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Giriş 

 

Öz həllini tapmayan Dağlıq Qarabağ uğrunda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 

Cənubi Qafqazda təhlükə mənbəyi kimi qalmaqda davam etsə də, beynəlxalq icmanı ən 

az maraqlandıran məsələlərdəndir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ümumən “dondurulmuş 

münaqişə” adlandırırlar, lakin termin aldadıcı və potensial olaraq təhlükəlidir; faktiki 

olaraq, bu münaqişə hazırda dinamik dəyişikliklər mərhələsindədir və gec-tez 

müharibənin yenidən başlanmasına gətirib çıxara bilər. 

 

Vəziyyətin dəyişdiyi zaman artıq iyirmi il boyunca əlaqələri kəsilmiş münaqişə 

tərəflərinin bir-birinin düşündükləri barədə təsəvvürləri azdır. Bu durum dəyişdikcə qarşı-

qarşıya duran iki ordu arasındakı təmas xəttində indiyə kimi öz-özünü tənzimləyən 

atəşkəsin pozulma təhlükəsi xüsusən narahatlıq doğurur. 

 

Bu yazıda münaqişəyə aid olan gerçəkliklərin necə dəyişdiyi, sülh prosesinin nə üçün 

irəliyə gedə bilməməyi və irəlidən gələn beş-on il müddətində gözlənilən təhlükələr təhlil 

edilir. Yazının məqsədi münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində irəliləyişə dəstək 

vermək üçün münaqişəyə qatılmış bütün tərəfləri uzunmüddətli strateji seçimlər ətrafında 

müzakirələr aparmağa şövqləndirməkdir. 

 

Əsas paradoks Dağlıq Qarabağ məsələsində yaşanan durğunluğun özəyində yer alıb: 

münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi uzun-müddətli perspektivdə bütün tərəflərin 

xeyrinədir, amma bununla belə qısa müddətli status-kvo, bütün mənfi məqamlarına 

baxmayaraq, münaqişənin əsas iştirakçılarına müəyyən dərəcədə əl verir. Sülh prosesi 

üzrə qərar verəcək liderlər ölkələrinə uzunmüddətli fayda gətirə bilən qərarları qəbul 

etmək istəmirlər, çünki güzəştə getməyin riskləri həddindən artıq böyükdür.  

 

Bir əsas səbəbdən isə münaqişənin donmuş buzu əriməyə başlayıb. Bu səbəb ondan 

ibarətdir ki, məğlub olmuş tərəf tədricən özünə daha inamlı olur və vəziyyəti öz xeyrinə 

dəyişməyə tələsir. Mübahisəli  Dağlıq Qarabağ bölgəsindən savayı digər yeddi rayonun 

erməni qoşunları tərəfindən tamamən və ya qismən zəbt edilməsi faktı azərbaycanlılar 

                                                 
1 Bu yazı Londonda yerləşən “Barışıq Resursları” qeyri-hökumət təşkilatının həyata keçirdiyi “Qarabağ 

haqqında strateji düşüncələr” adlı layihənin çərçivəsində yazılmışdır. Adı çəkilən layihə Britaniya 

hökumətinin Dağlıq Qarabağ sülh prosesini dəstəkləmək üçün maliyyələşdirdiyi “Konsorsium 

Təşəbbüsü”nün tərkib hissəsidir. Bu yazı Dağlıq Qarabağ münaqişəsində uzun-müddətli təmayüllər və 

strateji variantlar ətrafında müzakirələrə təkan vermək üçün hazırlanmışdır.  Sənədin layihəsi müəllifin 

cənab Roelf Meyerlə birlikdə 14-24 yanvar 2009-cu il tarixlərində regiona səfəri zamanı bir çox görüşlərdə 

müzakirə olunub. Yazının bu variantı son variantdır, öncəki layihə variantı icazəsiz dərc edilmişdir. Bu 

yazıda ifadə edilən fikirlər yalnız müəllifə aiddir. Müəllif “Barışıq Resursları” təşkilatının bütün 

əməkdaşlarına, xüsusən də Conatan Koen, Reyçen Kloq və Devid Orçanta göstərdikləri köməyə görə öz 

minnətdarlığını bildirir.  
2 Tomas de Vaal (Thomas de Waal) Qafqaz üzrə ekspertdir və hal-hazırda Londonda yerləşən “Barışıq 

Resursları” (“Conciliation Resources”) təşkilatının Proqram üzrə əməkdaşıdır. O, bir sıra əsərlərin və 

məqalələrin, o cümlədən “Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War” (“Qarabağ: 

Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında”, New York University Press, 2003) kitabının 

müəllifidir.  



üçün qıcıq yaradır və bu yara sağalmadan uzun müddət davam edə bilməz. “Mən bu 

problemi öz oğluma ötürmək istəmirəm, buna görə də mən müharibə tərəfdarıyam”, bunu 

otuz yaşlı bir azərbaycanlı deyir və bu fikir, çox güman ki, daha geniş vüsət alacaq. 

 

Paradoks ondadır ki, Azərbaycanın getdikcə zənginləşməsi Azərbaycan hökumətinə 

manevr üçün az yer saxlayır. Ölkənin yeni statusu haqqında hökumətin verdiyi bəyanatlar 

insanların gözləntiləri ilə həqiqətdə mümkün olanlar arasında boşluq yaradır və 

özünüidarə səlahiyyətlərini Dağlıq Qarabağ ermənilərinə verilməsi kimi güzəştlərin 

müzakirəsini çətinləşdirir. 

 

Digər tərəfdən, ermənilər başqa bir tələyə düşüblər. 1994-cü ilin mayında imzalanmış və 

ermənilərin döyüş meydanında qazandıqları uğuru möhkəmləndirmiş atəşkəsdən bəri 

ermənilər daim təkrarlayırlar ki, qələbə artıq qazanılıb, Azərbaycan və dünya tərəfindən 

isə bu faktın yalnız təsdiqlənməsi qalır. Ermənistanın müdafiə naziri (əslən qarabağlı) 

Seyran Ohanyan 2008-ci il iyulun 29-da bildirmişdir ki, “Azərbaycan münaqişəni həll 

etmək üçün hərb yoluna əl atdı. Dağlıq Qarabağ məsələsi artıq güc yolu ilə [ermənilərin 

xeyrinə] həll edilmişdir, indi biz bu məsələni diplomatik vasitələrlə məntiqi sonluğa 

gətirməliyik.” 

 

Ermənilər Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qurtulmuş erməni ərazisi kimi qəbul edirlər. 

Dağlıq Qarabağ və Ermənistanda böyüyən cavan nəsil bu ərazini məhz bu cür tanıyır və 

ona təlqin edilir ki, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı yeddi rayon həmçinin “azad edilmiş 

ərazilərdir” və Azərbaycana qaytarılmamalıdır. Bununla belə, mübahisə üzündən 

Ermənistan iqtisadi tənəzzüldən və beynəlxalq tənqidlərdən əziyyət çəkir. Erməni 

rəsmilərindən biri etiraf edir ki, “Qarabağ başımızın üstündə yellədilən kötəkdir”. 

 

Beləliklə, hər iki tərəf “Qarabağ tələsindədir”, bu vəziyyət onların uzun-müddətli 

perspektivinə xələl gətirsə də, yaxın müddətdə onları razı salır. 

 

Bu mübahisəni çıxılmaz vəziyyətə salan digər paradoks ondan ibarətdir ki, hər iki tərəfin 

liderləri qapalı danışıqlarda sülh sazişinin elementlərinə dair nəzərə çarpan irəliləyiş əldə 

etsələr də, ölkə daxilində onlar düşmənə meydan oxuyur, düşmənə “təslim 

olmayacaqlarını” bildirirlər.3 Dağlıq Qarabağ mübahisəsi ilə bağlı hər yerdən səslənən 

savaşqan bəyanatlar və “nifrət nitqləri” qorxu və inamsızlığa yol açır. Nə özünütənqid, nə 

də rəqib tərəfə problemlərdən çıxış yolunu tapmağa yardım edə biləcək səylər demək olar 

ki, mövcud deyil, əksinə, tərəflər bir-birinə öyüd verməyə çalışırlar. Kəskin bəyanatların 

səsləndiyi belə bir şəraitdə bütün məsələlərdən alət kimi istifadə edilir. 

 

Kənar adama bu vəziyyət çox sıxıcı görünür. Hazırkı durumun günahı “heç kimdə deyil”, 

lakin bu vəziyyətdə yeni meyarlar və prinsiplər yaradılmalıdır ki, Ermənistan və 

Azərbaycan üçün növbəti on il yenidən hədər getməsin, onlar potensiallarının yarımçıq 

inkişafı və ya ondan da betər, müharibənin yenidən baş qaldırması təhlükəsi ilə 

üzləşməsinlər. 

 

Bu yazının qalan hissəsi beş qisimdən ibarətdir: 

                                                 
3 Məsələn, 2008-ci ilin başlaması münasibətilə prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirmişdir ki, 

“Əgər Dağlıq Qarabağ erməniləri öz müqəddəratını müəyyən etmək istəyirlərsə, qoy Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində bunu etsinlər, əgər bunu istəmirlərsə, qoy Dağlıq Qarabağdan gedib başqa yerdə 

özləri üçün ikinci dövlət yaratsınlar.” 2008-ci il fevralın 17-də prezident Koçaryan söyləmişdir ki, “Mən 

erməni torpağını erməni torpağına dəyişmək istəmirəm. Mənim prezidentliyim dövründə biz bir kvadrat 

metr [torpaq] itirməmişik.” Hər iki bəyanat sülh prosesini aparan iki əsas şəxsin bu prosesə olan 

inamsızlığından xəbər verir.  
 



1. Sülh prosesinin hazırkı durumu. 

2. Təmas xəttində vəziyyət. 

3. Regionda vəziyyət. 

4. Hər iki tərəfin hərbi imkanları; münaqişənin yenidən qızışması və hərbi yola əl 

atılması kimi mümkün təhlükəli ssenarilər. 

5. Münaqişəyə cəlb olunan iştirakçılar üçün strateji variantlarla bağlı bəzi 

mülahizələr. 

 

 

1. Sülh prosesinin hazırkı durumu  

 

Dağlıq Qarabağ sülh prosesi bəlkə də dünyada ən qapalı və məxfi danışıqlar prosesidir. 

Bunun əsas səbəblərindən biri bu cəmiyyətlərdə post-sovet avtoritar ənənələrinin davam 

etməsi və rəhbərlərin qərar qəbuletmə ixtiyarını müstəsna olaraq öz əllərində 

saxlamalarıdır. Hər iki ölkədən yalnız ona yaxın dövlət rəsmisi və beş-altı beynəlxalq 

diplomat tamamilə vaxtlarını bu işə sərf edirlər. Problemlə maraqlanan azsaylı bölgə 

ekspertləri faktiki danışıqlara buraxılmırlar, Ermənistan və Azərbaycan ictimaiyyətində 

təkliflərin mahiyyətinə dair müzakirələr həmçinin çox məhdud xarakter daşıyır. Nə 

Qarabağ ermənilərinin seçilmiş rəhbərliyi, nə də (Azərbaycanda siyasi rolu olmayan) 

Qarabağ azərbaycanlıları prosesdə rəsmən iştirak etmirlər, baxmayaraq ki, danışıqlarda 

məhz onların doğma yurdunun məsələsi həll olunur. 

 

Minsk Qrupu həmsədrlərinin sözçüsü və ya mətbuat katibi yoxdur, aparılan danışıqlar 

beynəlxalq KİV-də demək olar ki, işıqlandırılmır. ABŞ, Fransa və Rusiyadan olan 

vasitəçilər bölgəyə etdikləri səfərlərində sülh prosesinin müsbət cəhətlərindən söhbət 

açırlar, bununla belə məxfiliyi saxlamağa məcburdurlar. Nəticədə çox ləng və qeyri-

şəffaf proses alınmışdır. Bir beynəlxalq müşahidəçinin söylədiyi kimi, “bu, əsl sülh 

prosesi deyil, yalnız münaqişənin idarə edilməsidir.” 

 

Hazırda danışıqlar masasının üzərində üç səhifədən və 14-15 bənddən ibarət “Təməl 

prinsipləri haqqında sənəd” durur. Çözümün ilkin mərhələsini əhatə edən bu sənəd 

Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin 2004-cü ilin aprelində Praqada baş 

tutmuş görüşündən başlanan “Praqa prosesinin” kulminasiya nöqtəsidir. Sənədin əsasını 

təşkil edən formula ondan ibarətdir ki, 1988-ci ilin fevralında münaqişənin başlanmasına 

səbəb olan və o vaxtdan bəri münaqişənin ən prinsipial məsələsi olan Dağlıq Qarabağın 

statusu haqqında qərar digər məsələlərin həll edilməsinə imkan yaratmaq üçün bir neçə il 

müddətinə təxirə salınmalıdır. Minsk Qrupu vasitəçiləri bu düsturu 2008-ci il martın 19-

da səsləndirib bildirmişdilər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü saxlanılmalıdır, “bununla 

bərabər qəbul edilir ki, Dağlıq Qarabağın gələcək statusu tərəflər arasında aparılacaq 

danışıqların mövzusu olacaq.” Sənədin məxfi olmasına baxmayaraq, onun əsas 

məqamları bəllidir. 

 

 Erməni qoşunlarının altı rayondan bütövlüklə və bir rayondan qismən 

çıxarılması, o cümlədən Kəlbəcər rayonundan qoşunların mərhələ-mərhələ 

çıxarılması, Laçın rayonu ilə bağlı xüsusi planın tətbiq edilməsi. 

 10.000 nəfərlik beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrin Dağlıq Qarabağla işğal 
edilmiş rayonların arasında, xüsusilə də Kəlbəcər rayonunda yerləşdirilməsi. 

 Dağlıq Qarabağa “müvəqqəti beynəlxalq statusun” verilməsi. Bu status Dağlıq 
Qarabağın seçilmiş rəsmilərinə daha geniş legitimlik verməlidir, vətəndaşlarına 

isə dünyaya çıxışı təmin etməlidir, lakin Dağlıq Qarabağın beynəlxalq səviyyədə 

tanınmasını nəzərdə tutmur. 



 Dağlıq Qarabağın gələcəyini müəyyən etmək üçün gələcəkdə qeyri-müəyyən 

tarixdə (təfsilatları hələ dəqiqləşdirilməmiş qalan) referendumun keçirilməsi. 

 

Məqsəd ondan ibarətdir ki, ilk addım üçün hər iki tərəfə onların istədiklərindən bəziləri 

verilsin: Azərbaycana – işğal edilmiş torpaqların qaytarılması, Qarabağ ermənilərinə isə 

təhlükəsizlik zəmanətləri və müstəqillik referendumunun keçirilməsi perspektivi. Fərz 

edilir ki, bu irəliləyiş və bərpa edilmiş əlaqələr uzun-müddətli çözümü tapmaq üçün lazım 

olan qarşılıqlı etibarı yaradıb yaşadacaq. 

 

Sənəddə erməni tərəfinin razılığına mane olan əsas məqam Ermənistanı Dağlıq Qarabağla 

şose yolu ilə birləşdirən Laçın rayonunun statusudur, ermənilər bu rayona iki ərazini bir-

birinə bağlayan “həyati əhəmiyyətli xətt” kimi baxırlar. Daha geniş mənada, erməni tərəfi 

onun Dağlıq Qarabağı müdafiə etmək imkanlarını zəiflədəcək beynəlxalq “təhlükəsizlik 

zəmanətlərinə” ehtiyatla yanaşır. Azərbaycan tərəfini narahat edən əsas məsələ Dağlıq 

Qarabağın statusu haqqında gələcəkdə keçiriləcək referendumun məğzidir. Kosovonun 

2008-ci ilin fevralında müstəqillik elan etməsindən sonra bu əndişə xüsusən artmışdır. Bir 

Azərbaycan məmurunun ifadəsinə görə, “biz narahatıq ki, sənəddə Qarabağın itirilməsini 

nəzərdə tutan gizli mexanizmlər mövcud ola bilər.” 

 

Madrid sənədi ilə bağlı nikbinlik ondan ibarətdir ki, tərəflər razılıq əldə etməyə 

yaxındırlar və bu ixtilafları uzlaşdırmaq üçün yalnız “sonuncu təkan” tələb olunur. 

Sənədin bədbin tərəfi liderlərin onu imzalamaq üçün siyasi iradəsinin yerli-dibli 

olmaması ilə bağlıdır. Bir skeptik fikirli beynəlxalq rəsminin dediyi kimi, “Kağız üzərinə 

imzanı qoymaq qeyri-müəyyənliyə addımlamaq deməkdir. Hər iki lider son dərəcə 

ehtiyatlıdır. Düşünürlər ki, nə üçün bu addımı atmalıyam?” 

 

2008-ci ilin avqustunda Gürcüstanda baş vermiş müharibə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

təhlükələrinə və Madrid sənədinə yenidən diqqəti artırdı. 2008-ci il noyabrın 2-də 

imzalanmış “Moskva Bəyannaməsi” danışıqların əsasında Madrid prinsiplərinin 

durduğunu bir daha təsdiqlədi və sülh prosesinə yeni təkan verdi. Lakin qeyri-konkret 

ifadələrlə yazılmış Moskva bəyannaməsi hər iki ölkədə tamamilə fərqli təfsirlərə məruz 

qaldı, bu fakt isə 2009-cu ildə köklü irəliləyişə olan əminliyi qırır. 

 

Dağlıq Qarabağ probleminin həm daxili, həm xarici ölçüsü var. Nəticə etibarı ilə həlledici 

qərarları münaqişə tərəfləri qəbul etməlidirlər. Bir ekspertin təbirincə desək, sülh prosesi 

ona görə irəli getmir ki, “[daxili] müqavimət [xarici] təzyiqdən daha böyükdür.”  

 

Münaqişənin beynəlxalq ictimaiyyət üçün əhəmiyyəti hələ də aşağıdır. Əksər beynəlxalq 

iştirakçılar Dağlıq Qarabağ sülh prosesini dəstəkləsələr də, belə bir fikir də geniş yayılıb 

ki, münaqişə çox təhlükəli deyil və onun çözülməsi üçün yeni resursların ayrılmasına 

ehtiyac yoxdur. Qismən bu ondan irəli gəlir ki, münaqişə durğun və dondurulmuş 

görünür və digər vacib məsələlərlə məşğul olan yüksək rütbəli rəsmilərin səy 

göstərməsinə dəymir; digər səbəb ondan ibarətdir ki, fövqəl qüvvələrin hər iki tərəfdə 

maraqları var – bir tərəfdən erməni lobbisi, digər tərəfdən isə enerji təhlükəsizliyi 

prioritetləri – və onlar bu maraqların ziddinə gedib münaqişə tərəflərinə təzyiq göstərə 

bilmirlər. 

 

Bununla belə, əsrimizin Fövqəl Dövlətlərinin tərəfləri razılığa gətirməyə və ya 

bəyənmədikləri razılaşmanı əngəlləməyə kifayət qədər qüvvələri var. 

 



Yazını qısa saxlamaq üçün biz burada yalnız Rusiya və ABŞ-ın mövqelərini müzakirə 

edəcəyik. Digər xarici aktorların rolu daha azdır.4 Moskva və Vaşinqton əsas 

paytaxtlardır. Bir diplomatın dediyi kimi, Ermənistan və Azərbaycan liderləri əldə 

edilmiş razılaşmanı o halda öz xalqlarına yedirdə bilərlər ki, “amerikalı və rusun 

hədələrinə məruz qaldıqlarından şikayətlənsinlər.” 

 

Bir vaxtlar Ermənistanın güclü müttəfiqi olan Rusiya indi həm Ermənistanla, həm də 

Azərbaycanla daha tarazlaşdırılmış münasibətlər qurur. Bu təmayül beş günlük Rusiya-

Gürcüstan müharibəsindən sonra daha da gücləndi, o zaman Gürcüstanı təcrid etmək 

Rusiyanın strateji prioritetinə çevrildi, Tiflislə “pis polis” rolunu oynayan Rusiya 

Yerevan və Bakı ilə “yaxşı polis” olmağa çalışdı ki, öz xoş niyyətlərini nümayiş etdirsin. 

 

İllər boyunca bir çox şərhçilər iddia edirdilər ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 

Moskvanın köklü marağı yoxdur və status-kvo onu qane edir. Bir erməni ekspertin 

sözlərinə əsasən, “əgər Dağlıq Qarabağ problemi həll edilərsə, Rusiya ilk növbədə 

Ermənistanı və Azərbaycanı, sonra isə Qazaxıstanı itirəcək.” Moskvada, xüsusən də 

Rusiyanın silahlı qüvvələrində bir çoxunun belə düşünməsinə baxmayaraq, Rusiyanın 

bölgədə başqa mənafeləri də var ki, sülh sazişinin əldə edilməsi onların xeyrinə ola bilər. 

 

Rusiya Ermənistanla olan hərbi alyansını saxlamağa davam edir, lakin onun nüfuzu 

əsasən strateji obyektlərə, o cümlədən dəmir yolları, elektrik şəbəkəsi, atom elektrik 

stansiyası və qaz kəmərinə sahib çıxmasından qaynaqlanır. Eyni zamanda, hazırda 

Moskva Azərbaycanı vacib tərəfdaş kimi tanıyır. 2008-ci il iyulun 3-də Bakıya səfər 

etməklə Dmitri Medvedev anlatdı ki, Azərbaycanla münasibətləri genişləndirmək 

niyyətindədir. Səfər zamanı iki dövlət arasında Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

dəstəkləyən geniş tərəfdaşlıq sazişi imzalandı. 

 

Hər iki ölkədə yeni iqtisadi mənafeləri olan Rusiya Ermənistan-Azərbaycan-Türkiyə 

dəhlizinin açılmasında, buna görə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsində indi 

daha çox maraqlıdır. (Moskva həmçinin Türkiyənin Qafqazla bağlı son təşəbbüsünü 

dəstəkləyir.) 

 

2 noyabr tarixli Moskva Bəyannaməsi o cəhətdən tarixidir ki, Ermənistan və Azərbaycan 

prezidentlərinin 1994-cü ilin atəşkəsindən sonra birlikdə imzaladığı ilk sənəd olmuşdur. 

Bu, bir daha təsdiq edir ki, tərəflər danışıqlar yolu ilə problemi həll etmək 

niyyətindədirlər. Lakin bu sənəddəki ifadələr konkret olmadığından yaxın zamanda 

irəliləyiş gözləmək çətindir. 

 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsində digər fəal vasitəçi ABŞ-dır. Bu dövlətin Cənubi Qafqazda 

həmçinin bir sıra vəzifəsi var. Erməni diasporunun himayəsi altında Konqresdə fəaliyyət 

göstərən erməni lobbisi çox güclüdür. Lakin hazırda Vaşinqton-Bakı hökumətlərarası 

münasibətləri həmçinin güclüdür və Xəzər enerji təhlükəsizliyinə, terrorla mübarizəyə və 

Əfqanıstana uçan ABŞ təyyarələri üçün Azərbaycan ərazisindən uçmaq icazəsinə 

əsaslanır.  
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Avropa Birliyi (AB) öz vasitəçilik rolunu Minsk Qrupu çərçivəsində ilk növbədə Fransaya həvalə edib 

(Fransa öz növbəsində iddia edir ki, əgər onun səlahiyyətləri 27 dövlətin konsensusu ilə qərar qəbul edən 

AB-yə ötürülərsə, bu, onun danışıqlar aparmaq imkanlarına xələl gətirəcək). Gözlənilir ki, AB bu prosesdə 

öz iştirakını daha da gücləndirəcək və sülh sazişi imzalandıqdan sonra bölgədə sülhü qorumağa köməklik 

edəcək. Digər əsas iştirakçılardan olan Türkiyənin hər iki dövlətə təzyiq etmək imkanı olsa da, 

Azərbaycana qarşı həddindən çox yaxınlıq göstərdiyindən, Türkiyə vasitəçilik edə bilmir. İranın 

Azərbaycan və ABŞ-la münasibətləri xeyli zəif olduğundan bu dövlətin rolu ikinci dərəcəlidir. İranda siyasi 

vəziyyətin dəyişməsi Dağlıq Qarabağ məsələsinə güclü və eyni zamanda ya mənfi, ya da müsbət təsir 

göstərə bilər, lakin hazırda İran bu münaqişənin “yatmış nəhəngidir”. 



 

Yaxın Şərq, Əfqanıstan və Darfurdakı münaqişələrlə müqayisədə, ABŞ üçün Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin önəmi daha azdır. Bəzi ABŞ rəsmiləri 2001-ci ildə Ki Vestdə 

təşkil edilmiş görüşdən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsinə enerji sərf etməkdən və yüksək 

rütbəli rəsmiləri cəlb etməkdən ehtiyatlanırlar. Bu görüşdə hətta ABŞ dövlət katibi Kolin 

Pauel iştirak etmişdir, lakin bir amerikalı diplomatın söylədiyi kimi, “hər şey köpük kimi 

yoxa çıxdı.” Bununla belə, Ki Vest görüşü göstərdi ki, münasib vaxt yetişəndə ABŞ 

həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsində sülh sazişi əldə etmək üçün güclü diplomatik 

vasitələrdən istifadə etməyə hazırdır. 

 

 

2. Atəşkəs rejimi 

 

Dağlıq Qarabağın ətrafında 175 kilometrlik təmas xətti mübahisənin ən zəif nöqtəsidir. 

Mina sahələri və səngərlərlə möhkəmləndirilmiş bu cəbhə xətti 1-ci Dünya 

Müharibəsinin döyüş meydanına bənzəyir. ATƏT-dən alınan qeyri-rəsmi təxminlərə 

əsasən, 2008-ci ildə otuza yaxın əsgər snayper gülləsi və mina partlayışlarından həlak 

olmuşdur. Lakin ola bilər ki, digər ölüm hadisələri barədə silahlı qüvvələr tərəfindən 

məlumat verilməmişdir. 

 

Atəşkəs demək olar ki, özü-özünü tənzimləyir, onun monitorinqini yalnız səfir Andjey 

Kaspjık və onun beş sahə köməkçisi aparır. Bu şəraitdə tərəflər daha məsuliyyətli olmağa 

məcburdurlar və təmas xəttində baş verən insidentlərə görə kənar qüvvələri günahlandıra 

bilmirlər. Lakin monitorinq aparanların mandatı olduqca məhduddur. ATƏT 

müşahidəçiləri təmas xəttinin müəyyən kəsiyinə baş çəkmək niyyəti barədə əvvəlcədən 

dövlət orqanlarına xəbər etməlidirlər və xəbərdarlıq edilmədən təmas xəttinə gələ 

bilməzlər. Müşahidəçilərin sayı az olduğundan (müqayisə üçün qeyd edək ki, Abxaziya 

münaqişə zonasında 100-130 BMT müşahidəçisi yerləşdirilmişdir) tərəflər etdiklərini 

beynəlxalq ictimaiyyətdən nisbətən daha asanlıqla gizlədə bilər. 

 

Təmas xəttində daha çox zorakılıq hallarının mümkünlüyü bir neçə səbəbdən əsl təhlükə 

mənbəyidir. Ermənilər tərəfdən təqribən 30.000 nəfərlik qoşun yerləşdirilmişdir, 

Azərbaycan tərəfindən isə bu rəqəm bir az çoxdur. 1994-cü ildə bağlanmış atəşkəsdən 

bəri tərəflərin səngərləri bir-birinə daha yaxınlaşmışdır. Tərəflər 10 il bundan əvvəlki 

vəziyyətlə müqayisədə minaatanlar və snayper tüfəngləri kimi daha effektli və müasir 

silahlarla təchiz edilmişdir. 

 

Beynəlxalq müşahidəçilər razılaşırlar ki, təsadüfi hadisələrin və ya aşağı səviyyədə 

qurulmuş təxribatların nəticəsində vaxtaşırı baş verən snayper atışmalarına rəğmən, hər 

iki tərəfdən silahlı qüvvələr yetərincə güclü siyasi nəzarət altındadır, minaatan və digər 

bu tipli ağır silahlardan digər tərəfə atəş açmaq üçün siyasi rəhbərliyin icazəsini almaq 

lazımdır. 

 

4-5 mart 2008-ci il tarixində Dağlıq Qarabağın şimalındakı Ağdərə rayonunun Leonarx 

kəndi yaxınlığında 1994-cü ildən bəri təmas xəttində ən ciddi toqquşma baş vermişdi.5 Nə 
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Baş verən hadisələrin təfsilatları aydın deyil, amma elə görünür ki, tərəflərdən biri öz mövqeyini 

səngərlərindən daha irəli çəkib “ön mövqe” götürmək istəyərkən, digər tərəf həmin mövqe istiqamətində 

həmlə etmiş, və beləliklə vuruşma baş vermişdir. Döyüş zamanı dörd azərbaycanlı həlak olmuşdur, erməni 

tərəfindən də itkilər olmuşdur (ermənilər yaralıların olmasını təsdiqləsələr də, ölənlər barəsində bir söz 

demədilər). Döyüş zamanı minaatanlardan istifadə edilmiş, artilleriya meydana gətirilmiş, lakin ondan 

istifadə edilməmişdir. Döyüş 24 saatdan sonra, ATƏT-in səyyar nümayəndəsi – səfir Kaspjıkın gərgin 

telefon diplomatiyası nəticəsində dayandırıldı.  



baş verməsindən asılı olmayaraq, bu vuruş gələcək üçün çox pis əlamətdir. Bir xarici 

məmur belə ifadə işlətmişdir ki, “hər həftə belə halların qarşısını almaq bizim 

imkanımızda deyil.” 

 

 

3. Regionda vəziyyət 

 

3a. Azərbaycan tərəfi 

 

Azərbaycan yeni neft gəlirləri nəticəsində sürətlə dəyişir. Hamı bu faktla razılaşır, lakin 

heç kəs bilmir ki, belə dinamik dəyişikliklər prosesi bu ölkəni hara aparır. 

 

Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyi on il əvvəlkindən qat-qat güclüdür. Rəhbər vəzifələri 

tutanlar onların fikrincə kifayət qədər hörmət görmədikləri illərin yerini doldururlar. 

Bakıda yaşayıb işləyən bir beynəlxalq ekspertin fikrincə, “diplomatlar, xarici 

parlamentarilər, QHT işçiləri ilə görüşlərdə dövlət rəsmiləri belə ifadələr işlədirlər: „Siz 

bizə yox, biz sizə lazımıq‟, „Bizimlə daha bu cür danışa bilməzsiniz.‟” Hal-hazırda 

Azərbaycanın xaricdə 50 səfirliyi var. 2008-ci il iyunun 26-da Bakıda 1992-ci ildən bəri 

ilk dəfə keçirilmiş təmtəraqlı hərbi paradda Azərbaycan öz yeni hərbi qüdrətini nümayiş 

etdirdi. Prezident Əliyev tez-tez öz nitqlərində Azərbaycanı “əvəzedilməz” dövlət 

adlandırır və ölkənin enerji resurslarını Ermənistanın daha acınacaqlı vəziyyəti ilə 

müqayisə edir. Çoxvektorlu xarici siyasət həyata keçirən prezident Əliyev eyni zamanda 

həm Rusiya, həm ABŞ, həm İslam, həm də Asiya dövlətləri ilə yaxşı münasibətlər 

saxlayır. 

 

2006-cı ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin işə salınmasından sonra Azərbaycanın 

neft gəlirləri birə-yüz artdı.6 
BP şirkətinin son ehtimallarına görə, əgər AÇG layihəsinə 

yeni sərmayələr yatırılarsa, “neft hasilatının piki” öncədən proqnoz edilmiş pik ilindən, 

yəni 2012-dən sonra hələ altı-yeddi il davam edə bilər. 

 

Lakin neftin qiyməti qeyri-sabit olan bir vaxtda Azərbaycan həmçinin “holland 

xəstəliyinin” klassik əlamətlərindən, yəni iqtisadiyyatın son dərəcə təbii ehtiyatlardan 

asılı olmağından əziyyət çəkir. Enerji sektoru əhalinin çox kiçik hissəsini işlə təmin edir.7 

Azərbaycanın qarşısına çıxan çətinlik ondan ibarətdir ki, bu dövlət böyük həcmdə 

vəsaitin daxil olmasından əmələ gələn bonus effektini yaşamağa başlayan kimi, gəlirlərin 

əvvəl-axır azalmasının iqtisadiyyata göstərəcəyi mənfi təsirin qarşısını almağa 

məcburdur. Bu problemi həll etmək üçün ölkənin on ildən azca artıq vaxtı qalır. Bu 

məsələnin həll edilməməsi Azərbaycanda sosial problemlərə, o cümlədən işsizlərin 

sayının artması və siyasi gərginliyə səbəb ola bilən varlılar və yoxsullar arasındakı fərqin 

artmasına yol aça bilər. 

 

Lakin Ermənistanla münaqişə məsələsi Azərbaycanda digər məsələləri kölgədə qoyur və 

bütün azərbaycanlıları birləşdirən tək məsələdir. Nə qədər ki, Azərbaycan torpaqları 

erməni işğalı altındadır, azərbaycanlılar öz ölkələrini “yaralanmış dövlət” kimi görürlər. 

Onların məyusluğunu başa düşmək olar, amma Azərbaycanın apardığı siyasət nəticəsində 
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ABƏŞ-in Azərbaycanla bağladığı hasilatın pay bölgüsü sazişinin müddəti 2024-cü ildə bitir. ABƏŞ-dən 

bildirilir ki, konsorsiumun hazırkı məqsədi 2008-ci ilin sonuna kimi Azəri-Çıraq-Günəşli (AÇG) 

yatağından neft ixracının həcmini günə 1 milyon barelə çatdıraraq, gəliri 30 milyon ABŞ dollarına qədər 

artırmaqdır. Təxmin edilir ki, neftin bir barelini 60 dollardan götürdükdə, Azərbaycan təkcə AÇG 

yatağından 220 milyard dollar əldə edə bilər. 
7 Dörd milyonluq işçi qüvvəsi olan Azərbaycanda təqribən 100.000 nəfər neft sektorunda çalışır, onlardan 

yalnız 1.800 nəfər ABƏŞ-in əsas payçısı olan BP şirkətində işləyir. 



ermənilər bu torpaqları öz əllərində saxlamağa daha çox can atırlar. Dağlıq Qarabağ 

erməniləri ilə münasibətlər yaratmaqdan imtina edən Bakı bu siyasətlə onları özündən 

daha da uzaqlaşdırdı.8 

 

Prezident özü get-gedə daha inamlı görünür. Hazırda o, ölkənin şərtsiz rəhbəridir və 

2008-ci ilin oktyabrında asanlıqla yenidən seçildi, ilk növbədə ona görə ki, müxalifət 

tamamilə darmadağın edilmişdi. 35 il müddətində Azərbaycanda hökmranlıq edən 

atasının kölgəsindən çıxan İlham Əliyev ikinci prezidentlik dövründə daha inadlı və fəal 

olacaq və Heydər Əliyevin “köhnə qvardiyasından” bəzilərini təqaüdə göndərə bilər. Rəy 

sorğularına əsasən, İlham Əliyev ona göstərilən etimada görə digər şəxsləri və qurumları 

üstələyir. 

 

Lakin Azərbaycanın prezidenti olmaq o deməkdir ki, həmin şəxs onun himayəsinə 

arxalanan bir neçə rəqib qrupları tarazlaşdırmağı bacarmalıdır. Bir beynəlxalq ekspertin 

dediyi kimi, “bu, çox ehtiyatlı oyundur, klanlar, pulların paylanması, nüfuz, güc 

nazirlikləri, güc mərkəzləri tarazlaşdırılır.” 

 

Belə tarazlaşdırma siyasəti həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlərinə də tətbiq 

edilir. Azərbaycanın Qazaxıstanla müqayisə edilə bilən müstəqil xarici siyasət aparmaq 

istəyi vardır, bu siyasət nəticəsində həm Vaşinqton, həm də Moskva ilə sıx münasibətlər 

qurulmuşdur. 

 

Dağlıq Qarabağ məsələsində İlham Əliyev atasından nisbətən daha sərt bəyanatlar verir. 

2008-ci ilin hərbi paradında o, bildirmişdir: “Biz hər zaman işğal altında olan torpaqları 

hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq.” Bir beynəlxalq müşahidəçinin fikrincə, 

“[Dağlıq Qarabağla bağlı] sərt ritorika [güclü millətçi kökləri olan] müxalifətin bu 

mövzuda danışmaq imkanını daraldır.” Digər diplomatın rəyinə görə, əgər prezident 

Əliyev Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında danışıqların səmərə verəcəyinə inanmasaydı, 

danışıqları davam etdirməzdi. Diplomat həmçinin qeyd edir ki, prezident ermənilərə 

ünvanladığı savaşqan nitqlərində “həmişə ikibaşlı yozula bilən qeyd-şərt qoyur.”   

 

Belə savaşqan tonda verilmiş bəyanatlar KİV-də və ictimaiyyət arasında hökm sürən 

aqressiv əhval-ruhiyyəni əks etdirir. Savaşpərəstlik meylləri gənc nəslin arasında daha 

çox yayılmışdır, sovet dönəmində ermənilərlə yanaşı yaşamaqlarını yaxşı xatırlayan yaşlı 

nəsildə belə meyllər daha azdır.9 Rəy sorğuları göstərir ki, erməni-Azərbaycan 

münaqişəsinin həll edilməməsi sadə adamları ən çox narahat edən məsələdir və əhali 

üçün yoxsulluq və işsizlik problemlərindən daha önəmlidir.10 Bütün bunları nəzərə alıb 

söyləmək olar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində nəticə etibarı ilə sülh sazişinin əsasını 

qoya bilən güzəştlərə getmək üçün Azərbaycanın siyasi elitası özünə çox az imkan 

saxlayıb. 

 

                                                 
8 Bakı Dağlıq Qarabağda istənilən təşkilatlanma işinə və xaricilərin fəaliyyətinə, hətta Azadlıq radiosunun 

azərbaycanlılara Dağlıq Qarabağdan son dərəcə ehtiyac duyulan məlumatları çatdıra biləcək müxbirinin 

təyin edilməsi kimi adi məsələlərə qəti surətdə etiraz edir.   
9 

Məsələn, 1992-ci ilin fevralında baş vermiş Xocalı qətliyamının anılmasına həsr edilmiş mərasimlər on il 

əvvəlkindən daha çoxdur, Xocalıda qətlə yetirilən insanların cəsədlərini göstərən filmlər isə hətta 

məktəblərdə nümayiş edilir.  
10 

PULS-R təşkilatının 2005-ci ilin dekabrı, 2006-cı ilin dekabr və 2007-ci ilin fevralında keçirdiyi rəy 

sorğularına əsasən cəmiyyət arasında sərt xətt tərəfdarları çoxluq təşkil edir, son rəy sorğusunda 

respondentlərin 62,3 faizi Dağlıq Qarabağ məsələsində “güzəştə getməmək” mövqeyini tutur, 

respondentlərin yalnız 4,1 faizi Dağlıq Qarabağa “dünyada ən yüksək muxtariyyətin” verilməsini 

dəstəkləyir (bu ifadəni prezident Əliyev xaricdə keçirdiyi görüşlərdə işlətmişdir).  



Maraqlıdır ki, Qarabağın azərbaycanlı icmasının və digər məcburi köçkünlərin Dağlıq 

Qarabağ məsələsindəki rolu zəifdir. Onlar tədricən cəmiyyətə inteqrasiya 

edilməkdədirlər. Bütün “çadır düşərgələri” ləğv edilmişdir, bununla belə xeyli insan yenə 

də tam şəraiti olmayan evlərdə yaşayır, digərləri isə ölkənin paytaxtdan uzaq və şəraitsiz 

məkanlarında yerləşdirilmişdir. Narazı olan və faktiki olaraq vətəndaş hüquqlarından 

məhrum edilən bu böyük qrup nəzəriyyədə güclü siyasi qüvvəyə çevrilə bilər. Təməl 

Prinsipləri haqqında sənəd imzalanarsa, məcburi köçkünlərin 85 faizi dərhal doğma 

evlərinə qayıtmaq hüququnu alacaq. Məcburi köçkünlər icması bundan istifadə edib sülh 

sazişinə öz nüfuzunu yeridə bilər. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması belə bir saziş 

bağlandıqda Qarabağa dərhal qayıtmaq hüququnu əldə edə bilməyəcəklərindən 

qəzəblənib, radikal müxalif qüvvəyə çevrilə bilər. 

 

Azərbaycanda uzun-müddətli strategiyanı görmək çətindir. Hazırda Bakı öz mövqeyini 

beynəlxalq arenada, o cümlədən BMT-də irəli aparmağa çalışır. Beynəlxalq müstəviyə 

gəldikdə, diplomatik təzyiqlər və məsələnin önəminin artırılması nəticəsində beynəlxalq 

toplum Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini yenidən təsdiq edə bilər; əslində 

Minsk Qrupunun həmsədrləri artıq bunu edirlər. Lakin diplomatik təzyiqlər bundan artıq 

nəticə vermək iqtidarında deyil – Moskva, Vaşinqton və ya Brüsselin mövqelərində 

mühüm dəyişikliklər həmçinin gözlənilmir. 2008-ci ilin son hadisələrindən görünür ki, 

Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Qərb dövlətləri tərəfindən Serbiyanın 

Kosovo münaqişəsində olduğu kimi “təcavüzkar” qismində tanınmasına Bakı nail ola 

bilməyəcək. Minsk Qrupunun fevralın 19-da verdiyi bəyanatda Bakı sülh prosesinin 

pozulması cəhdinə görə kəskin tənqidə məruz qaldı.11 
 

 

Bu vəziyyətdə Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi çətin seçim qarşısında qalıb: ya gənc nəsil 

üçün getdikcə daha da qəbuledilməz olan status-kvo saxlanılmalıdır, ya da sülh 

razılaşmasına, konkret olaraq isə bölgədəki gerçəklikləri əks etdirən Madrid Sənədinə 

doğru getmək lazımdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan ictimaiyyəti belə bir 

razılaşmanı qəbul etməyə hazır deyil və onu təəssüflə qarşılayacaq. 

 

 

3b. Erməni tərəfi 

 

Ermənistan 2008-ci ili əsasən böhran içində keçirdi. Fevralda keçirilmiş mübahisəli 

prezident seçkiləri və martın 1-də Yerevanda baş vermiş faciəli zorakılıqdan sonra 

yaşanan sarsıntı cəmiyyət arasında nifaq salmışdır. Ermənistanın yeni prezidenti Serj 

Sarkisyan üçün bu məsələ həll edilməmiş qalır. 

 

Beləliklə, siyasi konsolidasiya prezident Sarkisyan və onun komandası üçün bir nömrəli 

məsələdir. Sarkisyan sələfindən daha açıq və razılığa gələn şəxs kimi tanınsa da, hazırda 

daha zəif kartlarla oynayır. O, eyni zamanda çox çətin iqtisadi mühitlə üzləşib. 

Ermənistanın iqtisadi vəziyyəti on il bundan əvvəlkindən qat-qat yaxşıdır. Rusiyanın 

köməkliyi ilə işlədilən Metsamor nüvə elektrik stansiyası və İrandan çəkilmiş qaz boru 

kəməri sayəsində hazırda Ermənistanın energetika sahəsində vəziyyət qənaətbəxşdir. 

Dünya Bankının 2007-ci il hesabatında Ermənistan öz “parlaq” ikirəqəmli inkişaf 

tempinə görə “Qafqaz pələngi” adlandırılmışdır. Lakin ölkə ümumdünya iqtisadi 

tənəzzülündən əziyyət çəkir. Bu il yanacaq və ərzağın qiyməti qalxmış, Rusiya qazına 

subsidiyalar götürülmüşdür. 

 

                                                 
11 2008-ci ilin martında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə müzakirəyə çıxarılmış BMT-nin Dağlıq Qarabağa dair 

qətnaməsinin səsə qoyulması zamanı Təhlükəsizlik Şurasının Minsk Qrupuna həmsədrlik edən üç üzvü 

onun əleyhinə səs verdi, digər iki üzv, habelə AB-yə daxil olan 26 dövlət səs verməkdən imtina etdi. 



Gürcüstandakı avqust böhranı Ermənistanın təcriddə qalmasını və öz qapalı sərhədləri 

daxilində zəifliyini bir daha xatırlatdı. Avqustun 16-da Gürcüstanın mərkəzində 

Ermənistanı Qara dəniz sahili ilə birləşdirən dəmiryol xəttinin üzərindəki Qrakali 

körpüsünün partladılması Ermənistanın xarici ticarətini bir həftəlik bağladı və ən azı 

yarım-milyon dollarlıq gəlirdən məhrum etdi. Eyni zamanda Gürcüstandakı müharibə 

Sarkisyana xarici siyasət vasitəsilə öz mövqeyini möhkəmləndirməyə imkan yaratdı. Bu 

böhran həmçinin Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini isitmək təşəbbüsünü 

sürətləndirməklə bərabər Ankaranın “Sabitlik və əməkdaşlıq platforması” əsasında 

Qafqaz məsələlərinə müdaxilə etmək niyyəti gücləndirildi. Sentyabrın 6-da Türkiyə 

prezidenti Abdullah Gül Ermənistan-Türkiyə futbol matçına tamaşa etmək və Sarkisyanla 

danışıqlar aparmaq üçün Yerevana səfər etdi. 

 

Ermənilər israr edir ki, 1993-cü ildən bağlı qalan Türkiyə sərhədinin açılması məsələsinin 

Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqəsi yoxdur. Bu məsələ ilə bağlı qarışıq bəyanatlar verən 

Türkiyənin daxili siyasəti və Azərbaycanla yaxın müttəfiqliyi onun əl-qolunu bağlayır. 

Güman etmək olar ki, Ankara Dağlıq Qarabağ məsələsində hər hansı fəaliyyət 

göstərməkdən əvvəl ermənilərin bu məsələnin həllində müəyyən addımlarını gözləyəcək. 

Ən vacibi odur ki, Türkiyə bu məsələnin həllinə müsbət təkan vermiş və xeyirxahlıq 

nümayiş etdirmişdir, 2009-cu ildə isə bu müsbət məqamlardan istifadə etmək mümkün 

olacaq. 

 

Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında müzakirələr Azərbaycanla müqayisədə Ermənistanda 

daha çoxdur, elə görünür ki, bu problem müasir Ermənistanın özəlliyinin açarıdır və 

ondan bir alət kimi istifadə olunur. Burada əsas paradoks Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 

yeddi “işğal edilmiş” rayonun məsələsidir. Baxmayaraq ki, sülh sazişi bağlandıqda bu 

rayonların qaytarılacağını hamı bilir, bu məsələnin müzakirə edilməsi demək olar ki, tam 

yasaqdır və bu rayonları daim “azad edilmiş ərazilər” adlandırırlar. 2005-ci ildə 

keçirilmiş parlament dinləmələrində o vaxtlar müdafiə naziri olan Serj Sarkisyanın 

ağzından “Ağdam heç vaxt bizim vətənimiz olmayıb” cümləsi çıxanda, daşnaklar və 

digərləri onu bu sözlərinə görə tənqid atəşinə tutmuşdular. 

 

Bir erməni eksperti qeyd edir ki, Ermənistan, Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş əraziləri 

əhatə edən “42.000 kvadrat kilometr” məfhumu get-gedə vüsət alır. O, bildirir ki, 

“Psixoloji səviyyədə ermənilər Dağlıq Qarabağ, Laçın və Kəlbəcəri [digər rayonlar 

istisna olmaqla] erməni torpağı kimi qəbul edirlər. Beş-on ildən sonra bu vəziyyət 

dəyişəcək”12  

 

Payız hadisələri sübut etdi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi öz önəmini itirməyib. Payızda 

sülh prosesi həlledici məqama çatdığından oktyabrın 17-də müxalifət lideri Levon Ter-

Petrosyanın ictimai etiraz aksiyalarına iki-üç aylıq moratorium qoyması Sarkisyana dayaq 

oldu.13  

 

Lakin Sarkisyan digər istiqamətlərdən gələn müqavimətlə rastlaşdı. Oktyabrın 30-da bir 

neçə müxalifət partiyası “azad edilmiş rayonların” qaytarılmasına etiraz edərək Miatsum 

(Birləşmə) adlı yeni hərəkata start verdi.14 Ter-Petrosyanın taym-autu çox güman ki, 

                                                 
12 

Ekspertlər söyləyir ki, “Qarabağın ətrafındakı torpaqlar inteqrasiya edilməkdədir. Qərbdəki ərazilər (yəni 

Laçın və Kəlbəcər) üçün dövlət proqramları var. Cənub rayonlarda – Cəbrayıl və Füzulidə – sahələr 

nizamsız şəkildə becərilir. İnsanlar orada yaşamır, amma bu torpaqlar çox münbitdir, fermerlər gəlib burada 

işləyirlər.” 
13 

Nəzərə alsaq ki, Ter-Petrosyanın bir neçə tərəfdaşı 1 mart iğtişaşlarından sonra hələ də həbsdədir, bu 

addım mühüm güzəşt oldu. 
14 

Məsələn, 2008-ci il oktyabrın 31-də digər məsələlərdə Qərb-yönlü mövqedən çıxış edən İrs Partiyasının 

üzvü, deputat Zaruhi Postanyan sərt şəkildə bildirdi ki, “Mən ərazi güzəştlərinə hazır deyiləm”.  



yazda bitəcək, belə ki, Ermənistan 1 mart zorakılığının ildönümünü qeyd etməyə 

hazırlaşır. Eyni zamanda iqtisadi narazılıq artmaqdadır, Rusiyada iş yerlərini böyük 

ehtimalla itirəcək on minlərlə işçi qüvvəsi Ermənistana qayıdıb müxalifətin sıralarına 

qatılacaq və ona dəstək verəcək. 

“Dağlıq Qarabağ Respublikasında”15 yaşayan ermənilər münaqişənin əsas amili olsalar 

da, onların səsini yalnız dolayısıyla eşitmək olur. Tanınmazlıq və təcridlə üz-üzə qalan 

Qarabağ ermənilərinin bir sıra məsələlərlə bağlı həqiqi mövqeyini ayırd etmək çətindir. 

Bir çox baxımdan Dağlıq Qarabağ faktiki olaraq Ermənistanın əyalətidir. “DQR”-in öz 

pul vahidi yoxdur, burada Ermənistan dramı dövriyyədədir, büdcənin yarısı 

“dövlətlərarası köçürmə” yolu ilə Yerevandan gəlir, Dağlıq Qarabağ əhalisinə Ermənistan 

pasportları paylanıb. Ermənistan və “DQR” silahlı qüvvələri vahid qurum kimi fəaliyyət 

göstərir. 

Əsas fərq mövqelərdədir. Dağlıq Qarabağ erməniləri üçün münaqişənin həll olunması 

həyati əhəmiyyətli məsələdir və onların təhlükəsizliyi və eyniyyətini risk altına qoyur. 

Onların əksəriyyəti belə qənaətdədirlər ki, Azərbaycan onların mövcudluğu üçün çox 

böyük təhlükə mənbəyidir və Madrid Sənədinin təmin etdiyi beynəlxalq zəmanətlər 

yetərincə güclü deyil ki, işğal edilmiş rayonların qaytarılmasına haqq qazandırsın. Bir 

Qarabağ ermənisi deyir ki, “konstruktiv ikimənalılıq kömək etməyəcək, çünki ölüm 

ikimənalı anlam deyil”. 

 

Ermənistanda bir çox insanlar indi Qarabağ məsələsində razılığa gəlməyə və, məsələn, 

Türkiyə ilə sərhədlərin açılması əvəzinə güzəştə getməyə daha çox hazırdır. Dağlıq 

Qarabağda boya-başa çatan gənc nəsil Azərbaycanı yalnız təcavüzkar kimi tanıyır. 

Moskva Bəyannaməsi imzalananda burada bir çoxları qəzəbləndi ki, təşkilatlanma və 

birtərəfli qaydada elan edilmiş müstəqillik illərinə rəğmən Dağlıq Qarabağın imzası bu 

sənədin altında yoxdur. Buna görə də, Serj Sarkisyan özü əslən Qarabağlı olsa da, 

noyabrın 14-15-də vətəninə səfər edərkən qəzəblə qarşılandı. 

Bu şəraitdə Sarkisyan cəmiyyətin razılığı olmadan addım atmayacağına söz verməklə 

özünü müdafiə etməyə çalışır. O, açıq bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağı danışıqlar 

masası arxasında görmək istəyir. Eyni zamanda Sarkisyan parlamentə tapşırdı ki, hər 

hansı potensial sülh sazişinin səsverməyə qoyulmasına şərait yaradan referendum 

haqqında qanun qəbul edilsin. 2008-ci il noyabrın 20-də Sarkisyan onlarla müxalifət 

liderləri ilə Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında beş saatlıq müzakirələr apardı. 

Azərbaycanda olduğu kimi, Ermənistanda da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll 

edilməməsi ölkənin adına və gələcəyinə nə cür xələl gətirə biləcəyini yalnız prezident 

aydın görməyə qadirdir. (Bu baxımdan Serj Sarkisyan və İlham Əliyev nə qədər 

təəccüblü olsa da, öz ölkələrində ən tənha adamlardır, onların gələcəyi görmək 

qabiliyyətinə bəlkə də yalnız Levon Ter-Petrosyan şərik çıxa bilər.) 

                                                 
15 “DQR” tamamilə erməni qurumudur və həm siyasi, həm iqtisadi cəhətdən Ermənistanla sıx əlaqəsi var, 

eyni zamanda onun öz siyasi institutları da mövcuddur. “DQR” 1991-ci ilin dekabrında müstəqillik elan 

etmişdir, lakin Ermənistan da daxil olmaqla, heç bir dövlət bu müstəqilliyi tanımayıb. Əhalisinin sayı dəqiq 

bəlli deyil. Sovet dönəmində, 1989-cu ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 189.000 nəfər qeydiyyatda 

idi, onlardan 145.000 nəfəri erməni, 40.000 nəfəri isə azərbaycanlı idi. Demək olar ki, bütün 

azərbaycanlılar münaqişə zamanı buranı tərk etmiş və yaxud qovulmuşdur. Həmçinin bir çox ermənilər 

iqtisadi səbəblərdən Qarabağı tərk etmişdirlər. Mərkəzi seçki komissiyasına əsasən, 2007-ci ilin iyulunda 

keçirilmiş “prezident seçkilərində” 92.000 nəfərlik elektoratdan 71.286 nəfəri səs vermişdir. Bu rəqəmləri 

yoxlamaq mümkün olmasa da, güman etmək olar ki, Dağlıq Qarabağ əhalisinin sayı hazırda 100.000 

nəfərdən bir az çoxdur. 



Sarkisyanın daim yadına salırlar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi həll edilməmiş qalsa, 

Ermənistan üçün uzun-müddətli təmayüllər əlverişli olmayacaq. 2008-ci ildə bütün dünya 

tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması bir daha vurğuladı ki, Dağlıq 

Qarabağa Kosovo kimi müstəqillik əldə etməyə imkan verilməyəcək və onun statusuna 

sülh sazişi bağlanmayınca ehtiyatlı münasibət göstəriləcək. 

Hazırda Türkiyənin təşəbbüsü, Moskva Bəyannaməsi və Ter-Petrosyanla müvəqqəti 

barışıq şəraitində Sarkisyanın manevr etmək üçün azca da olsa imkanı var. Lakin son 

hadisələrdən qənaətə gəlmək olar ki, onun keçə bilmədiyi “qırmızı xətlər” var – məsələn, 

Dağlıq Qarabağ ermənilərinin sülh prosesinin növbəti mərhələsinə dair müzakirələrdə 

iştirakının təmin edilməsi, Laçının təhlükəsizlik zəmanətləri. Bu şərtləri Azərbaycan 

tərəfi çətin ki, qəbul etsin. 

 

 

4. Ssenarilər 

 

Aşağıda Cənubi Qafqazda hərbi tarazlığın mahiyyəti, Ermənistan və Azərbaycanın hərbi 

imkanları müzakirə edilmiş, Dağlıq Qarabağda zorakılıqla nəticələnə bilən bir neçə 

təhlükəli ssenari təsvir edilmişdir. 

 

Qeyd etmək vacibdir ki, burada təqdim edilən ssenarilər gerçəkləşmə ehtimalına görə ön 

sıralarda deyil – ən mümkün ssenari status-kvonun davam etdirilməsidir – bununla belə, 

Cənubi Osetiyada baş vermiş hadisələrin fonunda bu ssenariləri nəzərə alıb Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə uzun-müddətli baxışda əks etdirmək vacibdir. 

 

Vaxtın seçilməsi burada çox mühüm rol oynayır. Bu yaxınlarda açıqlanmış beynəlxalq 

hesablamalara əsasən, Azərbaycanın neft gəlirləri 2012-13-cü illərdən sonra azalmağa 

doğru gedəcək. İlham Əliyevin prezidentliyinin ikinci müddətinin bitməsi və bununla 

bağlı olan mümkün varislik problemi  məhz həmin illərə düşəcək. Beynəlxalq Böhran 

Qrupunun qiymətinə görə, bu illər ən təhlükəli dövr olacaq və hərbi əməliyyatların 

başlaması riski həmin dövrdə ən yüksək həddə çatacaq. Bununla belə, konstitusiyaya 

dəyişikliklər edib İlham Əliyevə üçüncü dəfə seçilmək imkanı vermək planlarını nəzərə 

alsaq, aydın olur ki, varislik məsələsi artıq həll edilmişdir. Əgər neft gəlirləri yüksək 

templə 2019-cu ilə kimi daxil olmağa davam edəcəksə (yuxarıda bu barədə açıqlama 

verilmişdir), bu halda hesablama dəyişir və Azərbaycan strateji seçimlər etmək üçün daha 

çox vaxt əldə edir. 

 

 

Hərbi tarazlıq 

 

“Qarşılıqlı təhlükə” Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən zərərli amilidir. Silahlanma 

yarışının davam etdirilməsi bu təhlükəni daha da qızışdırır. 

 

Azərbaycanın hərbi büdcəsi 2008-ci ildə 1,2 milyard dollara bərabər olmaqla 

Ermənistanınkından üç dəfə çox idi. Azərbaycan bu büdcəni 2009-cu ildə 2 milyard 

dollara çatdırmağı planlaşdırır. Azərbaycan böyük həcmdə yeni texnika alır, ABŞ və 

Türkiyə onun silahlı qüvvələrinə təlimlər keçir. Ordunun bütün sahələrinə vəsait 

xərclənir. Ən nəzərə çarpan tədarüklər arasında otuzdan çox MiG-25 qırıcılarının və 12 

ədəd uzaq məsafəli Smerç raketlərinin Ukraynadan alınması oldu. Bu raketlər uçub 

Dağlıq Qarabağa çatmaq imkanındadır və gələcəkdə Azərbaycanın təşkil edə biləcəyi 

hücumda istifadə edilə bilər. 

 



Yeni texnika və silahlar Azərbaycanın hərbi imkanlarını köklü surətdə artırır, amma 

çoxları şübhə edir ki, bu imkanlar Dağlıq Qarabağın “azad edilməsində” Azərbaycana 

kömək edə bilər. Artan hərbi büdcə ilə əlaqəli başqa narazılıqlar onunla bağlıdır ki, ordu 

islahatları hərbi xərclərdən dala qalır. Bir təhlilçinin sözü ilə desək, biz indiyə kimi 

“islahat yox, müasirləşdirmənin” şahidi olmuşuq. Bundan əlavə, peşəkar hərbiçilərin sayı 

artmaqda olsa da, hazırda çox kiçikdir və çağırışçıların üzərində qurulan ordu 18 aydan 

bir yenilənir. Digər Qərbli ekspertin fikrincə, “Müdafiə xərclərinin artırılması Qarabağ 

problemini hərbi yolla həll etmək istəyi ilə bağlı deyil. „Biz bu mövqedən 

çəkilməyəcəyik‟ deməklə, onlar bu daxili vasitəni Ermənistana təzyiq etmək üçün istifadə 

edirlər.” 

 

Silahlı qüvvələrin strukturu dəyişməz qalmaqda davam edir, kiçik zabitlərə təşəbbüs 

göstərmək üçün az imkan verilir.16 Bununla belə, əgər əsl hərbi islahatlara start verilərsə, 

bu da yeni təhlükələrə səbəb ola bilər, çünki bu halda ordu siyasi müstəqilliyin dadını 

görəcək, Türkiyənin güclü hərbiyyəsi isə bəzi zabitlər üçün yeni örnək ola bilər. 

“Azərbaycan rəhbərliyi tam nəzarəti həyata keçirə bilmir”, bir Qərb eksperti xəbərdarlıq 

edir. “Bəzi zabit yataqxanalarında prezidentin şəklini görməzsən, onun əvəzinə divarlarda 

Atatürkün portretləri asılıb.” 

 

Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanla müqayisədə daha güclü hərbi ənənələri var 

və 1994-cü ildə Qarabağ müharibəsində qələbə çalan ordu erməni cəmiyyətində dominant 

qüvvəyə çevrilmişdir. (Bu, öz növbəsində korrupsiya və tənəzzülə uğramış iqtisadiyyat 

kimi problemlərlə nəticələnmişdir). Ermənistanın hərbi büdcəsi Azərbaycandan dəfələrlə 

kiçikdir, bununla belə erməni ekspertləri iddia edirlər ki, müdafiə qüvvətini lazımi 

səviyyədə saxlamaq üçün belə kiçik büdcə kifayət edir.17 “Ermənilərin bir o qədər də 

narahatlıqları yoxdur, çünki yaxşı dostu [Rusiya] var,” bir Qərb eksperti belə deyir və 

nəzərdə tutur ki, ermənilər Rusiyadan güzəştli qiymətlərlə silah ala bilirlər və Gümrüdə 

yerləşən rus bazasına və bu bazanın tərkibindəki MDB-əhəmiyyətli hava hücumundan 

müdafiə sisteminə arxalanırlar. 2009-cu ilin yanvarında Rusiyanın Ermənistana 800 

milyon dollar həcmində silah-sursat ötürməsi ilə bağlı iddialar yeni qalmaqala səbəb 

oldu. Moskva və Yerevanda bunu təkzib edirlər, amma əgər bu doğrudursa, Rusiyanın 

tərəflər arasında hərbi tarazlığı təmin etmək istəyi ilə uyğun gəlir.  

 

Ermənilərin texniki bazası Azərbaycanla müqayisədə xeyli zəifdir. Onların arsenalında 

SU-25 hücumçu təyyarələri və Çində istehsal olunmuş və 80 km atış məsafəsi olan 

“Tayfun” raket kompleksləri var. Bəzi erməni mütəxəssislərinin sözlərinə görə, 

Ermənistan silahlı qüvvələri həmçinin 300 km atış məsafəsi olan 32 Skad-B tipli raketlərə 

malikdir, bu raketlər 1994-cü ildə, Qarabağda atəşkəs bərqərar olandan sonra Rusiyadan 

alınmışdır. Əgər bu doğrudursa, ermənilərin əlində hücum etmək üçün elə silah var ki, 

Azərbaycanın strateji obyektlərini, məsələn neft platformalarını dağıda bilər. Baxmayaraq 

ki, bir sıra Qərb eksperti bu iddiaya şübhə ilə yanaşır, başqa bir ekspert söylədi ki, 

“Nədən olmasın?” 

 

Beynəlxalq müşahidəçilərin və Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması üzrə 

yoxlamaların nəzarətindən kənarda qalan Dağlıq Qarabağın özü xaricilər üçün hərbi 
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Bir azərbaycanlı ekspert ölkənin üç ən yüksək rütbəli hərbçilərini (müdafiə naziri Səfər Əbiyev, baş hərbi 

komissar Əliağa Hüseynov və prezidentin müşaviri Vaqif Əliyevi) “sülhməramlı” adlandırdı və bildirdi ki, 

onların tutduğu vəzifələr ordunu döyüşə qabil etmək üçün həddindən çox rahatdır. Ekspert əlavə etdi ki, 

“20 generaldan yalnız üçü-dördü bacarıqlıdır”, amma bu adamlar hazırda marginal vəzifələrdədirlər.  
17 Baş qərargahın keçmiş başçısı Vaqarşak Harutyunyan rəsmən bildirmişdir ki, “Mən şadam ki, 

azərbaycanlılar təyyarə alırlar, bu, bahalı əyləncədir.”  
 



cəhətdən qaranlıq yerdir. Bu yaxınlara qədər “DQR”-in silahlı qüvvələrinin özü də yarım-

müstəqil idi, əvvəllər Dağlıq Qarabağda Azərbaycan yetərincə güclü qüvvəyə 

çevrilməmişdən əvvəl ona önləyici hərbi zərbə vurmağın tərəfdarı var idi (aşağıya bax). 

 

Erməni hərbi qüvvələrinin dadına bölgənin relyefi çatır. 1994-cü ilin atəşkəs xətti 

ermənilərin irəliləyib çatdığı hüdudları özündə əks etdirir: onlar müdafiə edilə bilən 

yüksəklikləri tutmuşlar, arxalarında isə Qarabağın dağ massivi uzanır. Ötən müddət 

ərzində onlar bu ərazidə bir neçə dairəvi müdafiə xətləri qurmuşlar. Nəzərə alsaq ki, 

hücuma keçən ordunun ən azı birə-üç nisbətində üstünlüyü olmalıdır, Azərbaycan tərəfi 

belə bir relyefdə hücuma başlamaq üçün hazırkı qüvvəsini xeyli artırmalıdır. 

 

Ermənilərdən bəziləri belə bir fikir irəli sürürlər ki, Qafqazda gedən “silahlanma yarışı” 

müharibə təhlükəsini azaldır, çünki tərəflərin dağıdıcı qüvvəsi artsa da, qarşılıqlı 

silahlanma burada qoruyucu qismində çıxış edir. Lakin indi risklər daha da böyükdür. 

Dağlıq Qarabağ uğrunda yeni müharibə əvvəlkindən qat-qat məhvedici, insan tələfatının 

sayı isə dəfələrlə çox olacaq. Əksər mütəxəssislər razılaşırlar ki, quru qoşunların – 

çağırışçılardan ibarət orduların – bu müharibədə iştirakı qaçılmazdır və onlar Dağlıq 

Qarabağın ətraf düzənliklərində gedəcək qanlı döyüşlərə qatılacaqlar.18 Çox güman ki, 

Azərbaycanın neft-qaz sektoru ermənilərin hədəfinə çevriləcək. Beynəlxalq səviyyədə bu 

həmlələr ermənilərin mövqeyinə zərbə vursa da, Azərbaycana xətər yetirmək üçün ən 

yaxşı üsuldur. 2007-ci ilin oktyabrında Ermənistan parlamentinin vitse-spikeri Vahan 

Hovanisyan demişdir ki, “Azərbaycan təcavüz edərsə, ilk növbədə onun neft potensialı 

məhv ediləcək.” 

 

BTC boru kəməri təmas xəttindən 15 km uzaqlıqda keçir və yerin altına yaxşıca 

basdırılmışdır. Boru kəmərinin boyunca inşa edilmiş nasos stansiyaları daha asan 

hədəfdir, Azərbaycanın ərazisində yerləşən bu stansiyalardan ikisinə zərbə endirilə bilər.19 

Ən qorxunc variant isə Bakıdan cənubda yerləşənə Səngəçal neft terminalının hər hansı 

yolla partladılmasıdır. Hər halda ermənilərin əsas məqsədi Qərbdən gələn neft işçilərini 

və investorları qorxutmaq, Azərbaycanın neft və qaz sektorunu təhlükəli sərmayə obyekti 

kimi göstərmək olacaq. 

 

Aşağıda hazırkı status-kvo‟nun zorakılığa keçməsi ilə nəticələnə bilən beş təhlükəli 

ssenari müzakirə edilir. 

 

 

4a. Madrid Prinsiplərinin əngəllənməsi 

 

Bu ssenariyə görə, prezidentlər Baza Prinsiplərini əks etdirən sənədi imzalamağa doğru 

addım atırlar, amma vəd edilən sülh prosesi ölkə-daxili vəziyyəti gərginləşdirən 

qarşıdurma nəticəsində pozulur. 

 

Madrid Sənədinin və ya onun redaktə edilmiş variantının istənilən formada 

razılaşdırılması mütləq yerli və beynəlxalq səviyyədə nizamlı kampaniya ilə müşayiət 

ediləcək, Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açılması və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 

qayıtması kimi nailiyyətlər KİV-də geniş şəkildə işıqlandırılacaq və müxtəlif bayram 
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2006-cı ildə İsrailin Livanda Hizbullaha qarşı uğursuz hücumu göstərdi ki, güclü hava hücumu zəif 

silahlanmış, lakin yaxşı səngərlənmiş düşməni məğlub etmək üçün kifayət deyil.  
19 

2008-ci il avqustun 5-də Türkiyənin şərqində BTC boru kəmərinin 30 saylı nasosunda indiyə kimi 

naməlum qalan səbəbdən baş vermiş partlayış və ardınca gələn yanğın ona işarə edir ki, bu boru kəmərini 

həqiqətən də partlatmaq mümkündür. 



tədbirləri keçiriləcək. Bununla belə, erməni tərəfində bu müqavimət bir neçə variantda 

özünü büruzə verə bilər: 

 

 Sülh sazişinin Ermənistan, Dağlıq Qarabağ və ya hər ikisində təşkil edilmiş 

ümummilli referendumda rədd edilməsi. 

 Müharibə veteranları, Azərbaycandan olan qaçqınlar və müxalifət partiyaları 
tərəfindən həm Ermənistanda, həm də Dağlıq Qarabağda mitinqlər və toplantıların 

keçirilməsi, daşnakların hökumətə qarşı açıq müxalif mövqeyə keçməsi, 

prezidentin istefasını tələb edən çağırışların səsləndirilməsi. 

 İşğal edilmiş ərazilərdə etirazların baş qaldırması, bu yerlərdə ermənilərin 
kampaniya aparması, İsraildə baş verdiyi kimi, məcburi köçürülməyə qarşı etiraz 

kampaniyasının aparılması, Ermənistan hökumət qüvvələrinin, beynəlxalq rəsmi 

şəxslərin və sülhməramlıların bölgəyə daxil olmasının qarşısını almaq məqsədilə 

Laçın yolunun kəsilməsi. 

 

Buna bənzər olaraq, Azərbaycanda həmçinin sülh sazişinin birinci mərhələsinə qarşı 

etirazları gözləmək olar, xüsusən də nəzərə alsaq ki, Qarabağ ermənilərin nəzarətində 

qalmağa davam edəcək və azərbaycanlılar işğal edilmiş torpaqların tamamilə boşaldılmış, 

dağıdılmış və minalanmış vəziyyətdə olduğunu görüb anlayacaqlar ki, hələ növbəti on 

ildə burada yaşamaq mümkün olmayacaq. 

 

Azərbaycanda baş verə biləcək etirazlar müxtəlif qruplar tərəfindən təşkil edilə bilər: 

 

 Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləri, müharibə veteranları, (razılaşmanın ilkin 

mərhələsində dərhal öz keçmiş evlərinə qayıtmaq hüququnu almayan) Şuşa və 

Laçından olan məcburi köçkünlər ən əsas potensial etirazçılardır. 

 Azərbaycanda mühüm qrup təşkil edən, Qərb və Rusiyaya düşmən mövqedə 
duran radikal İslam tərəfdarları ilk dəfə olaraq qalxıb Qərb institutlarını öz 

etirazının hədəfinə ala bilərlər. Bu qrupun nə qədər böyük olmasına dair qiymətlər 

fərqlidir, lakin bu halda o, siyasi alət kimi istifadə edilə bilər. 

 

Madrid Sənədinin “konstruktiv ikimənalılığa” (zərurətdən) söykənməsi daha bir çətinliyə 

səbəb olacaq: erməni tərəfi bu sənədi Dağlıq Qarabağın referendum yolu ilə tam 

ayrılmasına imkan verən mexanizm kimi təqdim edəcək, Azərbaycan tərəfi isə bunu 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlayan və azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 

Qarabağa qayıdışı baş tutmadan səsverməni mümkün etməyən sənəd kimi qəbul edəcək. 

“Konstruktiv ikimənalılıq” prinsipinin tətbiq edildiyi digər sülh proseslərində müşahidə 

edilən daha geniş inam və etibar çərçivəsi olmadan sazişin bir-birini istisna edən təfsirləri 

prosesin növbəti mərhələsində irəliləyişə əngəl törədə bilər. 

 

Sülh sazişinə qarşı çıxan müəyyən etirazlar qaçılmazdır, bu etirazlar aşağı səviyyədə 

olduqda onların öhdəsindən gəlmək mümkündür. Bir neçə toqquşma və daşa basma 

hallarından savayı hadisələrin kəskinləşməsi ağlabatan deyil. Sülhməramlılar tərəfləri iki 

yerə ayıracaqlar, amma bəzi fərdlər digər tərəfin ərazisinə daxil olmaqla narahatlığa 

səbəb ola bilərlər. Ağdam, Füzuli və digər rayonlardan olan azərbaycanlı məcburi 

köçkünlər sülh sazişini dəstəkləməyə məcbur olacaqlar, çünki anlayacaqlar ki, sülh 

vəziyyəti qorunanacan onların öz torpaqlarına qayıtma imkanları öz əllərindədir. 

Ermənilər öz növbələrində Türkiyə sərhədinin açılması və nəqliyyat əlaqələrinin 

bərpasından birbaşa xeyir götürəcəklər. Beynəlxalq səviyyədə planlama burada əsas amil 

olacaq: sülh sazişinin icra edilməsinə dayaq verən və sazişin tezliklə müsbət maddi fayda 

verəcəyinə əminlik nümayiş etdirən güclü beynəlxalq dəstək göstərilməlidir. 

 



 

4b. Atəşkəsin pozulması 

 

Əgər status-kvo davam edərsə və heç bir saziş bağlanılmazsa, bu halda ən çox ehtimal 

edilən variant vəziyyətin şiddətlənməsi olacaq. Bir hərbi təhlilçinin təbiri ilə desək, 

“qoşunların bir-birinə bu qədər yaxın yerləşdiyi cəbhə xəttindəki vəziyyət daxilən qeyri-

sabitdir”. Son iki ildə tərəflərin uzaq məsafəli snayper tüfənglərindən istifadə etməsi bu 

amili bir daha qabardır. 

 

Sayca daha böyük və daha pərişan olan Azərbaycan tərəfinin atəşkəsin möhkəmliyini 

sınamağa və ya zəiflətməyə əsası daha çoxdur. Ehtimallardan biri ondan ibarətdir ki, hər 

hansı bir kiçik insidentin şiddətlənməsinə imkan verilsin. Bir Qərbli hərbi ekspert belə 

deyir:  “Əks mövqeyə bir artilleriya atəşi açılır və 20-30 erməni tələf olur. Beləliklə, 24 

saat ərzində artıq gərginlik artır”. Digər ssenariyə görə, təmas xətti boyunca atışma 

tədricən və qəsdən şiddətlənə bilər. “Azərbaycan hər gecə minaatanlardan atəş açıb 

tələfatı artıra bilər”, digər hərbi təhlilçi belə deyir və qeyd edir ki, demoqrafik tarazlıq 

Azərbaycanın xeyrinədir. 

 

Bu variant beynəlxalq toplum üçün ən çətin variant olardı. Bu halda atəşkəs rejimini 

gücləndirmək və müşahidəçilərin sayını artırmaq barədə çağırışlar səslənə bilər. Lakin, 

Cənubi Osetiyada baş verdiyi kimi, vəziyyətin gərginləşməsini gözləməkdənsə, bu 

ssenarinin qarşısını indidən almaq daha düzgün olardı. 

 

 

4c. Azərbaycanın “Fırtına Əməliyyatı” 

 

Sülh prosesinin iflasa uğradığı zaman (çox güman ki, bu, bir neçə ildən sonra baş verə 

bilər) tam-miqyaslı müharibənin elan edilməsi sözü gedən üç variantdan ən çox ehtimal 

olunanıdır. Bu halda mümkün ssenarilərin birinə görə, Azərbaycan tərəfi Dağlıq 

Qarabağın şərqində və cənubundakı işğal edilmiş iki-üç rayon (Ağdam, Füzuli və 

Cəbrayıl) istiqamətində hücuma keçəcək. Bu model 1995-ci ildə Xorvatiyada “Fırtına 

Əməliyyatı” adı altında həyata keçirilmişdir, o zaman Xorvatiya çox qısa müddətdə 

serblərin zəbt etdikləri torpaqları geri qaytarmağa müvəffəq olmuşdu. Bu torpaqlar 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi birmənalı surətdə tanındığından və bu ərazilərdə 

erməni mülkiləri yaşamadığından, Bakı ümid edəcək ki, bu addımın ardınca güclü 

beynəlxalq tənqidlə üzləşməyəcək. 

 

Bir Azərbaycan rəsmisinin fikrincə, “İran sərhədinin gücləndirilməsindən bəhanə kimi 

istifadə edilə bilər. Belə bir əməliyyat cəld həyata keçirilməlidir”.  

 

Azərbaycan üçün bu, ikiqat təhlükəli ola bilər. Birincisi, hazırda ermənilərin nəzarəti 

altında olan düzənliklərə doğru irəliləyən quru qoşunlarda itkilərin olacağı qaçılmazdır, 

bu fakt isə Azərbaycanın daxilində mənfi reaksiyaya səbəb ola bilər. Bir azərbaycanlı 

hərbi ekspert bu yaxınlarda bildirdi ki, belə bir əməliyyat başlanarsa, 10.000 əsgər həlak 

olacaq.20 İkincisi, bu əməliyyat vasitəsilə Azərbaycan öz ümdə siyasi məqsədinə - Dağlıq 

Qarabağın qaytarılmasına nail ola bilməyəcək. “Əgər onlar Dağlıq Qarabağı bütünlüklə 

ala bilməsələr, bu onlar üçün siyasi cəhətdən fəlakətli olar”, bir erməni eksperti belə 

deyir. Bu halda çox güman ki, Ermənistan bu cür hücuma Türkiyənin Şimali Kiprdə 

atdığı addımlara bənzər olaraq cavab verəcək və öz qoşunlarını Dağlıq Qarabağın 

ərazisinə yürütməklə buradakı hökuməti rəsmən və açıq şəkildə tanıyacaq. Əgər bu 

                                                 
20 Mehdi Mehdiyev, day.az saytı, 6 fevral 2009-cu il. 



zaman yeni atəşkəs qaçılmaz olarsa, müharibə daha aqressiv şəkildə növbəti nəsil üçün 

dondurulacaq. 

 

 

4d. Azərbaycanın tam-miqyaslı hücumu 

 

Növbəti ssenari Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müşahidəçiləri üçün ən vahiməli 

ssenaridir və bu ssenariyə görə Dağlıq Qarabağı qaytarmaq üçün Azərbaycan tam-

miqyaslı hücuma keçə bilər. Bu, iki variantda baş tuta bilər: Azərbaycan həm 

Ermənistana, həm Dağlıq Qarabağa iri miqyaslı hücum təşkil edir, və yaxud bu hücum 

yalnız Dağlıq Qarabağı hədəfə alır. 

 

Bütün cəbhə boyunca hücum taktikası Azərbaycan üçün hərbi cəhətdən nə qədər 

cəlbedici olsa da, bir o qədər də risklidir. Azərbaycanlı hərbi ekspertlərdən biri deyir: 

“Biz Qazaxdan Naxçıvana kimi bütün cəbhə boyunca hücuma keçə bilərdik.  

Ermənistanla sərhəddə onların hərbi qüvvələri qat-qat zəifdir. Naxçıvan sərhədində bizim 

böyük üstünlüyümüz var.” 

 

Bu, ən təhlükəli ssenari ola bilər, çünki bu, Cənubi Qafqazın mərkəzində qızğın müharibə 

deməkdir və bu müharibə mütləq qonşulara təsir edəcək. Eyni zamanda, çox güman ki, 

Gümrüdə yerləşən Rusiya hərbi kontingenti Rusiya-Ermənistan alyansının əsasında duran 

Müştərək Təhlükəsizlik Sazişinin şərtlərinə müvafiq olaraq müdaxilə etməyə məcbur 

olacaq. Divara dirənmiş Ermənistanın ən dağıdıcı silahlarını işə salmaqdan başqa əlacı 

qalmayacaq. 

 

Bakı yalnız Dağlıq Qarabağ istiqamətində hücuma keçsə, təyyarələri və ardınca quru 

qoşunları bölgəyə göndərməzdən əvvəl ilk növbədə ermənilərin hava hücumundan 

müdafiə sistemlərini artilleriya vasitəsilə sıradan çıxarmağa çalışacaq. Erməni təhlilçiləri 

iddia edirlər ki, həm Dağlıq Qarabağda, həm də Ermənistanda ruslar tərəfindən təchiz 

edilən müasir hava hücumundan müdafiə sistemləri var və bu sistemlər hücumun birinci 

dalğasına tab gətirməyə qadirdir. 

 

Hərbi ekspertlər razılaşırlar ki, belə kampaniyanı həyata keçirmək üçün Azərbaycan 

xüsusi qoşunlardan istifadə etməlidir, lakin onlar tək özləri bu vəzifənin öhdəsindən gələ 

bilməzlər. “Xüsusi təyinatlı hissələr 10-15 gün vuruşa bilər, amma onları əvəz etmək 

üçün heç kim yoxdur”, bir azərbaycanlı hərbi ekspert belə deyir. 

 

İri miqyaslı hücum əməliyyatına hazırlıq xaricilərin diqqətindən yayına bilməz. Xarici 

dövlətlər çox güman ki, Azərbaycanın hərbi hazırlığını nəzərdən qaçırmayacaq və 

əllərindən gələni edəcək ki, belə bir hücumun qarşısı alınsın. “Hərbi hazırlığın artması, 

xüsusən də təchizat hazırlığı xeyli əvvəl bilinəcək,” Qərb diplomatlarından biri belə 

deyir. Bu halda Qərb dövlətləri Bakıya xəbərdar edəcəklər ki, hərbi əməliyyat həyata 

keçirilərsə, ağır nəticələr qaçılmaz olacaq. Digər Qərb təhlilçisinin rəyinə görə, kifayət 

qədər yaxınlıqda yerləşən Rusiya qoşunları Azərbaycana təzyiq göstərə bilər.21 
 

 

Bəzi Qərb təhlilçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycan erməniləri müharibə yolu ilə məğlub 

edə bilməz, buna baxmayaraq, uzun illər böyük hərbi xərclər çəkən və yüksək tonda 

danışan Azərbaycan müharibəyə başlaya bilər. “Düşünürəm ki, azərbaycanlıların 

müharibə çağırışları bir təhlükə kimi çox böyük təhlükədir”, Vaşinqtonda işləyən bir 

                                                 
21 Hazırda Azərbaycan sərhədinin yaxınlığında Dağıstanın Botlix kəndində rusların yeni dağ briqadası 

yerləşdirilmişdir, bundan əlavə Həştərxanda Rusiyanın Xəzər hərbi donanması yerləşir.  
 



ekspert belə deyir. Belə bir hərbi əməliyyatın nəticələri beş günlük Cənubi Osetiya 

münaqişəsindən şübhəsiz ki, daha ağır olacaq, böyük sayda tələfata, neft-qaz 

infrastrukturunun bağlanmasına və ya dağıdılmasına səbəb olacaq. Çox mümkün ki, bu 

halda üç qonşu dövlət – Rusiya, Türkiyə və İran münaqişəyə cəlb olunacaq. 

  

 

4e. Ermənilərin önləyici zərbəsi 

 

Sonuncu ssenariyə görə, Azərbaycanla silah rəqabətində uduzduğunu görən erməni silahlı 

qüvvələri azərbaycanlıları öz şərtləri ilə razılaşmağa məcbur etmək üçün “önləyici zərbə” 

vurmağa cəhd göstərirlər. Bu ssenari Dağlıq Qarabağ silahlı qüvvələrinin keçmiş başçısı 

Samvel Babayanın ürəyincə olan ssenari idi. O, demişdir ki, münaqişənin “son raundu” 

baş tutmalıdır ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın itirilməsi ilə həmişəlik barışsın. 

 

Dağlıq Qarabağın keçmiş rəhbəri Arkadi Qukasyan 2007-ci ilin iyununda Beynəlxalq 

Böhran Qrupuna bildirmişdi ki, “əgər biz Azərbaycanın atdığı addımlarda Dağlıq 

Qarabağ əhalisinə qarşı bilavasitə təhlükə hiss edəriksə, biz bu təhlükənin qarşısını almaq 

üçün önləyici hərbi əməliyyata başlaya bilərik.” Görünür, bu düşərgə Dağlıq Qarabağın 

daxilində boşluğa yol verir. 

 

Bununla belə, bu variant da ağlabatmayan və təhlükəlidir. Atəşkəs xətti ona görə 

düzənliklərdən uzanıb ki, erməni hissələri 1994-cü ilin yazında daha da irəli getməyə 

çətinlik çəkmiş və ağır itkilər verməyə başlamışdı. Onların itkiləri indi daha böyük olardı, 

çünki hazırda Azərbaycan ordusu daha güclüdür. Ermənilərin önləyici zərbəsi böyük 

ehtimalla dəf edilərdi və azərbaycanlıların daha geniş əks-hücumuna səbəb olardı. Eyni 

zamanda, Ermənistana beynəlxalq arenada güclü ittihamlar yağdırılardı. Bununla belə, bu 

variantı istisna etmək olmaz, xüsusən də, əgər ermənilər hesab etsələr ki, Azərbaycan 

tərəfindən hücum hazırlanmaqdadır.  

 

 

5. Mülahizələr 

 

2008-ci ilin sonunda sülh sazişinin nisbətən parlaq görünməyə başlayan perspektivləri 

irəlidəki maneələri daha aydın işıqlandırdı. Belə bir hissiyyat var ki, “həqiqət anı” artıq 

çatıb və tərəflər gərək ya sübut etsinlər ki, doğrudan da danışıqları irəli aparmaq 

istəyirlər, ya da bildirsinlər ki, əbədi davam edən və heç bir nəticə verməyən sülh prosesi 

onları qane edir. 

 

Moskva Bəyannaməsi ilə bağlı ilkin nikbinlik get-gedə təbəxxür edir, tərəflər yenidən 

bir-birini həqiqi sülh prosesinə xəyanət etməkdə ittiham edirlər. Erməni tərəfi 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin noyabrın 26-da İtaliyanın RAİ televiziyasına 

verdiyi müsahibəsindən qəzəbləndi, bu müsahibədə o, bildirmişdi ki, münaqişənin hərbi 

yolla həlli “istisna edilmir”. 

 

Hazırda hər iki tərəf elə vəziyyətə düşüb ki, dəyişiklik etməmək üçün stimullar güclüdür, 

cəmiyyətlər isə tam qələbə mövqeyindən danışırlar. Danışıqlar masasının üzərindəki sülh 

planının hətta birinci mərhələsindən yerindəcə əldə edilə biləcək faydalar, yəni 

azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 80 faizindən çoxunun işğal edilmiş rayonlara qayıtmaq 

hüququ və Ermənistan sərhədlərinin açılmasına dair ictimai müzakirələr olduqca azdır. 

 

Erməni tərəfində əksər insanlar hələ də bu fikirdədir ki, “vaxt bizim tərəfimizdədir” və 

Kosovo, Abxaziya və Cənubi Osetiya kimi Dağlıq Qarabağ da beynəlxalq səviyyədə 



qismən də olsa tanınacaq. Lakin 2008-ci ilin hadisələri bu fikrin əksinə cərəyan etdi, 

Rusiya isə Dağlıq Qarabağ və Gürcüstan münaqişələri arasında xüsusən fərq qoydu. Çox 

güman ki, Dağlıq Qarabağ unudulmuş şəkildə, tanınmazlıq içində öz mövcudluğunu 

davam etdirəcək, ərazisi ikinci dərəcəli beynəlxalq status alacaq, beynəlxalq təhlükəsizlik 

zəmanətlərindən və imtiyazlı inkişaf imkanlarından məhrum olacaq. Dağlıq Qarabağ 

erməniləri bunu bəzi alternativ təkliflərdən daha üstün tutsalar da, bu variant heç də 

firavan gələcək vəd etmir. Eyni zamanda Ermənistanın zəifliyi Gürcüstandakı münaqişə 

zamanı açıq şəkildə özünü büruzə verdi. Elə görünür ki, Ermənistanın “inkişaf dekadası” 

artıq bitmişdir və bu ölkə üçün daha böyük təcrid erası başlayır. 

 

İlk baxışdan Azərbaycanın gələcəyi daha parlaq görünür. Hazırda bu ölkədə “inkişaf 

dekadası” adlandırıla bilən var-dövlət və abadlıq dövrü davam edir. Lakin Azərbaycanın 

inkişaf mərhələsi uzun-müddətli köklü dəyişikliklərə təkan vermək üçün, güman ki, çox 

qısa (məsələn, Qazaxıstanla müqayisədə) və (qiyməti qalxıb-düşməyə meylli olan) neft-

qazdan asılı olacaq. İyirmi il keçməmiş neft gəlirlərinin tükənməsi Azərbaycana sosial-

siyasi başağrısı verəcək. 

 

Yuxarıdakı təhlilin gəldiyi nəticə belədir ki, münaqişəni hərbi yolla həll etmək üçün 

Azərbaycanı qane edə bilən variant yoxdur və Dağlıq Qarabağ istiqamətində hücum ölkə 

üçün fəlakətli ola bilər. Görünür, Azərbaycan ağır həqiqətlə üz-üzə qalmalı olacaq: 

suverenlik məsələsində vacib güzəştlər edilməzsə, Dağlıq Qarabağı faktiki olaraq itirilmiş 

saymaq olar. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın tam müstəqilliyinin qarşısını effektli şəkildə 

ala bilər, amma özünə tabe etmək üçün onun imkanı yoxdur. 

 

Məqbul hərbi variantın olmaması hələ o demək deyil ki, hərbi yolu anlaşılmazlıq 

ucbatından və ya siyasi məqsədlərə görə sınamaq istəyən tapılmayacaq. Bu təhlükəni 

nəzərdən qaçırmaq olmaz. Rusiyalı alim Valeri Tişkovun “axmaqlıq amili” adlandırdığı 

məqam heç vaxt, xüsusilə də 2008-ci ilin avqustunda Cənubi Osetiya uğrunda aparılan 

müharibədən sonra Dağlıq Qarabağ tənliyindən çıxarılmamalıdır.. 

 

Beynəlxalq səviyyədə Qarabağ münaqişəsinin həllinə ayrılan diplomatik resurslar bəs 

etmir. İkitərəfli danışıqlarda digər məsələlər daha prioritet yerləri tutur. Məsələn, 

Azərbaycanla aparılan danışıqlarda enerji təhlükəsizliyi ən önəmli yerdədir. Amma 

burada uzun və qısa müddətli maraqlar bir-birinin ziddinə işləyir. Məsələn, elə Nabukko 

qaz boru kəməri layihəsinin münaqişələrə meylli olan Cənubi Qafqaz regionunda nə 

dərəcədə məqsədəuyğun olmasını sual altındadır. Enerji təhlükəsizliyi və Qarabağ 

münaqişəsi nəticə etibarı ilə bir-birinə sıx bağlıdır. 

 

Qarabağ münaqişəsinin “dondurulmuş” münaqişə olması və Minsk Qrupunun bu 

münaqişəni effektli surətdə “idarə etmək” imkanında olması haqqında yanlış fikirlər 

geniş vüsət almışdır. Münaqişə tərəflərini yola gətirmək üçün Minsk Qrupu 

həmsədrlərinin yetərincə qamçısı və kökəsi yoxdur. Minsk Qrupunun həmsədrlik formatı 

sübut etdi ki, Gürcüstan böhranı kimi beynəlxalq təlatümlərdən salamat çıxmağı və 

“Təməl Prinsipləri haqqında Sənəd” kimi qabaqcıl sənədi hazırlamağı bacarır. Lakin 

geniş sülh prosesinə təkan vermək üçün bu format çox ensiz və qapalıdır. Buna görə də, 

Minsk Qrupu əsas danışıqlar mexanizmi qismində qalmaqla və daha geniş sülh prosesinin 

“avanqardında” getməklə faydalı ola bilər, digər beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən AB, 

Avropa Şurası, NATO, və Dağlıq Qarabağın gələcəyində maraqlı olan digər tərəflər, 

məsələn Gürcüstan və İran sülh razılaşmasını ümumi kontekstdə dəstəkləyə bilər. 

 

Prinsipial məsələlərdən biri də odur ki, cəmiyyətlər sülh prosesinə qatılmayıblar, 

danışıqlara isə əsasən laqeyd münasibət bəslənilir. Sadə insanlar münaqişənin sülh yolu 



ilə həllində öz rolunu görmürlər. Liderlər belə emosional məsələdə ictimaiyyəti 

qəzəbləndirməkdən qorxurlar, çünki bu qəzəb onların axırına çıxa bilər. Qarabağ 

erməniləri iddia edirlər ki, onlar münaqişənin üçüncü tərəfidir, Qarabağın azərbaycanlı 

icması isə Qarabağ erməniləri ilə eyni statusda olduqlarını bildirir, lakin onlardan heç 

birinin iddiasına baxan yoxdur. Hamı etiraf edir ki, bu məsələ həll edilməlidir, amma heç 

kəs bunu etmək istəmir. 

 

Münaqişənin həllində irəliləyişə nail olmaq üçün həm beynəlxalq arenada, həm də ölkələr 

daxilində danışıq tonu dəyişməlidir. Danışıq tonunun dəyişməsi hər iki tərəfdən elə 

uzlaşdırılmalıdır ki, erməni və Azərbaycan rəhbərlərinin həm öz xalqları qarşısında, həm 

də digər tərəflə yeni dildə danışması aydın eşidilsin. 

 

Bu baxımdan:  

 

 Beynəlxalq rəsmilər aydınlıq gətirmək əvəzinə vəziyyəti daha da 

mürəkkəbləşdirən “ərazi bütövlüyü” və “öz müqəddəratını təyin etmə” ifadələrini 

az işlətməlidirlər, insanların hüquqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağ erməniləri 

və azərbaycanlıları, azərbaycanlı məcburi köçkünlərin hüquqlarına, habelə bu 

insanların sülh sazişindən əldə edə biləcəkləri faydalara daha çox diqqət yetirməli, 

təfsilatlarını açıqlamalıdırlar. 

 Dağlıq Qarabağ probleminin həlli Qafqazda bərqərar olacaq sülhün ümumi 
düsturunun tərkib hissəsi kimi təqdim edilməlidir, bütün tərəflərin iqtisadi 

layihələrdə pay alacağı nəzərə çatdırılmalıdır. 

 Erməni tərəfi Dağlıq Qarabağ ermənilərinin hüquqları (“qırmızı xətt”) və işğal 
edilmiş rayonların statusu arasında aydın fərq qoymalıdır.  Əgər bu müddəa tez-

tez təkrarlanarsa, Ağdam və digər işğal edilmiş rayonlardan olan məcburi 

köçkünlər bu mesajı alıb dərk edəcəklər ki, Dağlıq Qarabağla bağlı güzəştləri 

nəzərdə tutan sülh sazişi imzalandığı halda onlar qayıtmaq hüququnu əldə etməyə 

çox yaxın olacaqlar. 

 Azərbaycan tərəfi müharibə dilində danışmaqdan vaz keçməlidir, çünki bu, 

erməni tərəfinin inamını qırır. Azərbaycan tərəfindən gücdən istifadə etməmək 

haqqında hər hansı sazişin imzalanmasını gözləmək real olmasa da, savaşqan 

ritorikanın dayandırılması sülh prosesində irəliləyişə nail olmaq üçün zəruridir və 

tərəflər arasında müsbət münasibətlərin yaranmasına öz töhfəsini verə bilər. Eyni 

yolla, əgər Azərbaycan “varlı sülhsevər” kimi davranıb Dağlıq Qarabağ 

ermənilərini düşmən və ya cinayətkar kimi yox, əksinə, öz potensial vətəndaşları 

kimi qəbul edərsə, bu addım 20 il müddətində fasilə verilmiş münasibətləri 

yenidən bərpa etmək üçün ilk addım olardı. 

 Hər iki tərəf müharibənin acısından keçirdikləri peşmançılığı, dərin köklərə malik 
və bir-birinə yaxın olan mədəniyyəti, ümumi ticarəti, qədimdən bəri bağlanılan 

erməni-Azərbaycan nikahlarını, qonşu və gələcək tərəfdaş kimi yaşamağın 

zərurəti və dəyərini yada salmalıdır. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, danışıq tonunun dəyişdirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 

müsbət aspektdən baxışa doğru uzun-müddətli transformasiyanın bir hissəsidir və bu 

dəyişiklikdən dərhal nəticə gözləmək düzgün deyil. Digər vacib amil ondan ibarətdir ki, 

danışıq tonun dəyişdirilməsi beynəlxalq səviyyədə dəstəklənib koordinasiya edilməlidir, 

çünki tərəflərdən heç biri siyasi cəhətdən riskə gedib birtərəfli qaydada bu addımı atmaz. 

 

Bu yazının məqsədi həll yollarını göstərmək deyil, müzakirələrə təkan verməkdir. 

Gəldiyimiz iki ümumi nəticə belədir: münaqişə tərəfləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 

tam şəkildə heç bir tərəfin qalib gələ bilməyəcəyini nəzərə alıb daha yaradıcı uzun-



müddətli strateji düşüncə tərzini götürməlidirlər; tərəflər uzun-müddətli sülhə nail olmaq 

üçün tələb olunan beynəlxalq resursları təyin etməli və beynəlxalq toplumdan bu 

resursların təmin edilməsini xahiş etməlidirlər. 

 

(son) 

 


