Mü da fiə na zi ri ki mi hər bi re jim an la yı şı 
çər çi və  sin də ida rə et mək is tə miş dir. 1996 - 1999-cu il lər də öl kə ni 
qey ri-rəs mi ola raq Vaz gen Sər kis ya nın ida rə et di yi ni id dia edi lir.

Serj Sər kis yan pre zi dent se çil dik dən son ra bə zi is tis na lar ol-
maq  la əsa sən Kö çər ya nın si ya si xət ti nə da vam et miş, xü su si lə 
Ru si ya ilə mü na si bət lə ri qay da ya sal ma ğa ça lış mış dır. Sər kis yan 
öl kə si nin iq ti sa di prob lem lə ri nin həll edil mə sin də uğur qa zan ma-
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mış dır və müs tə qil lik dən son ra ya şa nan prob lem lər tam ola raq 
həll edil mə  miş dir. Sər kis yan əsa sən da xi li si ya sə tə nə za rət edə 
bi lir, xa ri ci si  ya sət də isə bə zi prob lem lə ri var. Bu prob lem lər əsa-
sən Azər bay can və Tür ki yə si ya sə ti nin for ma laş ma sın da özü nü 
gös tə rir. ABŞ və Av ro pa döv lət lə ri ilə mü na si bət lə ri ni in ki şaf et-
dir mə yə tə şəb büs gös tər sə də, xü su si lə son za man lar da Aİ ilə mü-
na si bət lə rin də prob  lem lər lə qar şı la şır.

Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə ti nin for ma laş ma sın da təh lü kə siz lik 
qüv və lə ri ak tiv şə kil də fəaliy yət gös tər sə də, bu da ha çox təh lü -
kə siz lik qüv və lə ri nin ba şın da da ya nan şəx sin fər di xü su siy yət lə ri 
ilə bir ba şa bağ lı dır. Mü da fiə na zir li yi po lis və xü su si xid mət or -
qan la rın dan da ha çox xa ri ci si ya sə tə mü da xi lə edə bi lir. Bu sa hə-
də Mil li təh lü kə siz lik şu ra sı nın fi kir lə ri də diq qə tə alı nır. An caq 
Mil li təh lü kə siz lik şu ra sı nın hü qu qi sta tu su bu gü nə ki mi də qiq-
ləş mə  di yi nə gö rə təş ki la ta nə za rət et mə me xa niz mi yox dur və 
Şu ra adə  tən tez-tez top lan mır. Bu gü nə ki mi Mü da fiə na zir li yi nin 
xa ri ci si ya sə tə mü da xi lə im kan la rı tü kən mə miş dir.

Qon dar ma er mə ni soy qı rı mı mə sə lə si Er mə nis tan xa ri ci si-
ya sət  də mü vəf fə qiy yət lə is ti fa də edi lən va si tə lər dən bi ri dir. Bu 
möv zu iq ti dar da olan si ya si qüv və lər tə rə fin dən heç bir za man ar-
xa pla na atıl ma mış, yal nız priori tet sı ra sı na və əhə miy yə ti nə gö rə 
çox ki çik də yi şik lik lər gös tər miş dir. Bu möv zu ilə bağ lı təb li ğat 
iş lə ri dias  po ra təş ki lat la rı ilə pa ra lel ola raq ic ra edi lir. Qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı”nı xa ri ci si ya sə tin öl kə sər həd lə ri ni aşa raq 
bey nəl xalq xü su siy yət qa za nan tək fak to ru ki mi qiy mət lən dir mək 
müm kün dür. ABŞ-ın və Av ro pa öl kə lə ri nin bu möv zu nu Tür ki-
yə yə qar şı təz yiq va si tə si ki mi gör mə lə ri Er mə nis ta nın təb li ğat 
fəaliy yə ti ni da ha ra hat hə ya ta ke çir mə si üçün şə rait ya ra dır.

Er mə nis tan və böl gə döv lət lə ri nin təh lü kə siz li yi nin öl kə sər-
həd  lə ri çər çi və sin də qiy mət lən di ril mə si doğ ru nə ti cə lər əl də et-
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mə yə im kan ver mir. Bu prob lem lər böl gə və bey nəl xalq təh lü-
kə siz lik an  la yı şı çər çi və sin də qiy mət lən di ril mə li və həl li yol la rı 
ax ta rıl ma lı dır.  

So vet təh lü kə siz lik me xa niz mi nin da ğıl ma sın dan son ra böl-
gə də iki təh lü kə siz lik təş ki la tı rə qa bət edir. Bi rin ci si, Ru si ya nın 
li der li  yin də Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi Kol lek tiv Təh lü kə siz lik 
Mü qa vi  lə si Təş ki la tı, ikin ci si isə ABŞ li der li yin də NA TO-dur. Bu 
təh lü kə  siz lik təş ki lat la rı nın ha zır la dı ğı mü da fiə la yi hə lə ri Er mə-
nis tan, Azər bay can və Gür cüs ta nı öz əha tə si nə al maq da dır. La-
kin Er mə  nis tan Azər bay can və Gür cüs tan dan fərq li ola raq MDB 
Kol lek tiv Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı çər çi və sin də təh lü-
kə siz li yi ni tə  min et mə yə ça lı şır. Bu və ziy yət Ru si ya nın tə si rin dən 
uzaq laş ma ğa ça lı şan Azər bay can və Gür cüs ta nı müəy yən mə na-
da Qər bə doğ ru yön lən di rir.

Cə nubi Qaf qaz da təh lü kə siz lik və sa bit li yi tə min et mə yin müm -
kün ol ma ma sın da ən əhə miy yət li sə bəb lər dən bi ri də, böl gə də təh -
lü kə siz li yin tə min edil mə si üçün yal nız böl gə döv lət lə ri nin yox, böl-
gə dən kə nar bö yük döv lət lə rin də öz iq ti sa di, si ya si və hər bi mən-
fəət lə ri yö nün də təh lü kə siz lik me xa niz mi qur ma ğa ça lış ma la  rı dır.

Bölgə dövlətləri XX əsrin başlarından etibarən təhlükəsizliyin 
tə min edil mə si nə və qo run ma sı na ça lış sa lar da, 70 il lik so vet döv-
rü is tis na ol maq la, son 20 il də bu ba rə də  müx tə lif təh lü kə siz lik 
la yi hə lə ri ha zır la mış, an caq heç bi ri hə ya ta ke çi ril  mə miş dir. Bu-
nun ən bö yük sə bəb lə ri isə böl gə də ABŞ-Ru si ya rə qa  bə ti nin hə lə 
də da vam et mə si və böl gə nin ener ji eh ti yat la rı na ki min nə za rət 
edə cə yi mə sə lə si dir. 

Er mə nis tan xa ri ci si ya sə ti nin priori tet mə sə lə lə rin dən bi ri də mil -
li təh lü kə siz li yin tə min edil mə si və qo run ma sı dır. Er mə ni mil li təh -
lü kə siz li yi ni qı sa ca er mə ni lə rin mil li hə dəfl ə ri, dün ya er mə ni li yi nin 
qu ru lu şu, həll edil mə miş er mə ni prob le mi, Qər bi və Şər qi Er mə nis -
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tan prob le mi, dün ya er mə ni lə ri nin bu gün kü və ziy yə ti, dün ya er mə -
ni li yi üçün əsas təş kil edən təh did, dün ya er mə ni li yi nin əsas mən  bə-
lə ri, əsas hə dəf və və zi fə lə ri şək lin də qiy mət lən dir mək müm kün  dür. 
Bu möv zu la rın gə lə cək də gün dəm də ola ca ğı da şüb hə siz dir. 

Er mə nis tan təh lü kə siz li yi nin tə min edil mə si ba xı mın dan Ru si-
ya və Kol lek tiv Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı ilə əla qə lə ri nə 
əhə  miy yət ve rir. Er mə nis tan mü da fiə, təh lü kə siz lik, hər bi si ya sət 
və di gər möv zu lar da bu təş ki lat la əmək daş lı ğı in ki şaf et dir miş, 
si ya si, tex ni ki im kan və re surs la rın dan fay da lan mış dır. Er mə nis-
tan və Ru  si ya ara sın da hər bi və təh lü kə siz lik sa hə sin də əmək-
daş lıq təh lil edi  lər kən, bu əla qə nin iki müs tə qil döv lət ara sın da kı 
nor mal əla qə lər ki mi gör mək müm kün de yil. Çün ki tə rəfl ər ara-
sın da kı bə ra bər siz lik Er mə nis ta nın əley hi nə də rin lə şir və heç bir 
sa hə də tə yi ne di ci möv  qe də de yil. 

Er mə nis tan NA TO ilə əla qə lər qur sa da, bu əla qə lər da ha çox NA-
TO-nun tə şəb bü sü ilə in ki şaf edir. NA TO-nu Er mə nis tan ilə əmək-
daş lı ğı na sövq edən əsas sə bəb, bu öl kə nin Ru si ya dan olan ası lı lı-
ğı nı zəifl ət mək dir. Bu ba xım dan Er mə nis tan 1994-cü il dən eti ba rən 
NA TO-nun“Sülh Na mi nə Tə rəf daş lıq” proq ra mın da iş ti rak edir. Bu 
la yi hə çər çi və sin də da ha çox hər bi təh sil, yük sək tex no  lo gi ya nın 
tət biq olun ma sı, in gi lis dil li nin öy rə nil mə si, föv qə la də hal lar da və-
tən daş hə rə kə ti nin plan lan ma sı mə sə lə lə ri nə əhə miy yət ve ril miş dir. 
Er mə nis tan rəs mi lə ri açıq bir şə kil də NA TO ilə əla qə  lə rin öl kə nin 
priori tet mə sə lə si ol ma dı ğı nı bil dir sə lər də, NA TO Er mə nis ta nı Ru-
si ya nın tə si rin dən qur tar maq üçün böl gə yə yö nə lik uzun müd dət li 
la yi hə lər də hər za man Er mə nis ta nın iş ti ra kı na im kan ya ra dır.

Er mə nis tan-Azər bay can ara sın da mü ha ri bə yə sə bəb olan Dağ-
lıq Qa ra bağ prob le mi nin kö kü XX əs rin əv vəl lə ri nə ge dib çı xır. O 
dövr də Er mə nis tan böl gə də və bey nəl xalq aləm də ümu mi və ziy-
yə ti də yər lən di rə rək, müs tə qil li yi ni elan et di yi 28 May 1918-ci il 
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ta  ri xin də 9 min kvad rat ki lo metr əra zi si ni, 1920-ci ilin son la rın da 
Azər bay can və Gür cüs tan tor paq la rı nın he sa bı na 29 min kvad rat 
ki lo met rə ki mi ge niş lən dir miş dir. O za man Dağ lıq Qa ra ba ğı ala 
bil  mə yən Er mə nis tan böl gə yə mux tar vi la yət sta tu su nun ve ril mə-
si ni tə min edə bil miş dir. Er mə nis tan hö ku mə ti öl kə də ya şa yan 
azər bay  can lı la ra qar şı təz yiq et miş, 1918 – 1920, 1948 – 1953 və 
1988 – 1990-ci il lər də təx mi nən bir mil yon azər bay can lı nı zor la 
ta ri xi tor paq la rın dan köç mə yə məc bur et miş dir.

So vet döv rün də Er mə nis tan rəs mi lə ri Dağ lıq Qa ra ba ğın Er mə -
nis ta na bir ləş di ril mə si üçün tə şəb büs gös tər sə lər də, 1980-ci il lə-
rin son la rı na ki mi is tək lə ri nə nail ola bil mə miş dir. So vet İt ti fa qı-
nın sü  qu tu ərə fə sin də ey ni lə XX əs rin əv vəl lə rin də ol du ğu ki mi 
er mə ni lər si ya si mü hi ti də yər lən di rə rək, Qa ra bağ er mə ni lə ri nin 
separatçılıq tə  ləb lə ri ni dəs tək lə miş dir.  

Azər bay ca na bağ lı olan Dağ lıq Qa ra bağ da ya şa yan er mə ni lər, 
1987-ci ilin son la rın dan iq ti sa di və so sial və ziy yət lə ri ni ön pla-
na çı xa ra raq mi tinq təş kil et miş, an caq Azər bay can hö ku mə ti nin 
Qa ra  bağ er mə ni lə ri nin iq ti sa di və so sial və ziy yət lə ri nin Azər-
bay ca nın di gər böl gə lə ri nə gö rə da ha yax şı ol du ğu nu təs diq lə yən 
sə nəd lə ri təq dim et mə sin dən son ra er mə ni lər si ya si tə ləb lər irə li 
sür mə yə baş la mış dır. 

Er mə nis tan Dağ lıq Qa ra ba ğa yö nə lik id diala rı nı dəs tək lə mək 
məq sə di ilə böl gə nin heç bir za man Azər bay ca na aid ol ma dı ğı-
nı, So vet İt ti fa qı nın sü qu tu ərə fə sin də Qa ra ba ğın Azər bay can dan 
ay  rıl ma tə lə bi nin qa nu ni əsas la ra söy kən di yi ni, Azər bay ca nın 
SS Rİ-nin hü qu qi va ri si ol ma dı ğı nı id dia et miş dir. Bu na qar şı lıq 
isə Azər  bay can, 1918-ci il də in gi lis lə rin Zən gə zur və Qa ra bağ 
böl gə si ni Azər bay ca nın bir par ça sı ki mi gör dük lə ri ni, Qa ra ba ğın 
1918 – 1920-ci il lər də möv cud olan Azər bay can Res pub li ka sı nın 
sər həd lə ri için də ol du ğu nu, Pa ris Konf ran sı nın “de-facto” Azər-
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bay ca nın müs  tə qil li yi ni ta nı dı ğı nı bil dir miş dir.
Prob lem 1991-ci il dən eti ba rən er mə ni lər tə rə fin dən hər bi müs -

tə vi də həll edil mə yə ça lı şıl mış dır. Nə ti cə də, 1994-cü ilin may ayı-
na ki mi Er mə nis tan Azər bay can tor paq la rı nın təx mi nən 20 faizi ni 
iş ğal et miş və bir mil yo na ya xın in san qaç qın hə ya tı ya şa ma ğa 
məc bur ol muş dur. 

Ru si ya “bi tə rəf” öl kə ki mi va si tə çi lik mis si ya sı nı hə ya ta ke-
çir sə də, prob le mə mü na si bə ti də yər lən di ril di yi za man Er mə nis-
ta nın ya  nın da ol du ğu ay dın olur. Va si tə çi bir öl kə nin qar şı lıq sız 
ola raq Er  mə nis ta na bir mil yard dol lar də yə rin də si lah ver mə si, 
onun bi tə rəf an la yı şı nın nə qə dər mü ba hi sə li ol du ğu nu gös tə rir. 
An caq ye nə də Ru si ya nın va si tə çi li yi ilə tə rəfl ər ara sın da 9 may 
1994-cü il də Biş  kek mü qa vi lə si im za lan mış dır.

Atəş kəs mü qa vi lə si im za lan dıq dan bu gü nə qə dər Ru si ya pre-
zi  dent lə ri nin şəx si tə şəb bü sü ilə Azər bay can və Er mə nis tan pre-
zi  dent lə ri bir ne çə də fə gö rüş müş dür. Ka zan, So çi, Həş tər xan və 
Mosk va gö rüş lə rin dən əv vəl prob le min həll edil mə sin də irə li yə 
doğ ru ad dım lar atı la ca ğı ümid edil sə də, bu gö rüş mə lər də də bir 
nə  ti cə əl də edil mə miş, Mosk va gö rüş mə sin dən son ra “Mayn dorf 
Bə  yan na mə si” im za lan mış dır.

ABŞ rəs mi lə ri prob le min həl li ilə bağ lı 2001-ci il dən da ha ya -
xın dan ma raq lan mış, va si tə çi lik mis si ya sı na can lı lıq gə ti rə rək, 
hər iki öl kə nin pre zi dent lə ri ni də vət et miş dir. ABŞ-ın bu prob-
lem ilə ma raq lan ma sı nı, Azər bay can və Er mə nis tan pre zi  dent lə-
ri nin bu öl kə yə sə fə ri ni də yər lən di rən bə zi təh lil çi lər Azər  bay can 
və Er mə nis ta nın sül hə “çox ya xın” ol duq la rı nı id dia et sə lər də, 
ABŞ-ın cəhd lə ri göz lə ni lən nə ti cə ni ver mə miş dir. 

1991-ci ilə ki mi Qa ra bağ prob le mi böl gə ma hiy yə ti da şı sa da, 
Azər bay can və Er mə nis ta nın BMT və ATƏT-ə üzv ol ma sın dan 
son ra bey nəl xalq ma hiy yət qa zan mış dır. Bun dan son ra prob le min 
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həl li üçün tək cə Ru si ya yox, ABŞ, Fran sa, Tür ki yə və İran, BMT, 
ATƏT və di gər bey nəl xalq təş ki lat lar va si tə çi lik et mə yə cəhd et -
miş dir. Prob le min həl li üçün ən çox səy gös tə rən ATƏT ol muş-
dur. Təş ki lat bu prob le mi həl li et mək üçün Minsk qru pu nu ya rat-
mış dır. An caq Minsk qru pu nun prob le min həl li ilə bağ lı tə rəfl ə rə 
təq dim et di yi sülh la yi hə lə ri nin heç bi ri hə ya ta keç mə miş dir. 

BMT prob le min or ta ya çıx dı ğı ilk il lər də prob le min həl li yol-
la rı ilə ma raq lan mış, Təh lü kə siz lik Şu ra sı bu möv zu da dörd qət-
na mə qə bul et miş dir. An caq bu qət na mə lər dən irə li gə lən prin-
sip lər hə ya  ta ke çi ril mə miş dir. BMT mə sə lə nin həl li nə bu gün də 
müəy yən də  rə cə də ma raq gös tə rir.

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et məz dən əv vəl Tür ki yə bu öl-
kə ilə dip lo ma tik mü na si bət qur maq üçün Mosk va üzə rin dən bə zi 
cəhd lər et sə də, qar şı tə rəf dən ma raq gör mə miş dir. Er mə nis tan 
müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra ey ni lə 1918 – 1920-ci il lər-
də möv cud olan Bi rin ci Er mə nis tan Res pub li ka sı ki mi Tür ki yə yə 
qar şı düş mən möv qe də ol muş, bu öl kə nin əra zi bü töv lü yü nü ta nı-
ma mış, er mə ni lə rə “soy qı rı mı” tö rət mək də gü nah lan dır mış, Tür-
ki yə nin şərq əya lət lə ri ni Qər bi Er mə nis tan ola raq ad lan dır mış dır. 
Bu id dia  lar yal nız söz ola raq qal ma mış, ey ni za man da “Er mə nis-
ta nın Müs  tə qil lik Bə yan na mə si”ndə öz ək si ni tap mış dır.

Bü tün bun la ra bax ma ya raq Tür ki yə Er mə nis tan ilə nor mal əla-
qə  lər qur maq is tə yir. Tür ki yə əmək daş lıq çər çi və sin də Er mə nis-
tan ilə əla qə lə ri ni nor mal laş dı ra bi lə cə yi ni dü şün dü yün dən Qa ra 
də ni zə çı  xı şı ol ma ma sı na bax ma ya raq, bu öl kə ni Qa ra də niz İq ti-
sa di Əmək  daş lıq Təş ki la tı na üzv ol ma ğa də vət et miş, 1993-cü ilə 
ki mi Qars şərq sər həd ke çid mən tə qə si ni açıq sax la mış dır. 

Er mə nis ta nın Tür ki yə yə qar şı si ya sə ti ni “4T Pla nı” çər çi və-
sin də də yər lən dir mək müm kün dür. Bu pla na gö rə, Er mə nis tan 
qon dar ma er mə ni soy qı rı mı nı bey nəl xalq ic ti maiy yə tə ta nıt ma ğı, 
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qon dar ma er mə ni soy qı rı mı nın Tür ki yə nin də ta nı ma sı nı tə min 
et mə yi, tor paq və təz mi nat tə ləb et mə yi uzun müd dət li bir st ra te ji 
hə dəf ola raq qar şı sı na məq səd qoy muş dur. 

Er mə nis tan 1965-ci ilə ki mi qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” 
möv  zu sun da öl kə da xi lin də və bey nəl xalq aləm də cid di fəaliy yət 
gös tər  mə sə də, bu ta rix dən eti ba rən İrə van da “soy qı rı mı” qur ban-
la rı nın rəs mi anım mə ra sim lə ri təş kil edil dik dən son ra Er mə nis ta-
nın qon  dar ma er mə ni soy qı rı mı təb li ğa tı da ha da ge niş lən miş dir. 

Tür ki yə er mə ni id diala rı nı hər za man mü za ki rə et mə yə ha-
zır ol  du ğu nu bil dir sə də, er mə ni lər bu na ra zı ol ma mış dır. An caq 
2001 - ci il də tə rəfl ər qey ri-rəs mi ola raq bir ara ya gə lə rək prob-
lem lə ri mü za ki rə lər lə həll et mək məq sə di ilə “Türk -Er mə ni Ra-
zı laş dır ma Ko mis si ya sı” qur muş dur. Er mə ni dias por təş ki lat la rı 
Ko mis si ya çər çi və sin də mü za ki rə lə rin dias po ra təş ki lat la rı nın 
və Er mə nis tan hö ku mə ti nin mil li mə na fe yi nə xid mət et mə di yi 
ba rə də bə ya nat ver  mə sin dən son ra Ko mis si ya nın mü za ki rə lə ri 
mü vəf fə qiy yət siz lik lə nə ti cə lən miş dir.

Er mə nis tan xü su si lə son za man lar da qon dar ma “er mə ni soy qı-
rı  mı”nın ta nı dıl ma sı pro se sin də bə zi uğur lu nə ti cə lər əl də et dik-
dən son ra, “4T” pla nı nın ikin ci mər hə lə si olan “Ta nın ma” pla nı 
çər  çi və sin də Tür ki yə yə qar şı təb li ğat fəaliy yə ti nə əhə miy yət ve-
rir. Xü  su si lə, ABŞ və Fran sa da qon dar ma er mə ni soy qı rı mı nın 
qə bul edil  mə si ilə əla qə dar er mə ni dias po ru və Er mə nis tan bu 
möv zu nun Tür ki yə ic ti maiy yə ti tə rə fin dən də mü za ki rə edil mə-
si yö nün də fəaliy yə ti ni ge niş lən di rmişdir. Bu möv zu da xü su si-
lə 2000-ci il lə rin əv  vəl lə rin dən eti ba rən Tür ki yə də Er mə nis ta nın 
te zis lə ri ni dəs tək lə yən türk alim lər, QHT-lər, te le vi zi ya ka nal la rı 
və mət buat ön pla na çıx  mış, konf rans lar təş kil edil miş və ki tab lar 
nəşr olun muş dur. Er mə  nis tan türk ic ti mai fik rin də qon dar ma “er-
mə ni soy qı rı mı” möv zu  sun da fərq li fi kir lə rin or ta ya çıx ma sı və 
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ya yıl ma sı üçün bü tün müm kün va si tə lər dən is ti fa də et mə yə ça lı-
şır və bu möv zu da xü su  si lə son il lər də bə zi uğur lar qa zan mış dır. 

Türk ol duq la rı nı id dia edən bə zi zi  ya lı lar və QHT-lər qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı”nı qə bul et dir mək is ti qa mə tin də təb li ğat 
apa rır lar. Bu möv zu ilə bağ lı Or xan Pa mu kun No bel mü ka fa tı 
al ma sı Qər bin iki li stan dart la rı və Er mə nis ta nın mü vəf fə qiy yə ti 
ki mi qiy mət lən di ri lə bi lər. Tür ki yə ba xı mın dan ən cid di təh lü kə 
qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” möv zu sun da türk ic  ti mai rə yi nin 
iki yə bö lün mə si dir. Əgər bu real laş sa, təz mi nat və tor  paq tə lə bi 
təb li ğa tın da er mə ni lə rin da ha cid di nə ti cə lər əl də eh ti  ma lı var.

Er mə ni dias po ru və Er mə nis tan təz mi nat möv zu su nu çox gün -
də mə gə tir mə sə lər də, sı ğor ta təş ki lat la rı ilə da nı şıq lar əsa sən 
dias  po ra təş ki lat la rı va si tə si lə da vam edir. Er mə nis tan rəs mi lə ri 
təz mi  nat möv zu su nun hə lə gün dəm də ol ma dı ğı nı, uy ğun für sət 
or ta ya çıx dı ğı za man, bu mə sə lə ni bey nəl xalq ic ti maiy yə ti nin diq-
qə ti nə çat dı ra caq la rı nı və Tür ki yə dən təz mi nat tə ləb edə cək lə ri ni 
bil dir  miş dir. “Hay dat” Mər kə zi Ofi si nin rəh bə ri Ka ro Ma no yan 
isə da  ha açıq da nı şa raq “An ka ra Os man lı nın hü qu qi va ri si ol du-
ğu na gö  rə er mə ni lə rə təz mi nat ödə mə li dir” de yə bil dir miş dir.

“4T Pla nı”nın son mər hə lə si isə Tür ki yə dən tor paq tə lə bi dir. 
Er  mə nis tan rəs mi lə ri bu möv zu da açıq ca bə ya nat ver mə sə lər də, 
döv  lə tin ha zır la dı ğı rəs mi xə ri tə və sə nəd lər də Tür ki yə nin şərq 
əya  lət lə ri ni Er mə nis tan sər həd lə ri da xi lin də gös tə rir lər. Er mə ni-
lər bu id diala rı nın hü qu qi ba za sı nı ha zır la maq məq sə di ilə Qars 
və Mos k va mü qa vi lə lə ri nin Er mə nis ta nın sər bəst si ya si ira də si 
ilə im za lan  ma dı ğı nı irə li sü rə rək, mü qa vi lə lə rin ləğv edil mə si ni 
tə ləb edir lər. Ay rı ca “Müs tə qil lik bə yan na mə si”ndə Tür ki yə nin 
şərq böl gə si nin “Qər bi Er mə nis tan” ad lan dı rıl ma sı döv lə tin bu 
möv zu da hər za  man səs siz qal ma ya ca ğı nı və ən uy ğun za man da 
tor paq id diası ilə çı xış edə cə yi ni gös tə rir.
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Er mə nis tan Qars şərq sər həd ke çid mən tə qə si nin bağ lı ol ma-
sı nı iki öl kə ara sın da cid di prob lem dir. Aİ-ə üzv ol maq is tə yən 
döv lə tin baş qa bir döv lə ti iq ti sa di em bar qo ya al ma sı nın doğ ru ol-
ma dı ğı nı Er mə nis tan hər für sət də bey nəl xalq ic ti mai rə yin diq-
qə ti nə çat dı rır. Am ma nə Tür ki yə, nə Er mə nis tan zi ya lı la rı, nə də 
de mok rat ol duq  la rı nı id dia edən Av ro pa döv lət lə ri Azər bay can 
tor paq la rı nı iş ğal edən, Tür ki yə ni qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” 
tö rət mək də gü nah  lan dı ran Er mə nis ta nın əx la qi dav ran ma dı ğı nı 
ifa də et mək cə sa rə ti ni gös tər mir. 

Qars şərq sər həd ke çid mən tə qə si nin açıl ma sı möv zu sun da Er -
mə nis tan rəh bər li yin də və ic ti maiy yət də müx tə lif fi kir lər möv  cud-
dur. Bir qrup sər həd lə rin açıl ma sı nın öl kə iq ti sa diy ya tı nı az da ol sa 
nor mal laş dı ra ca ğı nı dü şü nər kən, baş qa bir qrup türk iq ti sa  diy ya-
tı nın qı sa müd dət ər zin də Er mə nis tan iq ti sa diy ya tı nı “uda cağını”, 
di gər bir qrup isə il lər dir da vam edən iq ti sa di em bar qo nun Er mə-
nis tan iq ti sa diy ya tı na im mu ni tet qa zan dır dı ğı nı id dia edir. 

Er mə nis ta nın bü tün cəb hə bo yu hə rə kə tə ke çə rək Tür ki yə yə 
qar  şı olan döv lət lə rin mə na fe yi nə uy ğun si ya sət hə ya ta ke çir di-
yi dövr  də, Tür ki yə nin sər həd ke çid mən tə qə lə ri ni aç ma ğı tə ləb 
et mək əx  la qi de yil və bu nun real laş ma ya ca ğı nı Er mə nis tan an-
la ma lı dır. An  caq Er mə nis tan in for ma si ya mü ha ri bə sin də ol du ğu 
ki mi, psi xo lo ji mü ha ri bə də də Tür ki yə dən bir ad dım ön də dir.

İki öl kə ara sın da dip lo ma tik mü na si bət lə rin qu rul ma sı üçün 
tə  rəfl ər 2009-cu il də Sü rix də iki pro to kol im za la sa lar da, da ha 
son ra Er mə nis ta nın pro to kol lar la bağ lı Kons ti tu si ya Məh kə mə-
sin dən rəy al ma sı, par la ment də ra ti fi ka si ya et mə mə si sə bə bi ilə 
bu pro to kol lar qüv və yə min mə miş dir. 

Er mə nis ta nın müs tə qil lik son ra sı Ru si ya ilə əla qə lə ri ni tə hil 
edər kən bu əla qə lə rin bü növ rə sin də öl kə nin geosi ya si möv qe yi-
nin və ta ri xi rus-er mə ni əla qə lə ri nin da yan dı ğı hiss olu nur. XVIII 
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əsr  dən eti ba rən is ti də niz lə rə çıx ma ğa ça lı şan Ru si ya Os man lı və 
İran  la mü ha ri bə apar mış, bu öl kə lər də ya şa yan er mə ni lə ri Cə nu bi 
Qaf  qa za kö çü rə rək böl gə nin de moq ra fik və ziy yə ti ni də yiş miş dir. 
Nə ti  cə də, Ru si ya nın mü da fiə si ya sə tin də “for pos t” ro lu nu oy na-
yan Er mə nis tan döv lə ti qu rul muş dur və bu gün də ey ni məq sə də 
xid mət et dir. 

So vet İt ti fa qı nın sü qu tun dan son ra müs tə qil li yi ni qa zan mış 
res  pub li ka lar, sər həd lə ri da xi lin də olan rus hər bi ba za la rı nı çı xar-
maq üçün mü ba ri zə apa rar kən, Er mə nis tan Ru si ya ilə im za la dı ğı 
mü qa  vi lə lər lə rus hər bi ba za la rı nın var lı ğı nı qa nu ni ləş dir miş dir. 
Böl gə döv lət lə rin dən Azər bay can və Gür cüs tan NA TO ilə əla qə-
lə ri ni ge  niş lən dir mə yə ça lı şar kən, Er mə nis tan Ru si ya nın təh lü kə-
siz lik çə ti ri al tın da ol ma ğa üs tün lük ver miş dir.

Er mə nis ta nın müs tə qil lik pro se sin də və da ha son ra or ta ya çı-
xan für sət lər dən is ti fa də edə rək böl gə və bey nəl xalq alə mə in-
teq ra si ya olun ma im kan la rın dan fay da la na raq böl gə də real la şan 
la yi hə lər də iş ti rak et mək üçün səy gös tər mə mə si, iq ti sa di, si ya si, 
təh lü kə siz lik sa hə lə rin də Ru si ya ya ası lı lı ğı nı da ha da art mış dır. 
Er mə nis tan Azər bay can tor paq la rı nın təx mi nən 20 faizi ni iş ğal 
edər kən Ru si  ya nın iq ti sa di, si ya si və hər bi dəs tə yi ni al mış dır. 

Bu Er  mə  nis  tan üçün bəl  kə bir üs  tün  lük tə  min edə bi  lər, am  ma 
Er  mə  nis  tan  da və iş  ğal al  tın  da olan böl  gə  lər  də iq  ti  sa  di və  ziy  yə  tin 
aşa  ğı sə  viy  yə  də ol  ma  sı, so  sial xərc  lə  mə  lə  rin be  lə dias  por er  mə   ni -
lə  rin  dən top  la  nan ianə  lər he  sa  bı  na ödə  nil  mə  si və bu ki  mi bir çox 
prob  lem  lə  rə diq  qət edil  di  yi za  man Er  mə  nis  ta  nın “Pirr qə  lə  bə  si” 
cid  di mü  za  ki  rə möv  zu  su ola bi  lər.

Er mə nis tan Ru si ya ya borc la rı na qar şı lıq bir çox st ra te ji sə na ye 
müəs si sə lə ri nin ida rə si ni bu öl kə yə ver miş dir.

İki öl kə ara sın da kı əla qə lər Er mə nis tan döv lət baş çı la rı na gö-
rə fərq li ol sa da, heç bir za man ikin ci plan da ol ma mış dır. Er mə-
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nis  ta nın ilk pre zi den ti Ter-Pet ros yan ha ki miy yə ti nin ilk döv rün-
də Ru  si ya ilə əla qə lə rə əhə miy yət ver miş, da ha son ra bu öl kə dən 
ası lı ol ma ğın iq ti sa diy ya tın in ki şa fı, təh lü kə siz lik, Dağ lıq Qa ra-
bağ prob  le mi nin həll edil mə si, böl gə və bey nəl xalq in teq ra si ya 
mə sə lə lə  rin də cid di prob lem lə rin or ta ya çıx ma sı na sə bəb ol du-
ğu nu an la mış və xü su si lə Qa ra bağ prob le mi nin həl li nə yö nə lik 
müs tə qil hə rə kət et mə yə tə şəb büs gös tər mə sin dən son ra Ru si ya 
tə rə fin dən ha ki miy  yət dən uzaq laş dı rıl mış dır. 

Ter-Pet ros yan dan son ra pre zi dent se çi lən Ro bert Kö çər yan, 
Ru si ya ilə əla qə lə ri ni ye ni dən ön pla na çı xar mış dır. Er mə nis tan 
Ru  si ya ilə hər bi və təh lü kə siz lik mü qa vi lə lə ri Ter-Pet ros yan döv-
rün də im za la sa da, Kö çər yan döv rün də bu əla qə lər də ye ni mər hə-
lə baş  la mış dır. Er mə nis ta nın si ya si ola raq MDB və təh lü kə siz lik 
ba xı  mın dan Kol lek tiv Təh lü kə siz lik Mü qa vi lə si Təş ki la tı na üzv 
ol ma sı Ru si ya dan ası lı lı ğı nı ar tır dı ğı ki mi, onun böl gə də qal ma-
sı na da sə  bəb ol muş dur.

Er mə nis ta nın Ru si ya ilə əla qə lə rin də iq ti sa di və ya təh lü kə siz-
lik mə sə lə lə rin dən han sı nın priori tet möv zu ol du ğu nu təs bit et-
mək ol  duq ca çə tin dir və əs lin də bun lar bir-bi ri lə ri ni ta mam la yan 
amilləridir. Bu ası lı lıq ey ni za man da Ru si ya nın böl gə də qal maq 
is tə mə  si nə pa ra lel ola raq Er mə nis ta nın qon şu la rı na qar şı aq res siv 
si ya sət hə ya ta ke çir mə si ilə də bağ lı dır. 

Er mə nis tan-Ru si ya əla qə lə rin də tə sir li olan fak tor lar dan bi ri 
də bu öl kə də ki er mə ni dias po ru dur. Ru si ya da kı er mə ni dias po ru 
ABŞ və Av ro pa da kı ki mi zən gin ol ma sa lar da, iki öl kə ara sın da 
xü su si lə iq ti sa di əla qə lər də əhə miy yət li ro la ma lik dir. Ru si ya da kı 
er mə ni dias po ru nun əsa sı nı ötən əs rin 80-ci il lə rin son la rı na ki mi 
bu öl kə yə kö çən er mə ni lər təş kil edir. On lar Ru si ya nın ic ti mai, 
mə də ni, iq ti  sa di, si ya si hə ya tı na in teq ra si ya olun muş və öz lə ri ni 
qə bul et di rə bil miş dir. La kin 90-cı il lə rin əv vəl lə rin dən eti ba rən 
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Ru si ya ya kö çən er mə ni lə rin bö yük bir his sə si bu nu ba ca ra bil mə-
miş dir. 

Er mə nis ta nın həm sər həd ol du ğu öl kə lər dən tək cə İran ilə yax-
şı əla qə lə ri var. Bu əla qə lə rin in ki şa fın da bir sə bəb də Er mə nis-
ta nın Azər bay can tor paq la rı nı iş ğal et mə si nə ti cə sin də şi mal nəq-
liy ya tın  da qı sa və ucuz olan Azər bay can üzə rin dən yo lun bağ lı 
ol ma sı dır. Ey ni za man da Er mə nis tan Gür cüs ta nın Cə nub Ose ti ya 
ilə olan prob le mi nə gö rə, bu böl gə üzə rin dən ke çən nəq liy yat xət-
tin dən is  ti fa də edə bil mir. 

Tə rəfl ər ara sın da kı əla qə lər də tə yin edi ci olan möv zu lar dan bi-
ri də Dağ lıq Qa ra ba ğın Er mə nis tan tə rə fin dən iş ğal edil mə si və 
İran da ya şa yan Azər bay can türk lə ri nin mə də ni hü quq la rı nı tə ləb 
et mə si dir. Hər iki öl kə si ya si əla qə lər də bir-bi ri lə ri ni ta mam la yan 
si ya sət iz lə  mək də, bey nəl xalq sa hə də bir-bi ri lə ri nə dəs tək ver-
mək də dir. 

İki öl kə ara sın da kı iq ti sa di əla qə lə ri də yər lən di rər kən xü su si lə 
müs tə qil li yi nin ilk il lə rin də Er mə nis ta nın İra na da ha çox əhə miy-
yət ver di yi ni və eh ti yac la rı nın bö yük qis mi ni İran va si tə si ilə tə-
min et di yi ni söy lə mək müm kün dür. Er mə nis tan və İran ara sın da kı 
iq  ti sa di əla qə lə rin in ki şa fı üçün bir çox mü qa vi lə im za lan mış dır. 
Bu mü qa vi lə lər araş dı rıl dı ğı za man İra nın tə yin edi ci möv qe də 
ol du  ğu nu və ix ra cat da olan üs tün lü yü nü qo ru du ğu mü şa hi də edi-
lir. İq  ti sa di əla qə lər də ən əhə miy yət li la yi hə 1992-ci il də im za-
la nan İran-Er mə nis tan tə bii qaz bo ru xət ti la yi hə si dir. Er mə nis-
tan bu la yi hə nin real laş ma sı üçün uzun za man mü ba ri zə apar mış, 
Ru si ya nın ra zı  lı ğı nı al dıq dan son ra nə ha yət 2007-ci il də la yi hə ni 
ta mam la mış dır. Di gər bir əhə miy yət li la yi hə də İran-Er mə nis tan 
də mir yo lu xət ti in şa edil mə si nə dair plan lar dır. 

Er mə nis tan iq ti sa di əla qə lə rə pa ra lel ola raq təh lü kə siz lik sa hə -
sin də də İran ilə əla qə lə ri ni in ki şaf et dir mə yə ça lı şır. Bu əla qə lər 
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iki öl kə ara sın da ol du ğu ki mi, ümu miy yət lə İran-Er mə nis tan-Yu-
na nıs  tan və bə zən Türk mə nis ta nın iş ti ra kı ilə real laş mış dır. Bu 
öl kə lə rin xa ri ci və təh lü kə siz lik si ya sət lə ri də yər lən dir di yi miz 
za man Azər  bay can və Tür ki yə ilə əla qə lə rin də cid di prob lem lə-
rin (Türk mə nis  tan bə zi hal lar da is tis na ol maq la) ol du ğu gö rü nür. 
Er mə nis tan, İran, Yu na nıs tan və Türk mə nis ta nın təh lü kə siz lik sa-
hə sin də əmək daş  lı ğı na diq qət ye tir mə lə ri nin sə bəb lə ri İran da ya-
şa yan azər bay  can lı la rın mə də ni mux ta riy yət tə ləb lə ri, Azər bay-
ca nın Şi mal Kipr Türk Res pub li ka sı ilə əla qə lər qur ma sı, Xə zər 
də ni zin də Türk mə  nis tan ilə ra zı lı ğa gə lin mə yən bə zi neft qu yu la-
rı nın möv cud lu ğu, Yu na nıs ta nın Şi mal Kipr Türk Res pub li ka sı və 
Egey ada la rı prob  le mi ki mi təs nif edi lə bi lər. 

Müs tə qil lik son ra sı Er mə nis tan-Gür cüs tan əla qə lə ri Er mə nis-
ta  nın ya şa dı ğı nəq liy yat prob le mi, təh lü kə siz lik və bu öl kə də ya-
şa yan er mə ni mil li az lı ğı çər çi və sin də for ma laş mış dır. Bu əla qə-
lə ri əs lin  də müs bət mə na da qiy mət lən dir mək müm kün de yil. 

İki öl kə də müs tə qil lik dən son ra cid di iq ti sa di çə tin lik lər ya şa -
dı ğı na gö rə iq ti sa di əla qə lə ri in ki şaf et dir mə yə ça lış mış, 1992-ci 
il dən eti ba rən bir çox mü qa vi lə im za lan mış an caq bu əmək daş lıq 
hər iki öl kə nin iq ti sa diy ya tı zəif ol du ğu na gö rə is tə ni lən sə viy-
yə yə çat ma mış dır. Tə rəfl ər ara sın da kı iq ti sa di əmək daş lıq si ya si 
və mə  də ni əla qə lə rin köl gə sin də qal mış dır. Gür cüs tan Er mə nis-
tan üçün iq ti sa di or taq an la yı şın dan da ha çox tran zit öl kə ol ma sı 
ba xı mın dan əhə miy yət da şı yır. Tə rəfl ər ara sın da 1993-cü ilin ma-
yın da də mir yo lu nəq liy ya tı və tran zit ke çid lə rin təş kil edil mə si 
üçün hö ku mət  lə ra ra sı mü qa vi lə im za lan ma sı na bax ma ya raq, Er-
mə nis tan bu sa hə  də qar şı laş dı ğı prob lem lə ri tam mə na sı ilə həll 
et mə di yi üçün bu mü qa vi lə hə lə də hə ya ta ke çi ril mə miş dir.

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra Gür cüs tan öz 
xa ri ci si ya sə tin də, Birinci Er mə nis tan Res pub li ka sı nın Azər bay-
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ca na qar şı ye rit di yi xa ri ci si ya sə ti nə bən zər şə kil də da vam et miş, 
an caq ge niş  lən mə si ya sə tin də Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ni ön pla-
na çı xar dı ğı na gö rə, Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin ic ti mai, mə də ni 
və si ya si tə ləb lə ri ni rəs mi sə viy yə də gün də mə gə tir mə miş dir. Bu 
heç də o de mək de  yil dir ki, Er mə nis tan nə vaxt sa Ca va xe ti ya-
ya yö nə lik tor paq id dia  la rı nı gün də mə gə tir mə yə cək. Bu möv zu 
Gür cüs ta nı hər za man na  ra hat edir.

Er mə nis tan Gür cüs ta nın müs tə qil li yi ni və əra zi bü töv lü yü nü 
ta  nı dı ğı nı bil dir sə də, bu öl kə yə yö nə lik si ya sə ti təh lil edən za-
man tam ək si ni gö rü rük. Er mə nis tan Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin 
ya şa dıq  la rı iq ti sa di və so sial prob lem lə ri ön pla na çı xa rır və bu 
prob lem lə ri yal nız böl gə er mə ni lə rin ya şa dı ğı nı id dia edir. An caq 
bu prob lem lər Gür cüs ta nın ümu mi prob lem lə ri dir və böl gə lə rə 
yö nə lik həll plan  la rı yox, öl kə nin ümu mi in ki şaf pla nı çər çi və sin-
də həll edil mə si da  ha mən tiq li dir. 

Ca va xe ti ya er mə ni lə ri nin Gür cüs tan hö ku mə ti nə qar şı cid di tə -
ləb lər lə çı xış et mə si nin bir sə bə bi də böl gə də olan Ru si ya nın 62-ci 
hər bi ba za sı  olmuşdur. Böl gə də ki “Virk”, “Ca vax Xalq Hə rə ka-
tı”, “Zang” və di gər pa ra mi li tar təş ki lat lar bu ba za ya gü və nə rək 
son za man la ra ki mi Gür cüs ta na mey dan oxu muş dur. An caq hər bi 
ba za nın Gür cüs  tan dan çı xa rıl ma sın dan son ra er mə ni lər əv vəl ki 
ki mi ak tiv de yil dir. Er mə nis tan Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin nə-
ti cə si nə gö rə Gür cüs tan si ya sə tin də də yi şik lik edə rək “Qa ra bağ 
sse na ri si ni” Ca va xe ti ya er mə ni lə ri üçün də tət biq edə bi lər. 

Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən son ra baş da BMT ol -
maq la, ATƏT, Dün ya Ti ca rət Təş ki la tı, Bey nəl xalq Atom Ener ji 
Agent li yi, Av ro pa Şu ra sı və Av ro pa Bir li yi ilə əla qə lə rə əhə miy-
yət ver miş, bir çox prob lem lə ri ni bu təş ki lat lar la əmək daş lıq çər-
çi  və sin də həll et miş dir. Bu təş ki lat lar dan Er mə nis ta nın da xi li və 
xa ri  ci si ya sə ti nə ən çox mü da xi lə edən Av ro pa Bir li yi və Av ro pa 
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Şu ra sı ol muş dur. Ey ni za man da bu təş ki lat lar da Er mə nis tan ilə 
əla qə lər qur ma ğa və in ki şaf et dir mə yə səy gös tər miş, bu öl kə-
ni üzv lü yə qə bul edə rək Av ro pa də yər lə ri nin qə bul edil mə si nə 
ça lış mış dır. Er  mə nis tan Aİ ilə əla qə lə ri ni müs tə qil li yi nin ilk il-
lə rin dən eti ba rən in  ki şaf et dir mək is tə miş, əmək daş lı ğın hü qu qi 
ba za sı nı təş kil edən “Or taq lıq Haq qın da Mü qa vi lə”ni 1996-cı ilin 
iyun ayın da im za  la mış dır. Bu mü qa vi lə çər çi və sin də “Aİ-Er mə-
nis tan Əmək daş lıq Şu ra sı”, Er mə nis tan və Aİ par la men ti ara sın da 
əmək daş lı ğı in ki şaf et dir mək məq sə di ilə “Aİ - Er mə nis tan Par la-
ment Əmək daş lıq Ko  mi tə si” qu rul muş və fəaliy yə tə baş la mış dır. 
Er mə nis tan ey ni za  man da Aİ-in TA CIS, INO GA TE və APE LAC 
proq ram la rı çər  çi və sin də ma liy yə yar dım la rın dan fay da la na raq 
müx tə lif iq ti sa di la  yi hə lər də iş ti rak edir. 

Er mə nis tan xa ri ci si ya sə tin də Ru si ya ya xü su si əhə miy yət ver-
sə də, 1990-cı il lər dən eti ba rən AŞ ilə də əla qə lə ri ni in ki şaf et-
dir mək is tə miş dir. Er mə nis tan müs tə qil li yi ni elan et dik dən qı sa 
müd dət son ra Av ro pa Şu ra sı na üzv ol maq üçün mü ra ciət et miş, 
an caq üzv  lük üçün on il dən çox göz lə miş, bu müd dət ər zin də si-
ya si və so sial hə ya tın de mok ra tik ləş mə si və ic ti mai döv lə tin qu-
rul ma sı is ti qa  mə tin də çə tin bir yol keç miş dir və bu pro ses hə lə də 
da vam edir. Er mə nis tan Av ro pa Şu ra sı na üzv olan za man Av ro pa-
nın ic ti mai, si  ya si və de mok ra tik də yər lə ri ni qə bul et di yi ni bil dir-
miş və bu də  yər lə ri hə ya ta ke çir mə yi öh də si nə gö tür müş dür.

Aİ keç miş so vet res pub li ka la rı nın təş ki la ta üzv lü yü üçün kö-
mək et miş dir. 1989-cu il də Av ro pa Şu ra sı Par la ment As samb le ya-
sı tə rə  fin dən Or ta və Şər qi Av ro pa da ye ni müs tə qil döv lət lər üçün 
xü su si mü şa hi də çi sta tu su tə sis edil miş dir. Er mə nis tan 1991-ci il  
22 de kabrda Av ro pa Şu ra sı na xü su si mü şa hi də çi sta tu su al maq 
tə lə bi ilə mü ra ciət et miş və bu tə ləb 1996-cı ilin yan va rın da qə-
bul edil miş dir. Er mə nis tan xü su si mü şa hi də çi sta tu sun da ol du ğu 
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za man və Av ro pa Şu ra sı na 2001-ci il də tam üzv ol duq dan son ra 
təş ki la tın de mok  ra tik ləş mə, in san hü quq la rı nın qo run ma sı, li be-
ral iq ti sa diy yat, mət  buat və söz azad lı ğı və di gər möv zu lar la əla-
qə dar da xi li qa nun ve  ri ci li yin də bə zi də yi şik lik lər et miş dir. Er mə-
nis ta nın Av ro pa Şu ra  sı na üzv ol ma sı xa ri ci si ya sət də əhə miy yət li 
də yi şik lik lə rə im kan ver sə də, da xi li si ya sət də cid di prob lem lər lə 
qar şı laş ma sı na sə bəb ol muş dur. Da xi li si ya sət də de mok ra ti ya və 
in san hü quq la rı ilə əla  qə dar prob lem lər ya şa yan Er mə nis tan bə-
zən AŞ ilə əla qə lər də cid di an laş maz lıq lar ya şa mış dır.

Er mə nis tan xa ri ci, iq ti sa di və təh lü kə siz lik si ya sə tin də Ru si ya 
ilə əla qə lə ri nə əhə miy yət ver sə də, ABŞ ilə də əla qə lə ri ni yük-
sək sə  viy yə də qur maq və da vam et dir mək is tə miş dir. Er mə nis-
tan ABŞ - ın xü su si lə iq ti sa di və ma liy yə yar dı mı la yi hə lə rin də 
iş ti rak et mə yə ça lış mış dır. Er mə nis tan-ABŞ əla qə lə ri SS Rİ-nin 
sü qu tun dan son ra dün ya si ya sə ti və iq ti sa diy ya tın da ya şa nan də-
yi şik lik lə rin gə tir di yi ye ni də yər lə rə söy kə nir. Əla qə lə rin in ki şa-
fın da ABŞ şir kət lə ri nin Xə zər höv zə si və Or ta Asi ya ener ji eh ti-
yat la rı nı dün ya ba zar la rı na çı xar maq, Ru si ya nın Cə nu bi Qaf qaz-
da kı fəaliy yə ti ni mi ni mu ma en dir mək, böl gə təh lü kə siz li yi tə min 
et mək və bey nəl xalq ter ro  rizm lə mü ba ri zə də or taq hə rə kət et mək 
ar zu su və di gər fak tor lar tə sir li ol muş dur.

ABŞ Ru si ya nın Cə nu bi Qaf qaz da kı son qa la sı ki mi gör dü yü 
Er  mə nis ta nı Ru si ya nın tə si rin dən xi las et mək üçün xü su si lə iq ti-
sa di və ma liy yə əmək daş lı ğı na əhə miy yət ver miş dir. Er mə nis tan 
ABŞ-dan ən çox ma liy yə dəs tə yi alan öl kə dir. Bu na bax ma ya-
raq ABŞ, Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi həll edil mə dən Er mə nis ta-
na edə cə yi bə zi yar dım la yi hə lə ri ni tə xi rə sal dı ğı nı bil dir miş dir. 
Əs lin də, bu Er mə  nis ta nı cə za lan dır maq dan da ha çox Azər bay ca-
nın reak si ya la rı nı azalt ma ğı hə dəfl ə yən dip lo ma tik cəhd dir. ABŞ 
ey ni za man da Er  mə nis ta na müs tə qil li yi nin ilk il lə rin də ya şa dı ğı 
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ener ji prob le min dən xi las ol ma sı üçün müx tə lif proq ram lar çər çi-
və sin də bu öl kə yə dəs tək ol muş dur. 

İki öl kə ara sın da kı əla qə lər də baş qa bir fak tor da ABŞ-da kı er -
mə ni dias po ru dur. ABŞ-da kı er mə ni dias po ru er mə ni mil li kim li -
yi nin qo run ma sı üçün apar dı ğı mü ba ri zə yə pa ra lel ola raq qon dar-
ma “er mə ni soy qı rı mı” möv zu su nu da ABŞ ic ti maiy yə tin gün də-
min də tu ta bil miş dir. Er mə ni dias po ru bu nun la mil li kim li yi nin 
qo run ma sı və qon dar ma er mə ni soy qı rı mı təb li ğa tı is ti qa mə tin də 
hə dəfl ə ri nə doğ ru irə li lə yə bil miş və müəy yən mə sa fə qət et miş-
dir. Er mə ni dias po ru iki öl kə ara sın da kı əla qə lə rin in ki şaf et mə si 
üçün cid di fəaliy yət gös tə rir. 

ABŞ er mə ni dias po ru nun təb li ğat fəaliy yə ti nə pa ra lel ola raq 
Er  mə nis tan ötən əs rin son la rın dan eti ba rən ABŞ si ya sə tin də qon -
dar ma “er mə ni soy qı rı mı” fak to ru nu ön ola na çı xar mış dır. Er mə-
ni dias por təş ki lat la rı və Er mə nis tan hö ku mə ti ABŞ-ın Ya xın Şərq 
və Tür ki yə si ya sə ti ni də yər lən di rə rək, Azər bay can və Tür ki yə yə 
qar şı təb li ğat fəaliy yət lə ri ni da ha da ge niş lən dir miş dir.

Er mə ni dias po ru, öl kə yə iq ti sa di və ma liy yə yar dım la rın tə min 
edil mə si nə pa ra lel ola raq Er mə nis ta nın ötən ər sin 90-cı il lə rin or-
ta  la rın dan son ra böl gə də real la şan ener ji la yi hə lə ri, neft və tə bii 
qaz bo ru xət lə rin dən kə nar da qal ma sı na gö rə bu la yi hə lə rin hə ya-
ta keç  mə si nə ma ne ol ma ğa ça lış mış dır. ABŞ-da kı er mə ni dias po-
ru və Er mə nis tan hö ku mə ti ABŞ hö ku mə ti nəz din də Tür ki yə və 
Azər  bay ca na qar şı təb li ğat fəaliy yət lə ri nə da vam edir. Bu təb li-
ğat nə  ti cə sin də Tür ki yə və Azər bay can bə zi la yi hə lər dən kə nar-
da qal mış və ma liy yə proq ram la rın da nə zər də tu tu lan kö mə yi ala 
bil mə miş dir.
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Армения-НАТО: Путь к сближению (полный текст IPAP), • ИА 
EGNUM, 16.08.2006.
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Армения готова активизировать сотрудничетсво с ЕЭСК – пре-• 
зидент, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/ar menia/ 
1739166.html, 29.11.2013.
Армяне Грузии выдвунили ряд требовании полити чес кого-• 
социального характера», ИА REGNUM, 13.04.2007.
Ахмадинежад не видит каких-либо препятствий для развития • 
отношений между Ираном и Арменией, ИА REGNUM www. 
regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/ 1483262.html, 23.12. 2011
Армянский депутат: Грузия должна выполнять обяза тельства по • 
обеспечению прав нацменьшинств, ИА REG NUM, www. regnum.ru/
news/polit/807694.html, 04.04.2007.
Армянский оппозиционер: «Чтобы понравиться Европе, не • 
стоит угрожать России, ИА REGNUM, http://www.regnum.ru/ 
news/639361.html 13.05.2006.
Арташес Гегамян, «Протокол №5: безопасность Армении против • 
предательства национальных интересов», ИА REG NUM, www.
regnum.ru/news/1320721.html, 01.09. 2010.
Бордюжа: ОДКБ может использовать свой военный по те н циал, если • 
Азербайджан нападет на Армению», ИА REGNUM, www.regnum.ru/
news/572063.html, 3.01.2006.
В ближайшее время будет представлен окончательный ва риант • 
Программы действий Армения-ЕС», ИА REGNUM, www.regnum.ru/
news/polit/602096.html, 07.03.2006.
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.
В Тегеране состоялась встреча тет-а-тет президентов Арме нии и • 
Ирана», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/6683 75.html, 5 iyul 
2006.
Вардан Осканян: Армения нуждается в Америке, а Америка-в • 
Армении, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/613975. html, 
28.03.2006.
Вардан Осканян: На правительственном уровне Армения ни когда • 
не стояла перед выбором-НАТО или Россия», ИА REG NUM, 
www.regnum.ru/news/polit/734910.html, 07.11. 2006.
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Вовлечение НАТО в переговоры по карабахскому урегули•  рованию 
не принесет пользы», ИА REGNUM, www.regnum. ru/news/604940.
html 13.03.2006.
Геноцид армян 1915 года признали еще три штата США», • ИА 
REGNUM, www.regnum.ru/news/polit/255806.html, 30.04. 2004.
Глава МИД Грузии посетит Армению с рабочим визитом, • ИА 
REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1398342. html, 
25.04.2011.
Глава МИД Ирана: Уникальное положение Армении поз воляет связать • 
Пер-сидский залив с Черным морем, ИА REG NUM, www.regnum.ru/
news/141-0552.html, 31.05. 2011.
Госдеп США: «Армянские сепаратисты продолжают контро-• 
лировать большую часть Нагорного Карабаха, ИА REGNUM, 
www.regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/ 1534938.html, 25. 05. 2012
Госдолг Армении достигнет 45% ВВП, • ИА REGNUM, www. 
regnum.ru/news/1256991.html, 24.02.2010.
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.
Грузинская Православная Церковь призывает Армянскую • 
Апостольскую Церковь не обострять отношения», ИА REG NUM, 
www.regnum.ru/news/georgia/568120.html, 29. 12. 2005.
Евробанк не намерен участвовать в финансировании газо провода • 
Иран-Армения», ИА REGNUM www.regnum.ru/ news/263461.html, 
19.05.2004.
Единый Джавахк»: Власти Грузии пытаются сломить волю • 
армянского населения края», ИА REGNUM, www.regnum.ru /
news/807694.html, 11.03. 2006.
Еврокомиссия выделила Армении, Грузии и Молдавии до поль-• 
нительные 87 млн евро, ИА REGNUM, www.regnum.ru/ news/fd-
abroad/armenia/1745304.html, 13.12.13.
За пять лет официальная численность Армении уме ньшилась на • 
1.1%, России-2.3%, ИА REGNUM, 08.03.2006.
Ивлиан Хаиндрава: На Южном Кавказе пересекаются два век тора», • 
ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/polit/708782.ht ml, 21.09.2006.
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Иран и Армения подписали ряд договоров в области эконо-• 
мического сотрудничества», ИА REGNUM, www.regnum.ru/ news/
polit/669023.html 06.07. 2006.
Иран и его позиция по Нагорному Карабаху: новые реалии», • ИА 
REGNUM, www.regnum.ru/news/400162.html, 02.02. 2005.
Иран рассматривает безопасность стран Южного Кав каза, как • 
собственную безопасность», ИА REGNUM, www.regnum.ru /
news/321375.html, 08.09.2004.
Иран и Армения подписали договор о принципах и основах сотру дни-• 
чества, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/32135 2.html, 08.09.2004.
К Турции надо предъявлять территориальные претен зии, считает • 
глава офиса «АйДат» (Армении)», ИА REGNUM, www.regnum.ru/
news/817217.html, 23.04.2007.
Каан Сояк: Проект Карс - Ахалкалаки - Тбилиси - Баку экономи-• 
чески нежизнеспособен и убыточен», ИА REGNUM, www.reg num.
ru/news/766908.html, 15.01.2007.
Китай и Казахстан присоединились к проекту строи тельства • 
железной дороги Карс-Ахалкалаки-Тбилиси», ИА REGNUM, www.
regnum.ru/news/695409.html, 28.08.2006.
Комитет министров СЕ одобрил прошрамму сотру дничесво с • 
Арменией на 2006-2007 гг», ИА REGNUM, www.regnum.ru /news/
po-lit/602096.html, 15.03.2006.
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.
Майендорфский прорыв» остудит пыл «воинственных апше• -
ронских политиков: мнение»», ИА REGNUM, www.regnum. ru/
news/1078463.html, 04.11.2008.
Министр обороны Армении посетит Иран,  • ИА  REGNUM, www.
regnum.ru/news/400090.html, 02.02.2005.
Министр обороны Армении представил три этапа раз  вития • 
национальной армии», ИА REGNUM, 28.01.2007.
Может ли ОДКБ отправить миротворцев в Карабах и При• -
днестровье?-комментарии Бордюжи, ИА REGNUM, www.re gnum.
ru/news/fd-abroad/armenia/1722277.html, 21.10.2013.
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«Никто в мире не может изменить карту между Арме нией и • 
Ираном»-Махмуд Ахмадинежад, ИА REGNUM, www.regnum. ru/
news/fd-abroad/armenia/1483111.html, 12.2011
НАТО не может рассчитывать на Армению в действиях про-• 
тив Ирана, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/ 602175.html, 
08.03.2006.
Новая война в Карабахе-внутреннее дело Азербайджана: по•  зиция 
Казахстана», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/14 07395.html, 
23.05.2011.
Открытие аэропорта в Нагорном Карабахе: армянская сто рона • 
предостерегает Баку от провокаций, ИА REGNUM, www.regnum.ru/
news/fd-abroad/armenia/1576352.html, 01.10. 2012.
Повторит ли Джавахети судьбу Карабаха?,  • ИА  REG NUM, www.
regnum.ru/news/732617.html, 02.11.2006.
Поможет ли ОДКБ Армении в случае новой войны в Кара•  бахе: 
позиция Таджикистана, ИА REGNUM, www.regnum.ru/ news/fd-
abroad/armenia/1406881.html, 20.05.2011.
Поможет ли ОДКБ Армении в случае новой войны в Кара•  бахе: 
позиция Киргизии», ИА REGNUM, www.regnum.ru/ news/fd-abroad/
armenia/1407037.html, 20. 05.2011.
Председатель Народной партии Армении: • «Война в Иране станет 
катастрофой для Армении и Нагорного Карабаха», ИА REGNUM, 
www.regnum.ru/news/armenia/628344.html, 22. 04. 2006.
Президент Ирана почтил память жертв Геноцида армян в Турции», • 
ИА REGNUM, 09.09.2004.
Продолжение газопровода Иран-Армения до Украины и стран • 
ЕС стоит 5 млрд. Долларов», ИА REGNUM, www.reg num.ru/
news/238569.html 29.03.2004.
Решением вступить в ТС Армения заблокировала шан сы на • 
подписание DCFTA-МИД Литвы», ИА REGNUM, www.reg num.
ru/news/fd-abroad/armenia/1702414.html, 04.09.2013.
Роухани: Иран готов содействовать урегулированию Кара•  бахского 
конфликта», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/ 403991.html, 
09.02. 2005.
Сейран Оганян: Армяно-грузинское военное сотруд ничество • 
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укрепит стабильность в регионе, ИА REGNUM, www.regnum. ru/
news/fd-abroad/armenia/1394397.html, 13.04.2011.
Серж Саргсян: Решение Армении вступить в ТС-не отказ от • 
диалога с европейскими структурами, ИА REG NUM, www. 
regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/1702369.html, 03.09.2013
Серж Саркисян назначен премьер-министром Арме нии», • ИА 
REGNUM, www.regnum.ru/news/807712.html, 04.04.2007.
Серж Саркисян: Сотрудничество Армения-США не проти• -
вопоставляется интересам Ирана, ИА REGNUM, www.reg num.ru/
news/601140.html, 06. 03.2006.
Серж Саргсян: Решение Армении вступить в ТС - не от каз от • 
диалога с европейскими структурами, ИА REGNUM, www. 
regnum.ru/news/fd-abroad/armenia/ 1702369.html, 03.09. 2013
Специалисты» по кризисам призывают ЕС активнее конку-• 
рировать с Россией и США на Южном Кавказе», ИА REG NUM, 
www.regnum.ru/news/609373.html, 20.03.2006.
Степанакертский аэропорт будет сдан в эксплуатацию летом 2012 • 
года, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/fd-abroad/ armenia/ 
1536633.html, 30.05.2012.
Тигран Арсенишвили: Еще одна попытка объединить Сам цхе-• 
Джавахк», ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/776985. html, 
03.02.2007.
Фасье: Следующая встреча Сержа Саргсяна и Иль ха ма Алиева • 
состоится не позднее, чем через год, ИА REGNUM, www.regnum.
ru/news/fd-abroad/armenia/ 1482324.html, 21.12. 2011.
10 жертв мартовских беспорядков в Ереване: имена, место и • 
причина смерти, ИА REGNUM, www.regnum.ru/news/110100 4.
html, 17.12. 2008.

«PanARMENIAN» İnformasiya Agentliyi
Армения-РФ: Все упирается в ОДКБ», • PanARMENIAN, www.
panarmenian.net/rus/details/169530/, 04.09.2013.
Армяно-иранские отношения являются важным фак тором • 
стабильности и мира в регионе», PanARMENIAN, www.pan-
armenian.net/rus/politics/news/10965/, 14.07.2004.
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Артем Ерканян, Китай позволяет втянуть себя в анти армян скую • 
авантюру? PanARMENIAN, www.pan armenian.net/rus/ politics/
details/42474/, 29. 07.2006.
Армен Киракосян, «Государственный менталитет Тур ции от рицает • 
возможность признания геноцида армян», PanAR MENIAN, 
22.05.2006.
Aртем Ерканян, «Турки-месхетинцы возвращаются в Грузию, но не • 
в Джавахк», PanARMENIAN, 21.04.2006.
В Ереване состоится заключительная конференция пла  ни рований • 
спасатель 2006», PanARMENIAN, 13.04.2006.
В случае войны с Ираном проиграют все, в том числе и Арме-• 
ния, PanARMENIAN, www.panarmenian.net/rus/politics/intervi-
ews/43056/, 03. 04.2006.
В вопросе Ассоциации Армении и ЕС официально поставили • 
точку, PanARMENIAN, www.panarmenian.net/rus/news/1733 31, 
29.11.2013.
Вардан Осканян: Армения пока не готова вступить в НАТО, • 
PanARMENIAN, 14.04.2006.
Военная сотрудничество Армения-США на высоком уровне и • 
будет развиватся дальше», PanARMENIAN, 23.05.2007.
«Даже имея 25% акций газопровода «Север-Юг», Азербайд-• 
жан не сможет шантажировать Армению», PanARMENIAN, 
www.panarmenian.net/rus/economy/news/63045/-Даже_им-
ея_25_акций_газопровода_СеверЮг_Азербайджан_не_смож ет_
шантажировать_Армению, 02.03.2011.
Иран рассматривает безопасность стран Южного Кав  каза как • 
собственную безопасность», Pan ARME NİAN,14.06.2004.
ОДКБ ради безопасности в регионе готово на все, даже на • 
применение потенциала российских военных баз», PanAR-
MENIAN, www.panarmenian.net/rus/news/ 170942/, 07.10. 2013.
Правительство Армении дало добро на подписание договора о • 
продаже Газпрому 20% акций «Арм Росгазпром», PanARME-
NİAN, www.panarmenian.net/rus/news/174958/, 16.01. 2014.
Р.Кочарян: Армения не намерена вступать в НАТО, • PanAR-
MENIAN, 22.04.2006.
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Раздан Маноян, «С отуречиванием Джавахка Турция восста-• 
навливает сплошной Турецский пояс из Анатолоии в Азер-
байджан», PanARMENIAN, 20.06.2006.
Ромулдас Ражукас Южный Кавказ является геогра фи ческим • 
приоритетом НАТО», PanARMENIAN, 31.07.2006.
Сергей Лавров: Россия приветствует турецкую ини циа тиву соз-• 
дания Кавказской платформы», Pan   ARME NIAN, www. panar-
menian.net/news/rus/?nid=27246, 03.10.2008.

«Независимая газета»
Aрмен Ханбабаян, «Maршрут Каспииской нефти может быт • 
пересмотрен», Независимая газета, 22.06.2001.
Армен Ханбабян, «Политическое поле Армении опус тело», • 
Hезависимая газета, 29.10.1999.
Анатолий Цыганок, «НАТО идет из Балтии на Кавказ», • 
Независимая газета, 09.07.2004.
Виктория Панфилива, «НАТО готов помочь урегу лировать • 
Карабахский вопрос», Hезависимая газета, 16.10.2006.
Георгиев В, «Межэтнические конфликты в бывшем СССР породила • 
сама Россия», Независимая Газета, 17-23 okтября 1997.
Гералдин Фейган и Александр Шипков, «Aрмянский конкор дат» • 
Независимая газета, 26.09.2001.
Давид Шахназарян, «Армяне на пороге 21-го века», • Hезависимая 
газета, 27.06.2001.
Независимая газета»• , 11.11.1992
Николай Полянски, «Свет и тени энергосистемы Арме нии», • 
Независимая Газета, 14.04.2001.
Игорь Плугатаев, «Специальные обстоятельства стра   те  гичес кого • 
партерства», Hезависимая газета, 17.11.2003.
Сохбет Маммедов, «НАТО желает примирить Армению и • 
Азербайджан», Hезависимая газета, 20.06.2006.

«Aзг»
Aгвани Арутюнян, «Вопросы строительства Гарс-Ахал калаки • 
должен быт согласован Ахалкалакцами», Aзг, 24.02.2007.
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Aгвани Арутюнян, «Молодежные организации обра шаетса к • 
послу Грузии в Армении», Aзг, 15.03.2006.
Aкоп Чакрян, «Срывается проект железной дороги Гарс-Ахал-• 
калаки», Aзг, 12.07.2006.
Aра Абрамян, «Пути способы признание геноцида Армян как • 
фактор Армяно-Турецских отношений», Aзг, 07.05.2004.
В Ереван прибыла делегация вооруженных сил Греции», • Азг, 
02.09.2003.
Гоар Геворкян, «Махмуд Ахмадинеджад: «в вопросе углуб ления • 
отношений с Арменией для Ирана нет никаких препят ствий», 
Азг, 22.03.2007.
Карпис Ирадян, «Нынешняя Экономическая ситуация в Ар мении • 
и дальнейшие задачи», Aзг, 19.09.2002.
Колыбель человечества на территории исторической Арме нии, • 
Aзг, 01.01. 2002.
Наны Петросян, Армяно-Иранское сотрудничество исходит из • 
интересов региона, Азг, 13.07.2006.
Ованес Папикян, «Джавахк не Край Света», • Aзг, 27.03.2002.
Taтул Акопян, «Джавхку самоуправление?», • Aзг, 22. 02. 2002.
Tатул Акопян, «Армяно-Грузинских отношениях ситуа ция • 
пародоксльна», Aзг, 19.03. 2001.
Tатул Акопян, «Сепаратистское движение на юге Грузии угрожает • 
целостности государсва», Aзг, 04.05.2002.
Tигран Ованесян, «Армяно-Иранские эkoномические связи • 
углубятьса», Азг, 02.05.2002.
Тамара Минасян, «Сегодня в мире произошли измене ния, мы • 
обязаны признать их», Aзг, 09.04.2004.
Тамара Минасян, «Левон Мелик Шахназаров: Армения дольжна • 
ввести войска в Джавахк до того как их введет Тур ция», Aзг, 
26.10.2006.
Эмма Бегиджанян, «Меморандум знаменателен в кон тексте • 
трубопровода, а не формирования политической оси», Азг, 15. 
03.2001.

İstifadə edilmiş ədəbiyyatHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti



456

«Aravot»
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mil lət lə rin öz mü qəd də ra tı nı tə yin et mə haq qı nı tət biq et mək lə 
Er mə nis tan So vet So sialist Res pub li ka sı Ali So ve ti və Dağ lıq Qa-
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SS Rİ və Dağ lıq Qa  ra ba ğın bir ləş di ril mə si” qə ra rı nı əsas ala raq, 
28 May 1918-ci il də qu rul muş müs tə qil Er mə nis tan Res pub li ka-
sı nın de mok ra ti ya adət ənə nə lə ri ni da ha da in ki şaf et dir mək, de-
mok ra tik və hü qu qi bir cə  miy yət qur ma ğı hə dəfl ə yə rək, müs tə qil 
döv lət qu rul ma sı pro se si nin baş la dı ğı nı 

ELAN EDİR

1. Er mə nis tan SS Rİ-nin adı Er mə nis tan Res pub li ka sı-qı sa ca-
Er  mə nis tan ola raq də yiş di ril miş tir.

Er mə nis tan Res pub li ka sı nın öz bay ra ğı, ger bi və mar şı var dır.

2. Er mə nis tan Res pub li ka sı-döv lət ha ki miy yə ti nin üs tün lü yü 
ilə tə min edi lən müs tə qil, bə ra bər hü quq lu su ve ren döv lət dir.

Er mə nis tan Res pub li ka sı sər həd lə ri içə ri sin də yal nız ca Er mə-

965  http://www.parliament.am/hdoc/Laws/ru/9t9w4k.html
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nistan Res pub li ka sı Kons ti tu siy si ya sı və Er mə nis tan Res pub li ka-
sı qa nun la rı qüv və də dir.

3. Er mə ni döv lət çi li yi nin tə mə li ni, ha ki miy yə ti, Kons ti tu si ya 
və Er mə nis tan Res pub li ka sı qa nun la rı tə rə fin dən ön gö rü lən bir-
ba şa və ya xud nü ma yən də lər or qa nı va si tə si ilə nə za rət edən Er-
mə nis tan Res pub li ka sı xal qı təş kil et mək də dir. Er mə nis tan Res-
pub li ka sı xal  qı adı na da nış ma sə la hiy yə ti yal nız ca Er mə nis tan 
Res pub li ka sı Ali So ve ti nə aid dir. 

4. Er mə nis tan Res pub li ka sı sər həd lə ri içə ri sin də ya şa yan bü-
tün və tən daş la ra Er mə nis tan Res pub li ka sı və tən daş lı ğı haq qı ve-
ril mək  də dir. Er mə nis tan Res pub li ka sı sər həd lə ri xa ri cin də ya şa-
yan er mə  ni lər, Er mə nis tan Res pub li ka sı və tən daş lı ğı haq qı na sa-
hib dir. Er  mə nis tan Res pub li ka sı və tən daş la rı döv lə tin qo ru ma sı 
və hi ma yə si al tın da dır lar. Er mə nis tan Res pub li ka sı, mil li, irq və 
di ni gö rüş lə rə gö rə ay rı-seç ki lik et mə dən və tən daş la rı nın sər bəst 
və bə ra bər ya şa  ma sı nı tə min et mək də dir.

5. Er mə nis tan Res pub li ka sı, öz təh lü kə siz li yi ni və sər həd lə rin 
to  xu nul maz lı ğı nı qo ru maq üçün Ali So ve tin əm rin də olan si lah-
lı bir lik lə ri ni, da xi li qo şun la rın, döv lət və ic ti mai təh lü kə siz lik 
or qan  la rı nı qu rur. Er mə nis tan Res pub li ka sı SS Rİ or du sun dan öz 
pa yı nı al ma haq qı na sa hib dir. Er mə nis tan Res pub li ka sı və tən-
daş la rı nın hər bi xid mət və zi fə si şərt lə ri ni özü tə yin et mək də dir. 
Er mə nis tan Res pub li ka sı sər həd lə ri içə ri sin də baş qa döv lət lə rin 
hə bi bir ləş  mə lə ri və hər bi his sə lə ri yal nız ca Ali So ve tin ica zə-
si ilə yer ləş di ri lə bi lər. Er mə nis tan Res pub li ka sı si lah lı qüv və lə ri 
yal nız ca Ali So  ve tin qə ra ri ilə is ti fa də edi lə bi lər.

Ermənistanın müstəqillik bəyannaməsiHatəm Cabbarlı. Ermənistanın xarici siyasəti
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6.  Er mə nis tan Res pub li ka sı, bey nəl xalq hü qu qun bir sub yek-
ti ola raq müs tə qil xa ri ci si ya sət iz lə yə bi lər, di ğər döv lət lər lə və 
SS Rİ-nin di gər döv lət lə ri ilə bir ba şa mü na si bət qu rar, bey nəl xalq 
təş ki lat larn fəaliy yə tin də iş ti rak edər.

7. Er mə nis tan Res pub li ka sı mil li sər və ti-top ra ğı, top ra ğın al tı, 
ha va sa hə si, su la rı və di gər tə bii sər vət lə ri, iq ti sa di, in tel lek tual 
və mə də ni po ten si ya lı-xal qın mül kiy yə ti dir. Bu sər vət lər üzə rin-
də ida rə, is ti fa də və mül kiy yət haq qı Er mə nis tan Res pub li ka sı 
qa nun  la rı tə rə fin dən tə yin edil mək də dir. Er mə nis tan Res pub li ka-
sı, SS Rİ-nin mil li sər və ti, ey ni za man da qı zıl eh ti ya tı, al maz və 
val yu ta fo  nun dan öz pa yı nı al ma haq qı na sa hib dir.

8. Er mə nis tan Res pub li ka sı, müx tə lif mül kiy yət şə kil lə ri tə mə -
lin də öz iq ti sa di fəaliy yət prin sip lə ri və qay da la rı qoy maq da dır; 
özü nün xü su si pul va hi di mil li ban kı, ma liy yə-kre dit sis te mi ni, 
ver gi və göm rük xid mət lə ri ni təş kil et mək də dir.

9. Er mə nis tan Res pub li ka sı öz sər həd lə ri da xi lin də;
Söz, mət buat və vic dan azad lı ğı nı; qa nun ve ri ci, ida rəet mə və 

məh kə mə or gan la rı nı sə la hiy yət lə ri nin məh dud laş dı rıl ma sı nı; 
çox  par ti ya lı lı ğı, par ti ya la rın bə ra bər li yi ni, mü da fiə güc lə ri və si-
lah lı bir lik lə rin si ya sə tə qa rış ma ma sı nı tə min edir.

10. Er mə nis tan Res pub li ka sı, Er mə ni di li nin döv lə tin bü tün 
fəa  li yət sa hə sin də döv lət di li ola raq is ti fa də edil mə si ni tə min edir, 
özü  nün təh sil, elm və mə də ni sis te mi ni qu rur.

11. Er mə nis tan Res pub li ka sı 1915-ci il də Os man lı Tür ki yə-
si və Qər bi Er mə nis tan da hə ya ta ke çi ri lən Er mə ni soy qı rı mı nın 
bey nəl  xalq aləm də ta nın ma sı na ça lış maq da dır.
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12. Bu bə yan na mə, Er mə nis tan Res pub li ka sı Kons ti tu si ya sı-
nın ha zır lan ma sı na, qüv və də olan Kons ti tu si ya ya də yi şik lik lər və 
əla  və lər edil mə si nə, döv lət or gan la rı nın fəaliy yə ti nə, döv lə tin ye-
ni qa  nun ve ri ci lik ça lış ma la rı na tə məl təş kil edə cək dir.

Er mə nis tan Res pub li ka sı Ali So ve tin Səd ri  Le von Ter-Pet ros yan.
Er mə nis tan Res pub li ka sı Ali So ve tin Ka ti bi  A. Sa hak yan.

23 Avqust 1990.
İrəvan. 
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XÜLASƏ

Mo noq ra fi ya da 1991-2012-ci il lər də Er mə nis ta nən hə ya ta ke çir di yi 
xa ri ci si ya sət təd qiq edil miş dir. Həm çi nin, Er mə nis ta nın xa ri ci si ya sə-
ti ni for ma laş dı ran fak tor lar və nə zə ri mə sə lə lər, er mə ni mil li kim li yi, 
bu kim li yin tə şək kü lün də türk ami li, geosi ya si möv qe yi, “Hay Dat” 
dokt ri na sı, de moq ra fik xü su siy yət lə ri, si ya si li der ler, təh lü kə siz lik 
qüv və lə ri, qon dar ma “er mə ni soy qı rı mı” ami li ana liz edil miş dir. 

“Bö yük Er mə nis tan” la yi hə sin də Er mə nis ta nın  Azər bay can və Tür-
ki yə si ya sə ti in cə lən miş, da ha son ra Ru si ya, İran və Gür cüs tan si ya sə-
ti təh lil edil miş, xa ri ci si ya sət də təh lü kə siz lik an la yı şı ələ alın mış dır. 
Mo noq ra fi ya da ey ni za man da Er mə nis ta nın Av ro pa İt ti fa qı, Av ro pa 
Şu ra sı və ABŞ ilə mü na si bət lə ri təh lil edil miş dir.

Açar kəlimələr: Ermənistan, xarici siyasət, təhlükəsizlik, Xarici 
işlər nazirliyi, diaspora, qondarma “erməni soyqırımı”

OVERVIEW

Ar me nia’s fo reign po licy in the 1991-2012 years was stu died in the 
mo nog raph. As well as the fac tors and theore ti cal is sues  that sha pe 
the fo reign po licy of Ar me nia, the Ar me nian iden tity, the Tur kish fac-
tor in the for ma tion of Ar me nian iden tity, geopo li ti cal po si tion, “Hay 
Dat” doct ri ne, de mog rap hic cha rac te ris tics, po li ti cal leaders, se cu rity 
for ces, the so-cal led Ar me nian ge no ci de  fac tor was analy zed. Ar me-
nia’s Azer baijan and Tur key po licy in Great Ar me nia pro ject, as well 
as Rus sian, Ira nian, Geor gian po licy, se cu rity con cept in fo reign po licy 
was analy zed. Re la tions bet ween Coun cil of Euro pe, Euro pean Union 
and USA was al so analy zed in mo nog raph

Keywords: Armenia, foreign policy, security, Ministry of Foreign 
Affairs, diaspora, the so-called “Armenian genocide”
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Ha  təm Qu  lu oğ  lu Cab  bar  lı 27 de  kabr 
1969-cu il  də Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı  nın 
Zən  gi  ba  sar (Ma  sis) ra  yo  nu  nun Rə  hi  ma -
bad (Ço  ban  kə  rə) kən  din  də do  ğul  muş  dur. 

1976-1986-cı il  lər  də Cə  lil Məm  məd -
qu  lu  za  də adı  na Qa  ra  qış  laq (Dost  luq) 
kənd or  ta mək  tə  bin  də or  ta təh  si  li  mi ta -
mam  la  mış  dır. 

1988-1990-cı il  lər  də So  vet or  du  sun  da 
hər  bi xid  mət  də ol  muş  dur. 

1992-1993-cü il  lər  də kö  nül  lü ola  raq 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü uğ  run  da 
ge  dən hər  bi əmə  liy  yat  lar  da iş  ti  rak et  miş -
dir. Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si qa  zi  si  dir. 

1997-ci il  də Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti -
nin bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər fa  kül  tə  sin -
dən mə  zun ol  muş, 2002-ci il  də An  ka  ra 
Uni  ver  si  te  ti So  sial Elm  lər İns  ti  tu  tun  da 
ma  gistr təh  si  li  ni ta  mam  la  mış  dır. 2008-
ci il  də Tür  ki  yə  də Qa  zi uni  ver  si  te  ti So  sial 
Elm  lər İns  ti  tu  tun  da si  ya  si elm  lər dok  to  ru 
alim  lik də  rə  cə  si  ni al  mış  dır.

2001-2005-ci il  lər  də An  ka  ra  da fəaliy   -
yət gös  tə  rən Av  ra  si  ya St  ra  te  ji Araş  dır  ma -
lar Mər  kə  zin  də Cə  nu  bi Qaf  qaz (Er  mə  nis -
tan) üz  rə eks  pert ola  raq iş  lə  miş  dir. Bir çox 
bey  nəl  xalq konf  rans və sim  poz  yum  lar -
da iş  ti  rak et  miş, mə  qa  lə  lə  ri və ana  liz  lə  ri 
Azər  bay  can, Tür  ki  yə və re  gion mət  buatın -
da dərc edil  miş  dir. 

“Er  mə  nis  tan  da İk  ti  dar Mü  ca  de  le  si” ad -
lı ki  ta  bı 2005-ci il  də An  ka  ra  da nəşr edil -
miş  dir. 


