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GİRİŞ

SSRİ-nin
dağılması
və
dünyanın
bıpolyaı
strukturunun başa çatmasından sonra Avrasiya kontıneniındə
yeni beynəlxalq əhəmiyyətli geosiyasi regionlaı meydana gəldi
Qara dənizlə Xəzər dənizi arasında yerləşən Qafqaz regionu
ABŞ. Türkiyə, Rusiya və İran kınıi dövlətlərin yeni maraq
dairəsinə çevrildi. Qafqaz regionu həm də dünyanın yeganə
fövqəldövləti olan ABŞ-ııı
Xəzər regionundakı enerji
siyasətinin həyata keçirilməsində başlıca rol oynamağa
başladı. Xəzər regionunun tərkib hissəsi olan Cənubi Qafqazda
yem
dövlətlərin yaranması ilə ABŞ bu region üzrə
beynəlxalq, Rusiya, İran və Türkiyə isə öz regional
siyasətlərini formalaşdırmaq uğrunda ilkin addımlarını atdılar
Qafqaz coğrafi baxımından şııııal və cənub hissələrə bölünməklə
yanaşı eyni zamanda XX əsrııı 90-cı illərindən sonra müəyyən
geosiyasi prosesləri özündə cəmləşdirməyə başladı Tarixdən
məlumdur ki, Qafqaz
geopolitik
məfhumunun
müasir
məzmunu öz köklərim XVIU-XIX əsrlərdən - Rusiyanın
regionu zorla ələ keçirməsindən götürür. Rusiyanın bu
regionu ələ keçirməsi ilə bölgənin Qafqaz və Zaqafqaziyaya
bölünməsi başlanmışdır Rusiya xarici siyasət konsepsiyasının
məhsulu olan "Zaqafqaziya” məfhumu özünə sadəcə coğrafi
deyil, eyni
zamanda geniş geosiyasi məna vermişdir
“Zaqafqaziya" məfhumunun “Rusiya" modelindən fərqli
olaraq onu konkret olaraq "Cənubi Qafqaz” da adlandırırlar
Rusiya modelindən XX əsrin 90-cı illərinin başlanğıcına qədər
istifadə olunmuşdur. 1119, lb2| Soyuq müharibə dövrünün başa
çatması və SSRİ-nin dağılması isə regionda tamamilə yeni şərait
yaratdı. Qloballaşma prosesinin gücləndiyi bir vaxtda
beynəlxalq - ABŞ və regional - Rusiya, İran və Türkiyənin
maraqlarının mövcud olduğu bir region kimi
Cənubi
Qafqazı
"geosiyasi məkan"
adlandırmaq olar
Böyük
dövlətlərin (region ətrafı-Rustya. Türkiyə, İran və kənar-ABŞ,
Avropa dövlətləri və s.) Cənubi Qafqazdakı strateji maraqları
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həmin
regiondakı
dövlətlərlə
münasibətləri qurarkən
meydana gəlir və geostrateji maraqlar bu regionun üç dövləti
sərhədləri çərçivəsində mövcud olur Belə yanaşmadan çıxış
edərək qeyd etmək vaeıbdıı ki. böyük dövlətlərin Cənubi
Qalqazın ayrı-ayrı dövlətləri ilə münasibətlərinin qurulması və
inkişafı prosesində meydana gələn strateji maraqları birləşərək
həmin dövlətlərin ümumregion maraqlarım formalaşdırır Eyni
zamanda region dövlətlərinin qarşılıqlı münasibətləri regionu
vahid bir ‘siyasi məkan ' formasında tədqiq etməyə imkan verir
Qalqazda. xüsusən onun cənub hissəsində. Rusiya. Türkiyə, İran.
Çin və bəzi Avropa dövlətlərinin strateji maraqları olmaqla
yanaşı regiondan çox uzaqda yerləşən ABŞ-m maraqları da
həlledici şəkildə siyasi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. ABŞ-ın
Xəzər regionu siyasətinə aid olan Qafqaz siyasəti bu dövlətin
vahid dünya siyasətinin tərkib hissəsidir (Bax, sxem, 1.1)
İqtisadi strategiyanın Vaşinqtonun müasir beynəlxalq siyasətinin
prioriteti hesab olunduğunu, iqtisadi amilin geosiyasi qüvvələr
balansında aparıcı yerlərdən birini tutduğunu nəzərə alsaq,
onda ABŞ-ın zəngin iqtisadi potensiala və əlverişli coğrafi
mövqeyə malik Xəzər regionunda, eləcə də regionun tərkib
hissəsi olan Qafqazda strateji maraqlarının formalaşmasının
mahiyyətini başa düşmək mümkündür.
Qafqazda strateji maraqlara sahib olan digər bır dövlət
Türkiyədir. Türk rəsmilərinin likrinəcə Türkiyə müasir dövrdə
Avrasiya bölgəsinin ortaya çıxardığı yeni fürsətlərdən ötrü
qlobal dövlət anlayışı ılo hərəkət etmək məcburiyyətindədir.
Bu səbəbdən Türkiyə Orta Asiya və Qafqaz dövlətləri üçün
demokratiya, insan hüquqları, azad bazar iqtisadiyyatı kimi
mövcud beynəlxalq sistemə hakim olan qavrayışları öz
ölkələrinə tətbiq etmək məqsədilə nümunə götürməyə uyğun
bir ölkədir. Türkiyə soyuq müharibədən sonrakı dövrdə
Avropadan Asiyanın mərkəzinə qədər olan bölgədə (digər
bir ifadə ilə Adriatikdən Çin səddinə qədər olan sahədə)
keçmişə nisbətən daha çox geostrateji və geopolitık əhəmiyyət
qazanmışdır və Türkiyənin geostrateji təsiri bu dövlətlər
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üzərində durmadan aıımaqdadıı |46. 3S3| lies şübhəsiz, mua.siı
dövrdə Türkiyənin Qafqazda strateji manıqlaıı .Ankaranın həm
regional, həm də Türk dünyası sıvasəti ilə də əlaqədardır.
Cənubi Qafqazda ABŞ və
lürkiyənin siraıejı
maraqlarının ümumi geosiyasi paraınetılər baxımından bu
regionda tarixən mövcud olmuş Rusiya və İıamn alternate
maraqları ilə demək olar kı. bülun sahələrdə toqquşması dd
• mühuııı aktuallıq kəsb edir. Nəticədə ıcgionda böyük və ya
maraqları olan dövlətlər arasında geosiyasi oyunlaı gcdıı ABŞ
Türkiyə. Rıısiva. İran və digəı dövlətlərin Cənubi Qafqazdakı
strateji maraqları daha çox Cənubi Qalqazın aparıcı dövləti olan,
iqtisadi, siyasi bir sıra başqa cəhətlərdən "giıc mərkəzi' hesab
edilən Azərbaycanda cəmləşmişdiı Bu geosiyasi proseslərin əsas
cərəyanlarını özündə cəmləşdirən Azərbaycan coğıali-siyasi
mövqeyi, enerji sərvətləri və digər resursları ilə. beynəlxalq və
regional münasibətlərin yeni və aparıcı subyektlərindən bin kımı
ABŞ. Avropa dövlətləri. Rusiya. Türkiyə. İran və digəı
dövlətlərin regiondakı siyasətini tarazlaşdıraraq, təhlükəsizinin
və sabitliyin yaradılmasında təminatçı olur və Cənubi Qalqaz
regionunun geosiyasi mühitinin formalaşmasına böyük təsir
göstərir Qeyd etmək laz.ımdıı kı. ABŞ və Türkiyənin
Azərbaycanda strateji maraqlarının formalaşmasında siyasi və
dövlət xadimlərinin rolu böyükdür Bu baxımından Azərbaycan
xalqının ümummilli lıdeıi Heydər Əliyevin mühüm diplomatik
siyasi ləaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdiı Onıın əsasım
qoyduğu və
Azərbaycan Respublikasının prezidenli İlham
Əliyev tərəfindən davanı etdirilən siyasətin nəticəsi olaraq kənaı
J dövlətlərin strateji maraqları Azərbaycamla təmin olunarkən ilk
növbədə Azərbaycan dövlətinin öz nıılliı maraqları nəzərə altım
I və əsas götürülür. Əməkdar elm xadimi, professor Seyfəddin
Qəndilov Qalqazın. eləcə də Azərbaycanın nuıasır geosiyasi
vəziyyətini təhlil edııək yazır: " 'ı aşadıgıınız Qalqaz regionu
bütünlükdə ciddi münaqişələr, sıvasi gərginlik, müxtəlıl
diplomatik gedişlər ınühiliınlədır. On boyuk dövlətlər, apaııcı
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mövqeyə malik olan ölkələr, ləcrübəli siyasətçilər və diplomatlar
təsadüli deyildir ki. Azərbaycana böyük ınaıaq göstərir, onun
inkişafım ardıcıl olaraq izləyirlər Bu gün ölkəmiz artıq böyük
dövlətlərin maraq dairəsində, dünya siyasətinin diqqət
mərkəzindədir Azərbaycan ətrafında böyük dövlətlər rəqabəı
aparırlar ' |55, 8|
ləqım edilən monoqrafiyada əsas məqsəd 1991-2005-ci
illərdə ABŞ və Türkiyənin Qafqazda, xüsusilə Cənubi Qafqazda
formalaşmış strateji maraqları, əhatə dairəsi və xüsusiyyətlərinə
dair eiıni siyasi, nəzəri konsepsiyaları kompleks şəkildə sistemli
tənqidi təhlil və müqayisəli təhlil əsasında araşdırmaqdan
ibarətdir Bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı mühüm vəzifələr
müəyyən edilmişdir
-SSRl-nin dağılmasından sonra ABŞ və Türkiyənin
Qafqaz regionunda strateji maraqlarının meydana gəlmə
səbəblərinin elmi-nəzəri əsaslarının müəyyən edilməsi;
-ABŞ və Türkiyənin regiondakı maraqlarının tarixən
formalaşma proseslərinin geosiyasi tərəflərinin araşdırılması;
-ABŞ və Türkiyənin bölgədəki strateji maraqlarının
iqtisad, siyasi, humanitar, sosial və hərbi təhlükəsizlik
aspektlərinin müəyyən edilməsi və bunlar arasında mövcud olan
əlaqənin elmi-nəzəri əsaslarının öyrənilməsi;
- Regiondakı maraqlarının təmin edilməsi məqsədilə
ABŞ-ın siyasətinin həyata keçirilməsində Avropa və Türkiyənin
coğrali-siyasi, iqtisadi və
hərbi
imkanlarından
istifadə
edilməsinin araşdırılması.
-Türkiyənin Qafqaz siyasəti ilə türk dünyası siyasəti
arasında mövcud olan əlaqənin geosiyasi amillərinin tədqiqi;
- Bölgədə baş verən proseslərin nəticəsində formalaşmış
Qafqazın ümumi geosiyasi mühitində Cənubi Qafqaz
respublikalarının rolunun müəyyənləşdirilməsi;
-Cənubi Qafqazın aparıcı dövləti olan Azərbaycanın
bölgədəki siyasi proseslərdə mühüm iştirakçı kimi geosiyasi
vəziyyətinin aşkar edilməsi və Azərbaycan respublikasının
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ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanın geosiyasi
mövqeyinin müəyyən edıməsındəkı fəaliyyətinin tədqiq edilməsi;
-Xəzər regionunun enerji diplomatiyasında ABŞ. Türkiyə.
Rusiya və İranın diplomatik-siyasi fəaliyyətinin araşdırılınası;
-bölgədəki
münaqişələrinin
həllində.
eləcə
də
təhlükəsizlik məsələlərində ABŞ. Türkiyə. Rusiya və İranın
diplomatiyasının mahiyyətinin açılınası;
-ABŞ və Türkiyənin Rusiya. İran və Orta Asiya
siyasətinin həyata keçirilməsində Cənubi Qafqazın coğrafi-siyasi
əhəmiyyətinin araşdırılınası.
-ABŞ və Türkiyənin Cənubi Qafqazda strateji maraqları
ilə Rusiya və İranın alternativ maraqları arasında mövcud
ziddiyyətlərin yaranması səbəbələıinın tədqiq edilməsi.
Qarşıya qoyulan vəzifələri yerinə yetirməkdən ötrü çoxlu
mənbə və ədəbiyyat elmi dövriyyəyə cəlb edilmişdir. Ancaq qeyd
etmək lazımdır ki. ABŞ və Türkiyənin birlikdə Qafqazda strateji
maraqlarına həsr edilmiş əsər indiyədək Azərbaycanda
yazılmamışdır. Lakin ayrılıqda olaraq ABŞ və Türkiyənin
bölgədəki strateji maraqlarının bəzi istiqamət və xüsusiyyətlərini
əks etdirən, məsələn, ABŞ-m Azərbaycan siyasətinə. ABŞAzərbaycan münasibətlərinin tarixinə, müasir dövrdə TürkiyəAzərbaycan münasibətlərinin siyasi, iqtisadi, hərbi, sosial, elmi
və mədəni tərəflərini tarixi-siyasi baxımından təhlil edən, eləcə
də. Türkiyənin Qafqaz siyasətinə dair bəzi tədqiqat əsərləri, elmi
məqalələr,
monoqrafiyalar
mövcuddur.
Azərbaycanda.
Türkiyədə, ABŞ, Avropa ölkələri və Rusiyada nəşr olunan və
Xəzər
regionunun.
Qafqazın
geosiyasətini
araşdıran
monoqrafiyalarda, tədqiqat əsərlərində strateji maraqların iqtisadi,
siyasi, hərbi və təhlükəsizlik aspektlərinin bəzi lərəllərinı təhlil
edən müəyyən bölmələr vardır. Bununla yanaşı Azərbaycan və
xarici ölkə tədqiqatçılarının tezis, məqalə və məruzələrində, elmi
konfransların materiallarında, geosiyasətə aid bəzi dərs
kitablarında da mövzunu əhatə edən məsələlərə qısa olsa da rast
gəlinir.
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Heydəı Əliyev “Azərbaycan nefti dünya siyasətində' adlı
(dördüncü və be>iııci cildlər) kitablarda dıgəı dövlətlərlə yanaşı
ABŞ və Türkiyənin regionda eııerjı siyasətində, imzalanmış neli
müqavilələrində, neftin ixracındakı strateji maraqlarının
formalaşmasını əks etdııən rəsmi sənədləı (qanun.sərəncam və
qərarlar), dövlət rəsmilərinin münasibətləri, çıxışlar və məruzələı
qeyd edilmişdir |34; 35 |
Heydər Əliyevin "Müstəqilliyimiz əbədidir" çox cildli
kitablarında isə ABŞ və lüıkiyənın Azərbaycanla hənərəilı
münasibətlərinə dair rəsmi sənədləı. dövlət rəhbərinin 90-cı
illərdə bu ölkələrə səfərləri, keçirdiyi görüşlər, məruzələr, nitqlər,
rəsmi məktublar və bir çox sənədlər toplanmışdır
|28;29;30;3l ;32;33|
Bu kitablar ABŞ və Türkiyənin
Azərbaycanda strateji maraqlarının araşdırılması üçün tarixixronoloji əhəmiyyətə malik olmaqla mülıüın mənbəşünaslıq
bazasını təşkil edir və geniş, ciddi elmı-konseptual əsaslara
malikdir.
Q. Allahverdiyev və V Sultanzadəmn tərtib etdikləri
altı cilddə nəşr olunan "Heydər Əliyev və Şərq (Türkiyə
Respublikası)." . Ill kitab da Türkiyənin Azərbaycan
strategiyasının əsaslarını formalaşdıran Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələrini əks etdirən mühüm elmi mənbədir |46| Bu əsərdə
ümummilli lider Heydər Əliyevin Türkiyə Respublıkawnu'
səfərləri zamanı etdiyi çıxışlar, lüık rəsmilərinin Türkiyənin
Qafqaz və Xəzər bölgəsinə, eləcə də Azərbaycana yönəlik xarici
siyasətinə dair açıqlamaları, həmçinin. Azərbaycanla Türkiyə
arasında imzalanan mühüm sənədləı öz əksini tapınişdıı
Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin ARDNŞnin vitse prezidenti olduğu dövrlərdə Azərbaycanın neft
diplomatiyasımın uğurla həyata keçirilməsındəkı fəaliyyətim əks
etdirən məruzələr, konfranslarda və dıgəı ıclaslaıdakı çıxışlarının
mətnləri, mətbuata verdiyi müsahibələr ABŞ və Türkiyənin
regionda, eləcə də Azərbaycanda strateji maraqlarım araşdırmaq
baxımından çox faydalıdır |36;J7;38;39,
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Azərbaycan alimlərindən Seyfəddin Qəndılov. Namiq
Axundov. Əli Həsənov. Cabir Məmmədov, Pərvin Dərabadı.
Musa Qasımov, Hafiz Paşayev. Ağalar Abbasbəylı. Abbas
Piriyev, Vaqif Abdullayev. Eldar İsmayılov. Vəfa Quluzadə.
Utarida Hüseynova. Elman Nəsirov. Elçin Əhmədov. Mahır
Abdullayev. Qafar Əliyev. Ziya Səmədli. Azər Əzımlı. Zəfər
Nəcəfov. Rövşən Novruzoğlu problemin ayn-aytı lərətlənnə dair
tədqiqat işləri apararaq, mühunı tarixi-xronoloji, məntiqi- təhlili
və politoloji fikirlər bildirmişlər Ciddi əhəmiyyət daşımalarına
baxmayaraq onların heç birində bu problem kompleks olaraq
tədqiq edilməmişdir.
Əli Həsənovun "Azərbaycanın xarici siyasəti Avropa
dövlətləri və ABŞ (1991-1996)' adlanan kitabının üçüncü fəsli
Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinə həsr olunmuşdur Bu fəsildə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonrakı >k
illərdən 1997-ci il də daxil olmaqla ABŞ-la münasibəılərn/f
iqtisadi-siyasi təhlilini vermiş. 90-cı illərtn ilk illərində
Azərbaycanın geosiyasi vəziyyətinin çətin olması. ABş-la
diplomatik-siyasi
münasibətlərin
gərginliyinin
səbəbləri
araşdırılmış
və 1993-cü ildən etibarən Heydər Əliyevin
hakimiyyətə gəlişindən sonra isə
ABŞ-ın Azərbaycan
strategiyasında müsbət dönüşün əldə olunması, iki dövlət
arasında əməkdaşlığın güclənməsi qeyd edilmiş. Azərbaycanın
getdikcə əməkdaşlıqdan tərəfdaşlıq mərhələsinə doğru sıyası
addımlarını atması göstərilmişdir 90-cı illərin ortalarında
Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası nəticəsində amerikan
şirkətlərinin böyük pay alması ilə ABŞ-ın icraedici və
qanunverici
hakimiyyətinin
Azərbaycana
qarşı
soyuq
münasibətinin dəyişməsi qeyd edilmiş və bıı dövlətin ıcgionda.
eləcə də Azərbaycanda strateji maraqlarının formalaşmağa
başlaması təhlil
edilmişdir. ABŞ-ııı Azərbaycanla stıatejı
tərəfdaşlığa meyl etməsini şənləndirən əsas amillər kiıııi
Azərbaycan dövlətinin ABŞ-ın xarici siyasət prinsiplərinə \ə
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun daxili \ə xarici siyasət
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yeritməsini, həmçinin. Azərbaycanın bölgədə və beynəlxalq
aləmdə
tutduğu
mövqe
ilə
şərtləndirmişdir ,45,185)
Monoqralİyadakı ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin tarıxıxıoııolojı ardıcıllığı, geosiyasi hadisələrin təhlilinin obyektivliyi,
rəsmi sənədlərin dərin siyasi təhlili problemin araşdırılması uçun
mühüııı rol oynamışdır. Vaqif Abdullayevin “Azərbaycan yeni
diplomatıya məkanında" adlı kitabında ABŞ-Azərbaycan
münasibətlərinin tarixi-siyasi xüsusiyyətləri araşdırılır Burada
Azərbaycan diplomatiyasının uğurları nəticəsində ABŞ-ın
Azərbaycan siyasətində müsbət meyllərin meydana gəlməsindən
bəhs edilir, iqtisadiyyat sahəsindəki strateji maraqları göstərilir
|10|
Abbas Piriyevın “Siyasi strategiya və milli təhlükəsizlik
problemi" adlı monoqrafiyasında əsasən dünya dövlətlərinin,
eləcə də ABŞ. Türkiyə. Rusiya. İran. Avropa dövlətlərinin siyasi
strategiyasının əsas istiqamətləri və regional təhlükəsizlik
kontekstində
Azərbaycanın milli təhlükəsizlik problemləri
araşdırılır Monoqrafiyada Azərbaycan Respublikası ilə ABŞ və
Türkiyə arasında strateji əməkdaşlığın, iqtisadı, hərbi, siyasi
amilləri geniş izah edilmiş. Rusiya geostrategiyasında
Azərbaycanın təhlükəsizliyi problemi. İranın Azərbaycanda
maraqları əsas tədqiqat pıedmeti olmuşdur Müəllif regionda
strateji maraqların toqquşmasının geosiyasi aspektlərinə
toxunmuş. Azərbaycanın xarici siyasi kursunun
Qərb
istiqamətinə üstünlük vermişdir. Müəllif ABŞ-ın Azərbaycana
yönəlik strateji siyasətini birbaşa və ya Gürcüstan və Türkiyə
vasitəsilə həyata keçirdiyini yazır Onun fikrincə. ABŞ Şimali
Qafqazda da Rusiyanın mövqelərini zəiflətmək istəyir Bu da
Cənubi Qafqazda müstəqil dövlətlərin müstəqilliyinin qorunması
üçün şərait yaradır. ,75, 242 | Müəllif daha sonra maraqların
qruplaşmasını izah edərək Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada
Türkiyə və İranın siyasi mənafelərinin toqquşduğunu yazır. Məhz
Rusiya və İranın təzyiqindən qurtarmağa çalışan Azərbaycan
Qərb siyasətinə önəm verir. ,75, 319, Türkiyəyə gəldikdə isə
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müəllifin fikrincə, bu dövlət Qafqazdakı strateji maraqlarının
həyata keçirilməsində Azərbaycanın geosiyasi mövqeyinə
üstünlük verir. Ümumiyyətlə. A.Pıriyeviıı bu əsən Azərbaycanın
xarici siyasətinin əsas prinsiplərini, istiqamətlərini, məqsəd və
vəzifələrini dərk etməklə yanaşı, mövzunun araşdırılınası üçüıı
ABŞ. Türkiyə, Rusiya və İıaııın region maraqlannın əsas
tərəflərini öyrənmək baxımından mühüııı əhəmiyyət kəsb edir.
C.A.Məmmədov “Geosiyasət" adlı kitabında ABŞ.
Türkiyə. Rusiya və İıaııın. eləcə də Azərbaycanın özuııün müasir
dövrdəki geosiyasi vəziyyətini qısa şəkildə göstərmişdir. Bu
dövlətlərin regionda mənafelərini təıııın etıııək üçün həyata
keçirdikləri siyasətin xüsusiyyətlərinə uyğun qruplaşdıqlarını
təhlil etmişdir. Cənubi Qafqazda qüvvələr nisbətinə qiymət verən
müəllifin fikrincə. Türkiyənin bu bölgədə oynadığı rol İranın
rolundan qüvvətlidir, ancaq Rusiyaya nisbətən zəifdir. |6I,I84|
İranın müasir geosiyasi vəziyyətim təhlil edərkən müəllif qeyd
edir ki. Rusiya ilə İran arasında müəyyən fikir ayrılıqlarına
baxmayaraq, onlar üçüncü qüvvəni Xəzərə buraxmamaq ııaıııinə
hərbi-siyasi cəhətdən yaxınlaşa bilərlər. |6l,168| Xəzər neftinin
ABŞ-ın geosiyasi maraqlar sistemindəki yerinə toxunan
tədqiqatçının fikrincə, bu aııııl ABŞ-ııı təkcə Azərbaycanda deyil,
bütövlükdə Cənubi Qafqazdakı siyasətinin yeni kursunu müəyyən
edir |6I,2I2]
Utaıida Hüseynova “Azərbaycan-ABŞ. Əməkdaşlığın
perspektivləri" adlı monoqrafiyasının ikinci bölməsində ABŞ-ın
Qafqaz regionundakı xarici siyasətinin iqtisadi və siyasi
məqsədlərini araşdırmağa çalışmışdır Lakin bu bölmədə ABŞ-ın
xarici siyasətində iqtisadı faktorların olduğunun qeyd edilməsinə
baxmayaraq bu faktorların Qafqaz, regionuna təsirinə
toxunulmamışdır. Siyasi aspektlərin təhlili zamanı isə ABŞ-ııı
Qafqaz regionu siyasətinin həyata keçirilməsində NATO-nun
üzvü olan Türkiyəni öz tərəfinə çəkməsi düzgün olaraq qeyd
edilmişdir. | 111, 68-69 , Əsərdəl997-ci ilə qədər ABŞAzərbaycan münasibətlərinin tarixi-siyasi xronoloji ardıcıllığı.
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Dağlıq Qaıabağ münaqişəsində ABŞ-ııı mövqeyi. ABŞ
Konqresinin Azərbaycana münasibəti və Konqresdə qəbul edilən
sənədlərin qısa şərlıı mövzunun tədqiqatı baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edtr
Pərvin Dərabad “ Xəzər regionunun geolarixı və müasr
dövrün geosiyasəti” adlı monoqrafiyasında bütövlükdə qədim
zamanlardan müasiı dövrə qədəı Xəzəı regionunda baş verən
tarixi proseslərin qısa siyasi mahiyyətim açıqlamışdır Əsərin son
bölməsində Xəzər regionunun müasir geosiyasi münasibətlər
sistemində rolu nıüəyyənləşdırilərkən Qafqazda ABŞ (NATO)Türkıvə-Gureüstan-Azərbaycan siyasi oxunun yaranması və buna
alternativ olaraq Moskva-Tehran-Yerevan siyasi oxunun
formalaşması göstərilmişdir. 1115, İ64| Haqlı olaraq Yaxın
Şərqin gələcəyini müəyyən edən və birbaşa keçmiş SSRİ
məkanına, xüsusi olaraq Qafqaza təsiı edən əsas geosiyasi
oyunçular içərisində Türkiyənin rolu xüsusi qeyd edilmişdir
|İI5, I65|

Musa Qasımovun “Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər
sistemində (1991-1995-ci illər) kitabında Azərbaycanın
beynəlxalq münasibətlərdə tutduğu mövqe. Azərbaycan-ABŞ
münasibətləri qısa şəkildə analiz edilsə də mövzunun tədqiqi
üçüıı ilk istiqamətverici mənbə kimi hesab edilə bilər. |S4| M.
Qasımovun digər bir əsərində Azərbaycanın xarici siyasəti nəzəri*
konseptual baxmımdan təhlil edilmiş. ABŞ və Türkiyənin
Azərbaycanda maraqları və bu ölkələrlə qarşılıqlı münasibətləri
şərh edilmişdir |54a|
Azər Əzimlinin “Azəıbaycan-NATO münasibətləri
(1992-2000)” adlı kitabı bütövlükdə NATO-nun region, eləcə də
Azərbaycan strategiyasını əhatə etməsinə baxmayaraq. ABŞ və
Türkiyənin Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi maraqlarının tədqiqatı
üçun müəyyən istiqamətverici və faktoloji əhəmiyyətə malikdir
|43|
Cənubi Qafqazda baş verən geosiyasi proseslərin
təhlükəsizlik aspektləri baxımından təhlilinə, bölgədə strateji
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maraqların toqquşması məsələlərinə
həmçinin Kövşən
Novıuzoğluııun "Azərbaycan nelt strategiyası xarici kəşfiyyatın
ınaıaq dairəsində vo milli təhlükəsizliyiniz* və XXI əsr
Azorbaycan dövlətçiliyinin təlıliikə mənbələri V cilddə (I
cild)" adlanan kitablarında da rast gəlmək olar |7I;72 |
ABŞ və Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində diplomatik-siyasi fəaliyyətlərini araşdırmaq, hu
dövlətlərin münaqişənin həllində tutduqları mövqeni və
oynadıqları rolu tədqiq etınək baxımından Elçııı Əhmədovun
“Ennənistanın Azərbaycana təcavüzü və beynəlxalq
təşkilatlar” adlanan əsəri əhəmiyyətlidir. |27|
Elman Nəsirovun "ABŞ və dünya 11 sentyabrdan sonra"
adlanan elmi monoqrafiyasında ABŞ-ın müasir enerji
doktrinasının təhlili və bu doktrinanın Xəzəı regionuna və eləcə
də Azərbaycana müsbət təsir edəcəyi şərh edilmişdir | ö9|
Qafar Əliyevin “Azərbaycan nefti dünya siyasətində" adlı
əsərində Avropa ölkələri ilə yanaşı ABŞ. Kusıva. Türkiyə və
İranın da regionun enerji siyasətində və xüsusilə Azərbaycanın
neft siyasətində iştirak etmələrinin geoiqtısadı və geosiyasi
aspektləri geniş araşdırılmışdır Əsərin üçüncü fəsli regionda
maraqları olan dövlətlərin strateji mənafelərinin toqquşmasını
əhatə etmişdir. |40|
Ziya Səmədliııin “ Türk dövlətlərinin beynəlxalq
münasibətlərdə rolu “ adlı əsəri də Türkiyənin Azərbaycan
strategiyasının öyrənilməsində mühüm dəyərə malikdıı |KU|
Mahir Abdullayevin "Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri"
kitabı müstəqillik qazandıqdan dərhal sonra Azərbaycanda
Türkiyənin iqtisadi, siyasi, licarı və mədəm əlaqələri öyrənilmiş
və 90-cı
illərin əvvəllərində Türkiyənin
Azərbaycan
strategiyasının formalaşmasına toxunulınuşduı |K|
Vəfa Quluzadənin 90-cı ılləıin müxtəlif dövrlərində
mətbuatda dərc olunan məqalələrinin toplusundan ibarət olan
"Gələcəyin üfuqləıi" və rus dilində nəşr olunan "Diişmənləı və
dostlar arasında" adlı
əsərlərində Qafqazda, eləcə də
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Azərbaycanda ABŞ. Rusiya. Tiiıkiyə və İranın maraqlarının
mövcudluğu öyrənilmişdir |56;I33|
Azərbaycan Respublikasının ABŞ-dakı sətiri olmuş Hafiz
Paşayevin "Dirçəliş-XXI əsr” jurnalında nəşr olunan "ABŞ-la
əməkdaşlığın vacib tərkib hissəsi” adlı məqaləsində 2001-ci ilin
I I sentyabrına qədər və bu müddətdən sonrakı dövrdə ABŞ-ın
region və eləcə də Azərbaycan strategiyasının əsasları şərh
edilmişdir. Müəllif ABŞ-ın iqtisad məsələlərdə olduğu kimi hərbi
və təhlükəsizlik sahələrində də Cənubi Qafqaz respublikaları, o
cümlədən Azərbaycanla əməkdaşlığının genişlənməsini geosiyasi
aspektlərim təhlil etmişdir. |74|
Ağalar
Abbasbəylinin
“Qafqaz
XXI
əsrin
geostraıegiyasında" |3|. Rövşən Məcidovun "Cənubi Qafqaz
geosiyasi xəritədə" |60| adlı məqalələrində Cənubi Qafqazda baş
verən geosiyasi proseslər təhlil edilmiş, regiondakı geostratejisiyasi maraqların toqquşmasına qısa şəkildə toxunulmuşdur.
Problem işlənərkən xarici ölkələrin müəllıllərinın əsərləri
də öyrənilmişdir Türkiyəli tədqiqatçılardan Savaş Yanarın
əsərində Türkiyə-Rusiya münasibətlərində Qafqazın yeri,
Qafqazda bu iki dövlətin tarixi və müasirlik baxımından nüfuz
qazanmaq uğrunda apardıqları lıərbı-siyasi mübarizə, regiondakı
enerji siyasətindəki kənar dövlətlərin iştirakı.
Türkiyə və
Rusiyanın geosiyasi bədəlləri, bölgədə təhlükəsizlik məsələləri.
Qafqazdakı etnik münaqişələr və kənar təsirlər, eyni zamanda
Türkiyənin
Cənubi
Qafqaz
dövlətlərinə
münasibətdə
strategiyasının mahiyyəti əsaslı şəkildə açıqlanmışdır |92|
Ümumiyyətlə, bu əsərdə bölgədə baş verən geosiyasi proseslər
məntiqi və tarixi ardıcıllıqla təhlil edilmişdir.
İdris Balın redaktoru olduğu monoqrafiyanın üçüncü
bölməsi Türkiyənin müasir dövrdə Rusiya. Qafqazla. Ona Asiya
və Uzaq Şərq ölkələri ilə münasibətlərinə həsr edilmişdir | 96|
Bu bölmədəki məsələləri tədqiq edən mütəxəssislər Yaşar
Kalafaı, Araz Aslanlı. İdris Bal. Kamil Ağacan. Nccdet Pamir.
Hamit Orsoy
Qafqazın və eləcə də Türk dünyasının
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geosiyasətinin iqtisadı, siyasi, mədəni, həıbı və təhlükəsizlik
aspektlərini geniş şəkildə, faktlara əsaslanaraq, tarixi xronoloji
ardıcıllıqla təhlil edirlər
Bask ııı
Oranın
redaktorluğu
ilə
nəşı
olunan
monoqrafiyanın Qafqaz və Orta Asıya ilə əlaqələr bölməsi də
Türkiyənin Xəzər regionu siyasətinə lıəsi edılnıişdıı |94| ldn>
Balın radaktoıu olan əsərdə olduğu kimi bu monoqrafiyada da
hadisələrin gedişalına oxşar prizmadan yaııaşılmışdıı Həı ıkı
əsərdə Türkiyənin regionda əsas rəqibləri olan Rusıva və İranla
rəqabəı mübarizəsinin mahiyyəti açıqlanmışdır
Osman Nuri Atasın əsəri bütövlükdə Xəzərin region
ölkələri ilə yanaşı kəııaı dövlətləı ücün də stıateji əhənııyxəıinı
tədqiq etınişdıı. |84| İmzalanmış nelı müqavilələri. ııeltın ıxıac
marşrutları uğrunda gedən diplomatik-siyasi mübarizə tarixi,
iqtisadı və siyasi məntiqi əsaslarla tədqiq edılnıişdıı
Burada
Azərbaycanın. Gürcüstan. ABŞ. Avropa dövlətləri. Tüıkıvə
Rusiya və lıanın enerji diplomatiyasının geosiyasi mahiyyəti
açıqlanmış. Rusiya və İranın eyni mövqedən çıxış etmələri də
tədqiq olunmuşdur.
fürkıyənin "Avrasiya Siıatejı Araşdırmalaı Mərkəzi' nın
mütəxəssisləri A.Aslanlı |K5|, II Cabbarlı |86|. SOğaıı |89;9ü|
К Ağacan |83| hənıııı mərkəzin Stratejık Analiz' adlı etini
jurnalının müxtəlif savlarıııda dəıc etdirdikləri elıııı məqalə və
tezislərdə Cənubi Qalqazııı ge*1 ıvasətıuin bıı çox məqamlarım
əhatə edən önəmli elıııı aıa .dıni' tar apamıişlaı
Rusiya •''iıılənndəıı K.S Hacıyevin əsən Qalqazda gedən
geosiyasi pro _ rin təhlili buxuutndan fundamental əsəı lıesb
oluııa bıləı Əsərdə Qalqazııı ayıı-ayn dövlətlərinin ıııüasiı dövı
geosiyasi vəziyyəti. Rusıva. ABŞ, lüıkıvə. İran və Avropa
dövlətlərinin Qafqazla münasibətləri laktolojı malcrıallaı
əsasında təhlil edilmişdi) |IO5| Lakin buıada müəllıl reallıqdan
bır qədər uzaqlaşaraq. Rusiyanın mövqeyindən çıxış edərək.
Qərbin və Türkiyənin iştirakına qısqanclıq münasibəti göstəril O.
belə bir nəlcəyə gəlir ki. Qərbin və Türkiyənin bölgədə, xususilə

Azərbaycan və Gürcüstanda iqtisadı, siyasi və lıərbı təsirinin
anması Rusiyanın dövləı və milli maraqlarına təhlükədir Lakin
Ermənistanda Rusiyanın təsirinin çox olmasım təbii qəbul edıı.
eyni zamanda Irani Cənubi Qalqazda Qərbə və Türkiyəyə qarşı
Rusiyanın müttəfiqi rolunda görür
Müəllifləri A M IJşkov. S S Jilçov, İ S.Zonn olan
monoqrafiyada
isə regionda daha çox iqtisadi layihələrin
geosiyasi mahiyyəti açıqlanmışdır Əsərin yeddinci bölməsi 90-cı
illərin əvvəllərindən 2001-ci il də daxıl olmaqla ABŞ-ın Xəzər
regionundakı strategiyasına həsr edilmişdir. Əsərdə strategiyanı
həyata keçirmək üçün ABŞ-m beynəlxalq təşkilatlardan və
Türkiyədən istifadə etməsi. Türkiyənin region dövlətlən ilə birgə
həyata keçirdiyi enerji layihələri qeyd edilmişdir Müəlliflər bu
təşkilatlar içərisində BMT və NATO-nun fəaliyyətinə diqqət
yetirirlər
Amma ABŞ-ın hərbi strategiyasının həyata
keçirilməsində NATO-nun böyük rolu olmasına baxmayaraq.
BMT-nin iştirakı haqqında isə heç bir fakta rast gəlmək mümkün
deyildiı 1117. 2311 Müəlliflər göstərirlər ki. ABŞ region
siyasətini həyata keçirmək üçün neli kəmərlərindən alət kimi
istifadə edir və insan hüquqları məsələsi region dövlətlərinə
təzyiq faktorudur. Əsərdə Xəzər regionu, eləcə də Cənubi
Qalqazadakı iqtisadi siyasətin faktoloji əsaslarla təhlilinə geniş
yer verilsə də. region maraqlarının kəsişməsi və siyasi aspektlərə
az toxunulmuşdur. Siyasi təhlillər isə Qərbə və Qərbi dəstəkləyən
dövlətlərə qarşı əsasən kinayəli şəkildə aparılmışdır
Geosiyasət elmi ilə məşğul olan rusiyalı alim N A
Nartovun əsərində qloballaşma proseslərində
qütbləşıntş
beynəlxalq aləmdə Rusiya-ABŞ siyasi rəqabətinin ümumi
mahiyyətini anlamağa kömək edir. 1127| Əsərdə eyni zamanda
geosiyasi maraq və mənafe anlayışları izah edilmişdir. Kitabın
onbııinei fəslinin birinci paraqralin müasir dövrdə Rusiya-İıan
əməkdaşlığının reallıqları təhlil olunur. Müəllifin likrincə,
Rusiya və Iran birlikdə Ona Asıya və Qalqazda aılantızm
cərəyanının təsirinin qarşısını almalıdırlar. Müəllif Qalqazda
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Rusiya və İranın rolunun anmasına daha çox üstünlük verir
Ümumiyyətlə, əsərdə Qalqazdakı geosiyasi proseslər daha az
işıqlandırılır və məslələlərə münasibət isə birtərəflidir
Geosiyasət elminin araşdırıcılarından olan daha bir
Rusiyalı alim Aleksandr Duqinin əsərində ümumiyyətlə.
Avrasiya materikindəkı mühit geosiyasi, geoiqtısadi. geotanxi
nöqteyi-nəzərdən tədqiq edilir . |Iİ6| Burada daha çox ABŞ.
Rusiya, və Çinin müasir geosiyasi vəziyyəti tədqiqat obyektinə
çevrilmişdir. Xəzər regionuna təsir edən regional güc
mərkəzlərinin siyasi proseslərdəki iştirakına toxunulur Kitabın
dördüncü fəslinin beşinci paraqrafında Qara dəniz və Xəzəı
dənizi arasındakı geosiyasi vəziyyəti şərh edilir Müəllil
Ermənistanın Rusiya ilə İranın
yaxınlaşmasında həlledici
mövqeyim göstərir. Ümumiyyətlə, əsərdə Qafqaz geosiyasəti
geniş araşdırılmır və bölgədəki problemlərə faktoloji, tarixi-siyasi
yanaşmalar mövcud deyildir
Anatoli Ulkinin əsərində isə əsasən ABŞ-ın Avrasiya
strategiyası təhlil edilmişdir. |139| ABŞ-ııı gücünün iqtisadi,
hərbi və siyasi aspektləri dərin faktoloji materialllarla şərli edilir
Əsərdə ABŞ-la əlaqədar bıı çox faktların verilməsi ümumilikdə
mövzunun tədqiqatı baxımından mühüm ıııənbə kəsb edir
Rusiyalı alim S.İ. Çemyavskiniıı monoqrafiyasında 90-cı
illərdə və 2000-ci ilLəriiıı başlanğıcında Azərbaycanın xarici
siyasətinə faktoloji materiallardan istifadə etməklə tarixixronoloji baxımından yanaşılmışdır Geosiyasi proseslərin
təhlilinə isə y. verilməniişdiı. |I4I| Əsərin üçüncü fəsli
Azərbaycanın Türkiyə, ABŞ. Qərbi Avropa
ölkələri ilə
əməkdaşlığına həsr edilmişdir. Müəllil digər rusiyalı
mütəxəssislərə nisbətən məsələlərə obyektiv mövqedən yanaşmış,
hətta
Azərbaycan-Rusiya
münasibətlərinin
gələcək
perspektivlərini göstərmişdir
Qeyd edilən alimlərin əsərləri ilə yanaşı bəzi Rusiyalı
tədqiqatçıların müxtəlif elmi jurnallarda dərc olunan məqalələri
də mövzuya aid müxtəlif baxışların
tədqiqatı baxımından
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əhəmiyyət kəsb etmişdir Məsələn. Rusiyalı tədqiqatçılardan
A B Parkaııskı |I2M|. M V Marqelov. |I25|, Aleksandr Çıqorın
|I6‘)|.
Q Staıçenkov | I36|, A.Quşeıin |1I2;II3 |elını
məqalələrində Xəzəı regionunda və Cənubi Qafqazda sivast.
iqtisadi, ləhlukəsizlık məsələlərində kənar dovlətlətin iştirakı,
maraqların qruplaşması. regionun geosiyasətində siyasi
cərəyanların formalaşması proseslərinə daiı müxtəlil analitik
yanaşma laı mövcuddur
Gürcüstan müəlliflərindən Zurab Batiaşvili |lül|. Zurab
Pavitaşvılı |II4|. laıiel l.ehanidze |88| də öz əsərlərində
ıcgionda müxtəlıl dövlətlərin siyasətinin məqsəd və vəzifələrim
ləlılıl etmişlər Onlar Gürcüstanın Türkiyə. Qərbi Avropa və
ABŞ-la inteqrasiya prosesinə qoşulmasını regionun və eləcə də
Gürcüstanın gələcək inkişati baxımından mühüm addıın kımı
dəyərləndirirlər
İran müəllillərindəıı Seyid Kazım Səcəcpur |134| da
regionun geosiyasətinə dair müxtəlıl baxışlar irəli sürmüşdür O.
regionun inteqrasiya proseslərində Rusiya və İrana daha çox
üstünlük verir Qərbin iştirakım faktiki cəhətdən qəbul elsə də bu
məsələyə zəıl və birtərəfli yanaşır. Bunun da başlıca səbəbi
olaraq İranın mühüm regional iqtisadı layihələrdən kənarda
qalınası ilə izah elmək olar
Qərb alimlərindən görkəmli amerikan poliloloqu Zbiqnev
Bje/inskının əsərində Xəzər regionunda, eləcə də Qafqazda
müasir dövrdə lönnalaşmış geosiyasi mühit dərindən təhlil
edilmişdir Maraqlı faktdır ki. Z. Bjezinskı Cənubi Qafqaz və
Orta Asiya respublikalarını “Avrasiya Balkanları'na aid edərək
bu zonaya kənardan geosiyasi təzyiqlərin olmasını, təzyıqləı
içərisində Rusiyanın rolunu xüsusi qeyd edıı
Eyni zamanda
qeyri-sabit zona kimi Cənubi Qafqazda etnik münaqişələrin
kəskinləşmə mənbələrini göstərir. |IO2J5ü|
Müəllif Cənubi
Qafqazda aparıcı dövlət kiıııı Azərbaycana xüsusi yer verir. Onun
fikrincə Azərbaycan Türkiyədən siyasi yardım alaraq Rusiyanın
bu bölgədə inhisarçı siyasətinin qarşısını alıı və eləcə də Orla

Asiyada yeni yaranmış dövlətlərə qarşı Rusiyanın təzyiq
imkanlarım zəiflədir. Müəllifə göıə Azərbaycan hər zam.ni
şimaldaı Rusiyanın cənubdan isə İranın təzyiqlərinə məruz
qalacaqdıı |1(I2, 155 | / Bjezıııskının belə bır likirı ilə tlə
razılaşmaq olar ki. “Avrasiya Balkanları" uğrunda üç qonşu
dövlət olan Rusiya. İran Türkiyə rəqabət mübarizəsinə daxıl
olmuşlar Bura son anda Çının də qoşulması mümkündür Hətta
uzaqdan Amerika da bu mübarizəyə cəlb olunmuşdur , IO2,I63|
Amerikan müəllifi Türkiyənin region maraqlarına tarixi nöqteyinəzərdən. həmçinin, etnik baxımından yanaşır. Əsərin НО cı
səhifəsindəki xəritədə Xəzər regionunda Rusiya. luıkıvə \ə
İıaııın rəqabət maraqlarının dairəsi qeyd ediiıııişdıı |ll>2.lb7|
Onun fikrincə, bu rəqabətdə Rusiyanın siyasi zəifliyi regionun
xarici qüvvələrin üzünə tam bağlamağa ıınkan venııiı və öz
qüvvəsi ilə regionu ələ almaq üçün çox kasıbdır |1O2,I7<>|
Azərbaycanı Rusiya prioritet məqsəd hesab edir Azərbaycanın
Rusiyaya tabe olması Oıta Asiyanın Qəıb. xüsusilə Türkiyədən
uzaqlaşmasına gətirib çıxara bilər Müəllif Cənubi Qalqazda
enerji siyasətinin həyata keçirilməsində Gürcüstanın coğralisiyasi mövqeyini yüksək qiymətləndiril Z Bjezınskının əsərində
siyasi proseslərin politoloj» təhlilinə daha çox yer ayrılsa da.
tarixi və laktoloji məsələlər az əks olunmuşduı Əsərdə RusıyaErmənistan-lıan
qruplaşmasının
məqsədlərinə
dərindən
yanaşılmamış, həmçinin ABŞ və Türkiyənin regionda lıəıbısiyasi strategiyasının mahiyyəti geniş açılmamışdır. Ümumilikdə
isə əsər mövzunun tədqiqatında istiqamətverici xüsusiyyəti ilə
hadisələrin' coğrali-siyasi mahiyyətim dərk etməkdə, anıditık
yanaşmada, məntiqi nəticələr çıxarmaqda xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir.
ABŞ-ııı görkəmli dövlət xadimi llcıırı Kissinccrin
əsərıııdə ABŞ-ııı Qalqaz strategiyasına toxunulmasa da.
bütövlükdə ABŞ-ııı beynəlxalq siyasətinin əsas məqsəd və
prinsiplərim dərk ctıııək baxmımdan faydalıdır. 1120|
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Qaref M Vinrounun əsərində Türkiyənin Qafqaz
dövlətləri ilə 90-cı illərdəki hərtərəfli münasibətləri tarixixronoloji və faklolojı əsaslarla qısa şəkildə şərh edilmişdir |I56|
Əsərin miihüm cəhəti ondan ibarətdir ki. tədqiqatçı şərh və
təhlillərində Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi mövqeyinə
üstünlük vermişdir Hadisələrin politolojı təhlili isə zəif
olmuşdur Müxtəlif siyasi baxışlara toxunmamışdır
Belçikalı jurnalist Mişel Kollon əsərində Qafqaz
bölgəsində baş verən hadisələrə publisistik nöqteyi-nəzərdən
yanaşmış, müxtəlif dövrlərdə baş verən hadisələrə mətbuatın
münasibətini açıqlamışdır 1122|
Oxford Universutetının professoru S.Neil Macfarleyinin
əsərində Qərbin bu regionda demokratikləşmə proseslərində
iştirakı, bölgə münaqişələrinin həlliııdəkı rolu, iqtisadı və siyasi
məsələlərdə strateji maraqların kəsişməsinə qısa şəkildə
toxunulmuşdur. 115S|
Robin Blıatty və Rachel Bronsonuıı müəllifləri olduğu
elmi məqalədə ABŞ və Türkiyənin regiondakı hərbi-siyasi
maraqlarının xüsusiyyətləri qısa təhlil edilmişdir | 145|
Mənbə və ədəbiyyatların təhlili göstərir ki. məhz ABŞ və
Türkiyənin Qafqazdakı strateji maraqlarının ayrı-ayn məqamları
müəyyən qədər öyrənilsə və məsələlərə müxtəlif prizmalardan
yanaşılsa da, bu dövlətlərin həm ayrılıqda, həm də birlikdə
müasir dövr Qafqaz strategiyasının tam tərkibi, geniş mahiyyəti,
maraqların təıııın edilməsi uğrunda apardıqları diplomatıtk-siyasi
fəaliyyət dərindən və kompleks şəkildə araşdırılmamışdır Məhz
buna görə problemin Azərbaycanda dərindən öyrənilməsi elmi və
siyasi baxımırıadan olduqca aktualdır.
Bu problem Azərbaycan siyasi elmində ilk dəfə olaraq
kompleks şəkildə elmi-tədqiqat obyekti kimi araşdırılır ABŞ və
Türkiyənin 1991-2005-ci illərdə Cənubi Qafqazda, xüsusən
Azərbaycanda formalaşmış strateji maraqlarının iqtisadı, siyasi,
sosial, hərbi və təhlükəsizlik aspektləri müxtəlif xarakterli çoxlu

faktların toplanması, sistemləşdirilməsi təhlili və müqayisəli
təhlili əsasında tədqiq edilmişdir.
-çoxlu sənədlərin, dövrü mətbuat və elmi konfrans
materiallarının tənqidi-təhlil əsasında öyrənilməsi ilə elmi
dövriyyəyə xeyli yeni fakt və materiallar cəlb edilmişdir:
-faktiki materialların öyrənilməsi və təhlili əsasında ABŞ
və Türkiyənin region dövlətləri ilə lıərtəıəllı münasibətləri və
əməkdaşlığının nəzən metodoloji aspektlərinin təhlili verilmiş,
əməkdaşlıq prosesində təzahür edən strateji maraqların bır çox
xüsusiyyətləri göstərilmişdir:
-ABŞ-ın region siyasətinin həyata keçirilməsində
Türkiyənin geosiyasi əhəmiyyəti, onun regiondakı imkanlarından
istifadə edilməsinin elmi nəzəri və konseptual əsaslan
öyrənilmişdir;
-regionda maraqlan olan kənar dövlətlərin xarici >iyasəl
prinsip və istiqamətlərinə uyğun olaraq toqquşan və paralellik
təşkil edən strateji maraqlar müəyyənləşdirilmişdir.
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ABŞ-ın Qafqaz regionunda geostrateji maraqları
I.l. ABŞ-ııı Xəzər regioııu geosiyasətində Qafqaz.

Muasiı dünyanın ıkıqütblü sistemdən ləkqüıblü sistemə
keçdiyi XX əsrin 90-eı illərinin əvvəllərində ABŞ-ın 'Xəzəı
regionu siyasəti" adlı yem bır xarici siyasəı fəalliyən istiqaməti
müəyyənləşdi Bu dövrdən etibarən Xəzəı regionunun tərkib
hissəsi olan Cənubi Qafqaz regionunda ABŞ-ın fəallığı hiss
olunmağa başladı Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarına olan
maraq Qərb dövlətlərinə, xüsusilə ABŞ-a bu regionda baş
verən siyasi proseslərdə iştirak etıııək üçün əlavə stimul
verdi Xəzər regionu ABŞ-ııı yeııı bır “nıəsulliyət zoııası'ııa aid
edildi Şimalı Qafqazın da Xəzər regionuna aid edilməsinə
baxmayaraq. ABŞ-ııı bu regiona dair müstəqil xarici siyasəı
strategiyası mövcud deyildir və Şimali (Qafqazdakı ınaraqlaı
ABŞ-Rusiva münasibətlərinin tərkib hissəsində müəyyən edilir
Qalqaz siyasəti ABŞ-ııı valid dünya siyasətinin tərkib hıssəsidıı
(Bax. sxenı, I.l) ABŞ-ııı Cənııbi Qafqaz regioııu üzrə həyata
keçirdiyi xarici siyasət bu dövlətin Xəzəı regionuna aid olan
xarici
siyasətinin tərkibindədir.
ABŞ-ın Xəzər
regionu
siyasətini
Cənubi
Qafqaz siyasətinə. Orta
Asıya
respublikalarına aid siyasətinə və ABŞ-Rusiya. ABŞ-İran
münasibətlərinin tərkib hissəsi olan
Xəzər siyasətinə bölmək
olaı ( Bax. sxcuı I.l) Cənubi Qafqaz geosiyasi regionunun
ABŞ-ın Xəzər regioııu üzrə həyata keçirdiyi vahid xarici
siyasətin tərkib hissəsi olmasını şərtləndirən mühüm coğrafisiyasi aıııılləı əsasən aşağıdakılardan ibarətdir: I) Cənubi Qafqaz
coğrafi baxımından Xəzər hövzəsinə aid edilir; 2) Xəzərin
karbohidrogen ehtiyatlarının ıııənıınsəniInıəsi ( ənubı Qalqazı
Xəzəı regionunun geosiyasətinin əsas tərkibinə çevini. 3) Bu
karbohidrogen ehtiyatlarının istehsalı və xarici bazarlara
çıxarılması üçün Cənubi Qafqazın əlverişli tranzit mövqeyi
mövcuddur; 4) Regionda yaşayan xalqların tarixi və etııık
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yaxınlığı vaıdır; 5) Cənubi (Qalqaz Xəzər regionuna daxıl olmaqla
bərabər, eyni zamanda Avrasiya materikində əlverişli coğrafi
mövqedədir. 6) Cənubi Qafqazın ABŞ-ııı beynəlxalq siyasətdə
rəqibləri hesab edilən Rusiya və
İranla coğrafi-sıvası
yaxınlığı vardır; 7) Cənubi Qalqaz Rusiyanın cənub istiqamətli
imperiya siyasətinin və lıamn regional siyasətinin təsirinin
qarşısını alınaq imkanına malikdir. X) Cənubi (Qalqaz ABŞ-ın
müttəfiqi olan və Yaxın və Ona Şərqin qüdrətli dövləti olan
Türkiyəyə tarixi, coğrafi, dıl.
etııık və siyasi cəhətdən
yaxındır və ABŞ-ın luıkıyə vasitəsilə Xəzəı regıonuııdakı
hadisələrə
təsir etmək üçün güclü potensiala
malikdir
Beləliklə. ABŞ-ııı Xəzəı ıcgıonu siyasətinin əsas pıınsiplərinı
Cənubi Qafqaz regionuna tətbiq etıııək müınküııdüı
ABŞ-ın Qafqazdakı stıatejı maraqlarını tədqiq etməzdən
əvvəl bu dövlətin ünıuııu heyııəlxalq və konkret olaıaq rcgioııal
xarici siyasətinin mülıünı xüsusıyyəıləıiııi araşdırmaq, geosiyasi
proseslərə dair bir sıra müvafiq baxışları ayırd etməklə yanaşı,
eyııı zamanda bu məsələlərin mahiyyətini dərindən dərk etmək
üçün "geosiyasət" elminə daıı bəzi elıııı prinsip və əsasları qeyd
etıııək
məqsədəuyğuııduı Hər -şeydən əvvəl vurğulanıaq
lazuııdıı ki, dövlətin geosiyasi marağı və ıııillı ınənale anlayışları
geosiyasət elmində tədqiq edilir Geosiyasətin əsl atası hesab
edilən Rudolf Çelleııə göıə ..Geosiyasət - məkanda təcəssüm
olunmuş coğrafi orqanizm olan dövləti öyrəııən elmdir", və
yaxud, "dövlətin bir coğrafi orqanizm kinıı bır ıııəkaıı
fenomeni kimi, yəni bıı torpaq. biı ərazi, bıı ıııəkaıı və ya
daha dəqiq olaraq, biı ölkə kııııı öyrəııılməsidıı |73, 25|
Rusiyalı tədqiqatçı Nartova görə "geosiyasət" toıpaq və siyasi
proseslərin
münasibətləri
haqqında olan bıı
elıııdiı
(ieosıyasət real siyasətə rəhbərlik sənətıdıı. dövlətin coğrafi
idrakıdır. Alınan nəzəriyyəçisi Frıdrıx Ratçeliıı fikrincə isə
"geosiyasət"
siyasi
hadisələri
qarşılıqlı
ııuınasibətləı
məkanında, ərazi və ıııədənı amillərə təsiri ilə əl.ıqədaı
oyrəıııı
1127, 12|
N A.Nartov geosiyasətin
əsas
kateqoriyalarından bırının də ıııaraq anlayışı olduğunu qeyd
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edir. Onun fıkııncə, dövlətin, millətin marağının nə
ilə
əlaqəsi olduğunu bilərək, ölkənin üınumı strateji kursunu
müəyyənləşdirmək çətııı
deyildir. Maraqlar klassik, ııııllı
dövlət və s. ola bilər Əgər millət - dövlət varsa, onda bu
maraqlar üst-üstə düşə bilər. Ölkənin dövlət maraqlarının
tərkibinə elıtıyat bazalarının artırılması daxıl ola bilər. Bunun
əsasında isə
iqtsiadı. Iıərbı. maliyyə, elmi-texniki və
ölkənin digər gücünün artırılması, onun geosiyasi təsirinin
güclənməsi, əhalinin rifah halının yüksəlməl, cəmiyyətin
intellektual, mədəm, əxlaqı tərəqqisi də durur Ölkənin
coğrafi vəziyyətinin özünəməxsusluğu, daxılı siyasi və
sosial-iqtsıadı
vəziyyət.
milli-mədəni
və
sivilizasiya
xüsusiyyətləri, dünya
ictimaiyyətində ölkənin nüfuzunun
səviyyəsi - bütün bunların hamısı dövlətin
marağının
məzmununu formalaşdım 1127, 34-35| Qeyd edilənlərə əsasən
belə bir fikir söyləmək olaı ki. Cənubi Qafqazın dövlətləri həm
ayrılıqda dövlət maraqlarını, həm də birlikdə bıı geosiyasi məkan
kimi özlərində geo’siyasi region maraqlarım cəmləşdirir Bu
maraqlar və eyni zamanda regionda olan dövlətlərin milli
mənafeyi regionda formalaşan kənar dövlətlərin klassik, milli və
dövlət maraqları ilə paralellik təşkil edə və ya kəsişə bilər
Üınumı beynəlxalq aspektdən yanaşsaq nəzərə almaq
lazımdır kı. bu gün ABŞ dünyada hegemon güc mərkəzi kimi
qəbul edilir
|76, 245] ABŞ-ın məşhur polıtoloqu Henrı
Kıssincerə görə Amerika hərbi sahədən biznesə, elmdən
texnologiyaya, alı təhsildən kütləvi
mədəniyyətə qədər
dünyada görünməmiş miqyasda hökmranlıq edıı XX əsrin
axırıncı on illiyində Amerikanın hökmran mövqeyi bu
dövləti beynəlxalq sabitliyin təmin olunmasında əvəzsiz
etınişdıı
112(1, l| Hətta belə bir fikirdə mövcuddur kı. ABŞ
hal-hazırda dünyada ınondalist(dünya) xarakterli beynəlxalq
siyasəı həyala keçim 'Mondalizm geosiyasəti" nəzəriyyəsi
"yeni diıııya düzəni" doktrinası kimi məşhurdur. Bu doktrina
XX əsrııı 70-ci illərindən etibarən amerikan geosiyasətçilərı
tərəfindən işlənməyə başlanmışdır. Lakin 1991-çi ildə
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Körfəz müharibəsi zamanı Böyük Corc Buş tərəfindən ilk
dəfə olaıaq geniş səslənmişdir. 1116, 100 | İqtisadı strategiya
ABŞ-ııı ınüasir xarici siyasətinin prioriteti hesab olunur XX
əsrin sonlarında bir daha təsdiq olundu ki. iqtisadı amil
geosiyasi qüvvələr balansında aparıcı yerlərdən bırını tutur
Nəzərə almaq lazımdır ki. 1990 və 2000-ci illərdə Amerika
iqtisadiyyatı 27% artmışdır Bu göstərici
Qərbi Avropa
dövlətlərində 15%, Yaponiyada isə cəmi 9% olmuşdur
Dünyanın ümumi məhsulunda Amerikanın pavı 1996 və
2002-ci illər arasında
25,9 faizdən 31,2%-ə qədət
yüksəlmişdir. 1139, 38| Bu səbəbdən ABŞ dünyada ən qüdrətli
iqtisadi “güc mərkəzi” kimi qəbul edilir. Hərbi potensial
baxımından da ABŞ dünyada hegemonluq edir Elman
Nəsirovun qənaətinə görə
xarici siyasət potensialının
təyinatında ən mühüm göstərici ölkənin müdafiə qabiliyyəti
potensialı hesab olunur. Buna görə ABŞ lokal və regional
deyil. ıııəhz qlobal “güc mərkəzi'dır. |69. 94-95| Əli
Həsənova görə ABŞ dünyanın istənilən regionuna, istənilən
dövlət və dövlətlərarası təşkilatlara, onların
qəbul etdıvı
qərarlara və yeritdikləri siyasətə əhəmiyyətli təsir etmək
iqtidarına malikdir. Buna həııı onuıı iqtisadi, sıyası, hərbi
gücü, həm də beynəlxalq nüfuzu iınkan verir |45, I4I-I42|
Rusiyalı tədqiqatçı Anatoli Utkin hesab edir ki. kiçik C.Buş
administrasiyası tərkibində 3 komponenti birləşdirən “Milli
hərbi strategiya“ııı davanı etdirir. Bu komponentlər
beynəlxalq mühasirəni təşkil etmək; böhranların bütün
cəhətlərinə cavab vermək: ölkəni nıəlıım olmayan gələcəyə
lıazırlaşdınııaqdır 1139, 43| Rusiyalı mütəxəssisin bu fikrinin
əksinə olaraq qeyd etıııək olar kı. müasir dövrdə ınsaıı
hüquqlarının
qorunması.
beynəlxalq
mıinasıbətləı ııı
demokratikləşməsi prosesi, düııva tıcaıət və iqtisadiyyatının
qlobal sisteminin yaradılınası və s. .ABŞ-ın xarici siyasət
strategiyasının əsas prinsiplərinə çevrilmişdir Bu baxımından
ABŞ-ııı keçmiş Dövlət katibi Madlen Olbrayt ııı fikrincə
əsasən ABŞ-ııı siyasəti sülhə, çiçəklənməyə, ədalətə və
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bevnəlxalq normalara nayət etməyə əsaslanır. M Olbrayı
"bızıın siyasət dını müxtəliflik kııni fərqlərə məhəl qoymur"
ifadəsim də vurğulanıışdıı |57. 4I|
Geosiyasi proseslərə regional aspektdən ( o cümlədən
( əııubı Qalqaz regionu da daxil olmaqla)
yanaşdıqda qeyd
elmək lazımdıı kı. ABŞ soyuq müharibənin başa çatmasından
sonıakı dovriin beynəlxalq münasibətlərinin yeni modelim
formalaşdırmaq istiqamətində regionlarda çox cəhətli və çox
təıəflı siyasətin həyata keçməsinə fəallıq göstərir Namiq
Axundov \ə Adil Rəcəbli
"Müasir
ABŞ
Avropa
münasibətlərində qlobal və uııllı mənafe" adlı elini məqalədə
ABŞ-ın ıniiasır dövrdə yeni xarici siyasət istiqamətlərinə
nəzəı salaraq. 1970-1980-ei illərin xarici siyasət istiqamətlərinə
nisbətən.
onların
dəyişməsini qeyd edirlər
və
yem
istiqamətləri araşdırarkən
göstərirlər kı.
ABŞ
xaııeı
siyasətinin başlıca məqsədlərindən biri də keçmiş SSRİ
sosialist sisteminin nəzarəti və təsiri altında yerləşən
dövlətlərlə, o cümlədən yeııı yaranmış müstəqil dövlətlərlə,
özünün döv ləı ideologiyasını nəzərə almaqla, münasibətlərin
yaxşılaşmasına nail olmaqdır |78, 38 | Londonda nəşr olunan
“Europian" qəzeti Cənubi Qafqazda ABŞ və Rusiyanın fəıqlı
siyasət yeritməsinə qiymət verərkən 1993-cü ılın avqust avında
yazırılı ki. soyuq müharibə dövrünün nəhəng dövlətləri
Gürcüstanda və Qafqazın digəı respublikalarında nülüz əldə
elmək uğrunda yeııı mübarizəyə cəlb edilmişlər. Rusiyanın
Qafqazdakı münaqişə yaralına siyasətinə qarşı ABŞ bu
respublikalara ınaddı yatdım göstərir, təhlükəsizliyin təmin
edilməsində maıaqlıdıı Hətta bu işə özünün xüsusi xıdıııət orqanı
olan Mərkəzi Kəşfiyyat Idaıəsıni də cəlb etmişdir |I33.
«K,P()l IIK>11» O ııpoHiiMioneııııe США па Кавказ. QI lilli
ВЫ ЛОНДОН. 3 август 1993 ıo.ta| Bu fikrə nisbətən yaxın
olaraq Rusiyalı mütəxəssis A. Parkanskiniıı qənaətinə götə isə
ABŞ-ıtı bu gün keçmiş sovet respublikaları olan
C əııubı
Qafqaz respublikalarında marağı onların ınıllı
- deııiokıatık
inkişafına və
Rusiyadan
və ətraf nəhəng regional
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dövlətlərdən iqtisadi-siyasi cəhətdən müstəqil olmalarını
möhkəmləndirməyə kömək etməkdən ibarətdir |I29. 5H|
Baxışların müxtəlif olmalarına baxmayaraq sadalanan
fikirlərdən belə bir nəticə çıxarmaq olar kı. Rusiya və İrandan
lərqli olaraq ABŞ beynəlxalq və regional səviyyədə müasiı və
sivil siyasət yürütməyi qarşısına məqsəd qoynıuşduı Burada da
insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, beynəlxalq t əəıivx x ətin
ünıuıııı inkişafı əsas prioritetdir
Konkret olaraq ABŞ-ın Qafqazdakı strateji maraqlarını
araşdırarkən ilk növbədə amerikan xarici siyasətinin istiqamətləri,
bölgənin coğrali və siyasi vəziyyəti, sivasi proseslərin tarıxi,xronoloji, məntiqi, polıtolop cəhətləri nəzər alınmalıdır
Xarici siyasətin istiqamətlərinin müəyyən edilinəsi
haxuııındaıı ümumi geosiyasi strateji maraqların təmini ucım
ABŞ-ııı hal-lıazırki Cənubi Qafqaz siyasəti əsasən uç istiqamətdə
həyata keçirilir. Birincisi, ABŞ region dövlətləri ilə bııbaşa
münasibətlər qurur İkincisi.
regiondakı sirategıvasinın
reallaşdırılması üçüıı Avropanın aparıcı döv ləllərinin {Avropanın
beynəlxalq təşkilatları da daxil olmaqla) köməyindən ıstıladə
edir. Üçüncüsü, Türkiyənin regiondakı geniş imkanlarından
faydalanır. (Bax, sxem 1.2) Ümumiyyətlə. ilk baxışda fərqli
görünmələrinə baxmayaraq bu istiqamətlər arasında sıx əlaqə
mövcuddur
Coğrafi-siyasi amillərə görə- Qeyd edildiyi kııııı ( ənubı
Qafqaz dünyanın geosiyasi xəritəsində "Xəzər regionu
adlanan əıazıdə yerləşir Bura Cənubi Qafqazla yanaşı.
Rusiya. Orta Asiya. İran və Itirkiyo də daxıldiı |60. 27S|
Aleksandr Dııqiıı Qafqazın xüsusi olaraq ıkı geosıxası
səviyyədən ibarət olmasını göstərir: Şimalı Qalqaz və
Gürcüstan. Azərbaycan. I rmənıstandaıı ibarət olan uç Qalqaz
respublikasının
ərazisi.
|l lö..349| l ınuııııyxəilə. Qalqaz
geosiyasi bır ınəkaıı olaraq diqqətə alına biləcək böyukluxə
sahib olmaqla Rusiya ilə Ona Şərq arasında qısa xol. Rusiya
Aıalıq dənizi, Rusiya - Orta Şərq yolları üzərində lək
keçid yeri, şimal - cənub istiqamətinin kəsişmə nöqtəsində
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olması səbəblərilə, bu coğıafı vəziyyətdən faydalanan bıı
geosiyasi varlıq və dəyərə malikdir. Sahib olduğu enerji
qaynaqlan isə bu dəyəri gücləndirməkdədir, ('ənubı Qafqaz
dövlətlərindən Azərbaycan isə, Orta Asiya ölkələrindən bır
çox cəhətlərinə görə fərqlənən müsəlman türkköklii
dövlətlər içərisində bir Qafqaz ölkəsi kimi bölgəsinin siyasi
tarixi və coğrafiyası ilə özündə fərqli xüsusiyyətlərə malikdir
Bu baxımdan Azərbaycan təkbaşına geosiyasi dəyərlərə
sahib olmaqdan daha çox Qafqaz geopolıiıkası içərisində.
Qafqaz geosiyasətinin mövcudluğunu özündə əks etdirən
mühüm geostrateji faktor və bölgələrdən biri kimi önəm
daşımaqdadır. Azərbaycanın regional lider dövlətə çevrilmək
imkanları yetərincə güclüdür. Qlobal siyasətdə Azərbaycanın
geosiyasi mərkəz mövqeyində qəbul edilməsi zəngin təbii
ehtiyatları, iqtisadi-intellektual potensialı. Şərq və Qərb
sivilizasiyalarının ortaq dəyərlərinə malik olması. Rusiya.
İran, Türkiyə və Orta Asiya koordinatlarında geosiyasi
kəsişmə nöqtəsini təşkil etməsi və tarazlaşdırıcı funksiya
daşıması
bu imkanların
gerçəkləşməsinə
əsas
veriı
Azərbaycan təkcə coğrafiyasına görə deyil, həm
də
mədəniyyət və düşüncə tipologiyasına görə Şərqlə - Qərbin
üzvi vəhdət təşkil edən ərazisidir. Cənubi Qafqazda ABŞ-ın
təsirinə üstünlük verən Vaqif Abdullayev yazır “Azərbaycanın
özünün geosiyasət mövqeyinə görə bir çox ölkələrin maraq
regionuna
Rusiya, İran və Türkiyənin siyasət meydanına
çevrildiyi bir
vaxtda, yeni diplomatiya təfəkkürü hazırda
dünyada yeganə lider olan ABŞ-ın regiondakı maraqlarını
xüsusilə təhlil etməlidir.” 110, 193|
Siyasi proseslərin tarixi-xronoloji və
məntiqi,
politoloji cəhətlərini nəzər almaq baxımından- 1993-cü ildə
Ağ Evə ABŞ-ın 42-ci Prezidenti Bili Klintonun gəlişindən
sonra 1994-cü ildə Xəzər siyasəti ilə məşğul olan xüsusi
•ŞÇİ
qrupu
yaradıldı.
Bu
qrupun
tərkibinə
Dövlət
Depqrtamentinin, Enerji Nazirliyi, Ticarət Nazirliyi, Mərkəzi
Kəşfiyyat
İdarəsi
və
Milli
Təhlükəsizlik
Şurasının
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nümayəndələri daxil oldu Həmin ildə ABŞ Konqresi enerji
təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin xarici siyasətin əsas
prioritetləri tərkibində olduğunu qeyd etdi. Qərb mütəxəssisi
Qlen Hovardın da məlumatına əsasən Amerika administrasiyası
Xəzər regionunda enerji ehtiyatları məsələsi ilə məşğul olan
işçi qrupu
yaratmışdır
Həmin işçi qrupuna Milli
Təhlükəsizlik Şurası rəhbərlik edir. 1122, I52| ABS SSRlııın dağılmasından və keçmiş sovet respublikalarının
müstəqilliklərini açıq şəkildə bəyan etməsindən dərhal sonra
bu regionu özünün milli maraqlarının həyatı vacib zonası
bəyan etdi. Amerikan administrasiyasının 1997-cı ılııı yanvar
ayındakı verdiyi bəyanata görə
Cənubi
Qafqazın
iiç
respublikası və Orta Asiyanın beş respublikası ABŞ üçün
həlledici siyasi və iqtisadı əhəmiyyətə malikdir Məhz bu
məqsədlə Xəzər regionunda
baş verən problemləri həll
etmək üçün ABŞ prezidentinin yanındakı Təhlükəsizlik
Şurasının
tərkibində məqsədyönlü işçi qrupundan ibarət
xüsusi şöbə yaradılmışdır. ABŞ-ın müasir regional stvasətı
yeni müstəqillik qazanmış ölkələrin - Ukrayna. Gürcüstan və
Azərbaycanın.
eləcə də digər ölkələrin müstəqilliyinin
dəstəklənməsinə yönəldilmişdir
ABŞ bu strateji siyasətə
əsasən 1994-cü ıldəıı sonra başlamışdı. O vaxta qədər ABŞıtı mərkəzi, vacib strateji əlaqələri Rusiya ilə birbaşa
qurulur, yeni müstəqillik
qazanmış ölkələr isə strateji
baxımından
daha
aşağı
səviyyəli
ölkələr
kırnı
qiymətləndirilirdi. Bu heç şübhəsiz, səhv siyasət ıdı
Ümumiyyətlə. Qərb ölkələri içərisində “Qalqaz siyasəti nı ən
fəal həyata, keçirən dövlət ABŞ-dır. ABŞ bu regionda tez
bıı şəkildə öz təsirini gücləndirmək və t səmərəli şəkildə
möhkəmləndirməyə can atır. Məlız bu səbəbə görə (ənubı
Qafqaz dövlətlərinin rəsmi müstəqilliklərini elan etmələrindən
dərhal sonra ABŞ rəsmi şəkildə bəyan etmişdir ki. Qatqaz
-- Xəzər regionu
iqtisadi və geoloji problem deyil, ilk
növbədə, brinci dərəcən geosiyasi problemdir. ]107, 78]
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Siyasi proseslərin təlılili zamanı ümumi geosiyasi*
sııatejı maraqların tərkibi xə xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdıı
(Bax, sxemlər l.l; 1.4) ABŞ-ııı müasir dövr xaıiei siyasətimlə
iqtisadı amillərin prioritet təşkil etməsini ııəzəıə aldıqda Cənubi
Qalqa/ regionunun iqtisadiyyatında da strateji maraqlarının
əhəmiyyəti aydın olaı Belə biı likır də mövcuddur kı. ABŞ-m
dünyada hegemonluğu fuy şeydən əvvəl. iqtisadı təsirlərin
vasitəsi ılo həyata keçııtlır Burada başlıca məqsəd öz ııııllı.
iqtisadı, ticarət maraqlarının müdafiəsi və genişlənməsindən
İbarətdir. Xarici siyasətdə istənilən fəaliyyət istiqaməti
ölkənin iqtisadiyyatının möhkəmləndirilməsi məqsədilə işlənib
hazırlanır.
NA Nartov da hesab edir ki. beynəlxalq
münasibətlərin bütün tormasını yaradarkən iqtisadi maraqlar
birinci yerdə durur Geosiyasətdə ikinci yen Ölkənin xüsusi
coğıali vəziyyəti tutur 1127. 23| ABŞ prezidentinin ııııllı
təhlükəsizlik məsələləri üzrə keçmiş ıııüşavırı Z Bjezinskı
iqtisadı amillərin siyasətdə böyük rol oynadığını qeyd edıı
Məsələn. Bjezınski 1999-cu ilin aprel ayında Vaşinqtonda
Kapıtolidə keçirilən "İpək Yolu" strategiyasına aid konfransda
çıxışında bildirdi kı. əgər biz Mərkəzi Asiya və Qafqazı
qlobal iqtisadiyyata inteqrasiya olmuş gçiımək Jstəyirıksə.
əgər biz istəyiriksə kı. onlar Mərkəzi Avropa ilə
birləşsinlər, oııda açıq cəmiyyətlərə $as otla,i( əlaqələr. hər
şeydən əvvəl, mədəni əlaqələr
və ümiHViyyQJjə.. biıtün
normal əlaqələı inkişaf etdirilməlidir., Ona görə bızıııı
burada irəli sürdüyümüz təşəbbüs yeni regionların yem
siyasi reallığının sabıtlıvı üçün vacibdir. Bu
yalnız
Axroaxjyanın sabitliyi tiçün deyil. Iıəııı də bizim özümüzün
təhlükəsizliyimiz, bizim özümüzün tərəqqimiz üçün vacibdir
Bu region qlobal iqtisadiyyatda dalla fəal, daha böyük, daha
yüksok rol oynamalıdır." |22. №100, 04.05.1999 | ABŞ-ın
regiondakı Qərb-Şəıq enerji dəlılizlərindəki strateji marağını
onun regiondakı iqtisadı maraqlarının tərkib hissəsi kimi hesab
etmək olaı Bu baxımından ABŞ prezidenti В Klinton 1999-cu
ılııı noyabrında Isatnbıılda Bakı-1 bilısi-Ceylıaıı əsas ixrac ncll
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kəmərinin çəkilməsinə dair qəraı qəbul edilərkən çıxışı zamanı
imzalanmış sənədlərin regionun inkişafı və təhlükəsizliyi
baxımından həqiqətən tarixi mənasını qeyd etdi. Bill Klıııton
ABŞ-ın Bakı-Ceyhan və Transxəzər layihələrində dörd əsas
məqsədi olduğunu bildirdi Birincisi, enerji ehtiyatlarının
ıııüdrikcəsinə inkişaf etdirilməsi Xəzər ətrafında yeni
müstəqillik qazanmış ölkələrin istiqlaliyyətini bir daha
möhkəmlədərək onlara ayaq üstə möhkəm durmaqda və öz
talelərini müəyyən etməkdə yardım göstərəcəkdir Həm də
bıı vasitə ilə Mərkəzi Asıya ilə Qərb arasında ticarət və
siyasət körpüsü salınacaqdır İkincisi, bu
boru xətlərinin
inşası sübut edəcəkdir ki, lıəmın ölkələr siyasi rəqabətdənsə.
iqtisadi və kommersiya əlaqələrindən daha çox qazanc əldə
edə bilərlər. Üçüncüsü, Xəzərin təbii sərvətləri ABŞ və digər
| iştirakçıların qlobal enerji təchizatını daha
təhlükəsiz və
I daha rəngarəng edəcəkdir Bütün dünya üçün təminat
siyasəti demək olan bu boru kəmərləri enerji ehtiyatlarının
bir nöqtədən deyil, müxtəlif boru kəmərləri vasitəsilə
daşınmasına yardım edəcəkdir. Nəhayət, sonuncusu, - ekoloji
məsələdir. Bosfor boğazının ekoloji təhlükəsinin qabağını
J almaqdır. 1995-ci ildən etibarən ABŞ Xəzər regionundakı
enerji məhsullarının beynəlxalq bazarlara daşınması üçün
müxtəlif bom kəmərləri yaradılması fikrinin tərəfdarı kınıi
çıxış edir. |22, №268, 24.11.I999| 2OO2-ci ilin mayında ABŞın Xəzər hövzəsinin enerji diplomatiyası üzrə xüsusi səl'ırı Stıxcıı
Mən də Azərbaycanda olarkən bildirdi kı. Bakı-Tbilisi-Ceyhan
layihəsi yal1
Azərbaycana deyil, həııı də bütün regiona
xeyir verəcəkdir. Bu. Avrasiya üçün iqtisadi yüksəliş xə
inkişaf yoludur. |49. №111. 17.05. 2002] ABŞ-m 41-cı
'prezidenti Böyük Corc Buşıııı Milli 1 əlılükəsizlık Şurasında
Avropa və
Sovet işləri üzrə keçmiş köməkçisi Robert
Blekyill isə Qərbin regiona marağını belə izah edirdi: "Qərbuı
Xəzər regionunda və Qalqazda yeganə marağı Xəzər
hövzəsində mövcud olatı nəhəng cııcrji resurslar ilə bağlıdıt.
1995-ci ilin yazında ABŞ dövlət katibi U .Kristofcriıı
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proqj.ıııı
\.ıı.ıkicı!ı
v.ı\ı>ııul.ı
Rusiyanın
qonşularının
ıııüsinqjllıvm.» koıııov i bəvuucdıldı Ilk növbədə Azərbavean
vo Qa/ахыап seçildi
1995-cı ildə /bıqnev B|ezmski
\. nb.ivu.in Respublikasının pıe/ideııiı
llcydəı Əliyev Io
goin^nndo biklndi ki
ABŞ
Azər baş canın
geosiyasi
potcibialitii stıksok qışıııoiloıulııu / Bjezinskısə goıə siiatcp
cəhətdən əhəmiyyətli olan Qalqaz so
Morko/i Asiva
legionuiul.i \zərbave<ınıu "regionun dayaq elementi” ohnaq
uçıııı bulun iuıkaıılaı sardır. 1117. 210 | Robcrı Blckvıllııı
likııik' ınünasıbəi bıldııərkən əlas ə oluraq qevd etmək lazınıdıı
kı. Qərbin. sıisiisilo \BŞ ııı Qalqazda marağı lokeo Xəzərin
enerji elıtısailaı ilə bağlı deyildir Maraqların ləıkıbı genişdıı
Məsələn. Rusiyada Strateji Araşdıımalat Mərkəzinin direktoru
A Quşer Amerikanın Xəzəı regionunda
əsas 3 marağı
olduğunu gosləııı: kommersiya marağı, enerji marağı və
geosıvuM maraq. O. geosiyasi marağı şərli edərkən qeyd edıı
kı.
hal-hazırda
ABŞ ııı
Xozorııı
neft
layihələrinin
işlənməsində iştirakı tqtisadıyatdan daha çox geosiyasi məna
kosb edıı Xozoı regionu ABŞ-ın Avrasiyada Rusiya. Çin vo
Iran kiıııi geosiyasi rəqiblərinin arasında yerləşir. Region
üzərində nəzarət ABŞ-a beş dənizdə (Qara dəniz. Aralıq
donı/ı. Xəzəı dənizi, laıs körfəzi sə Ərəbistan dənizi) vo bütün
kontineııtdə qlobal hegemonluğa nail olmağa ıınkan veriı
Buna goto do lıesab edilir ki. regionun tobiı
sərvətləri
üzərində ııozarot yaratmaq və bu sərvətlərin ABŞ-ııı
regionda
özünə strateji rəqib hesab etdiyi dövlətlərin
sərəncamına keçməsinə imkan verməmək lazımdır. Bu
məsələnin lıəllı üçün Vaşinqton hər şeydən əvvəl regionda
ABŞ so onun strateji müttəfiqi olan Türkiyədən asılı olan
dövlətlərin zonasım yaratmağı vacib sayır, hansı kı, bıı
zonadan Qərb nəqliyyat dəhlizi keçməlidir. |II3. I7|ABŞ
Xəzət regionunun tərkib hissəsi olan Cənubi Qafqazda geosiyasi
maraqlarının lomıalaşma prosesi bu maraqların əhatə dairəsinin
tərkibinin genişlənməsini göstərir. (Bax, sxem 1.4) 2002-ci il
martın 7-də Vaşinqtonun "Renessans" mehmanxanasında
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Auıcrıka - Azərbaycan I ıcarət Palatasının növbəti 5-cı illik
konfransında çıxış cdəıı senatın beynəlxalq münasibəiləı
komitəsinin aparıcı əməkdaşı Devıd Meıkelııı söylədiyi kımı.
Cənubi Qafqazın ABŞ-ııı mənafeləri baxımından sjrutejı
əhəmiyyət kəsb
etməsi heç bır şübhə doğumun
Müzakirələrin
aparıcısı. Ilaıvard
Universitetinin
Xəzər
pıoqıamının rəhbəri professuı Qreııı Allison həıuııı likıı
təsdiqləyərək bildirmişdi kı. I I sentyabı hadisələrindən soııra
Qafqaz və Orta Asiyanın strateji əhəmiyyəti ABŞ uçun daha
da artmışdır |22, Ks56, 10.03. 20021 ABŞ ııı Xəzər regionu,
eləcə də Qafqaz siyasəti tək Administrasiyanın deyil, eytıı
zamanda ABŞ Konqresiıııııın də xüsusi diqqət mərkəzində
olmuşdur. Hələ 1997-ci ılıtı noyabr ayının ortalarında
Koııqrcss Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri barədə ABŞ-ııı
siyasəti haqqında qərar qəbul etmişdi. Həmııı qərarda
Konqres ilk dəfə olaraq etıral edirdi kı. ABŞ-ın xarıeı
sivasəti və oıııııı beynəlxalq əməkdaşlığı məhdud mənada
Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asıya ölkələrinin iqtisadi və
siyasi müstəqilliyinin dəstəklənməsinə yönəldilməlidir. Həmin
qərara əsasən Konqresin təklifi ilə ABŞ-ııı bu region barəd.»
siyasəti aşağıdakı məsələləri həll etməli idi I) Demokratik
hakimiyyət qurulmuş ölkələrin suverenliyi və müstəqilliyinin
dəstəklənməsi; 2) Regional münaqişələrin tənzimlənməsinə
fəal kömək edilməsi. 3) Region ölkələri ilə dostluq vo
iqtisadi əməkdaşlıq münasibətini min qorunub saxlanılınası. 4)
Azad bazar iqti diyyatı prinsiplərinin əməli surətdə lıəyata
keçirilməsinə koıuək edilməsi; 5) Nəqliyyat, kommunikasiya
və energetika sahələri üçün zəruri infrastrukturun, eləcə do
Qərb- Şərq ticarət dəhlizinin inkişafına kömək edilməsi
bununla da həmin ölkələrin bir-biri ilə və Avropa-Atlantika
İttifaqına
daxil
olan
sabit.
demokratik, azad
bazaı
iqtisadiyyatının hökm sürdüyü ölkələrlə daxili əlaqələr və
kommersiya əlaqələrinin möhkəmlənməsi; 6) ABŞ-ın bu
regionda işgüzar mənafeləri və sərmayə qoymasının təmııı
edilməsi. |23, 50 | ABŞ-ın Xəzər regionunda, eləcə də bu
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regionun tərkib hissəsi olan
Qafqazda iqtisadi-siyasi
maraqlarının əsas mahiyyəti "İpək Yolıı" strategiyasında öz
əksini tapmışdır. ABŞ senatoru Sem Braun "İpək Yolu"
strategışasında ABŞ ın Xəzər hövzəsi və Cənubi Qafqaz
bölgəsində maraqlarının nədən ibarət olduğunu açıqlayarkən
ilk növbədə bu ölkələrdə İran və başqa ölkələrdən şimal
istiqamətində anti-qərb ekstremist təməiçiliyinin yayılmasım
təmin edən qüvvələrin mövcudluğunu göstərmişdir Məlumdur
kı. bu da ABŞ-ın bölgə siyasətinə ziddir. Onun fikrincə, İranın
■nı bölgədəki fəaliyyətinin dünyanın başqa yerlərindən
nisbətən az olmasına baxmayaraq, indi iranlılar bu bölgəni
öz təsir dairəsinə salmaq və iqtsiadi cəhətdən nüfuz altına
almaq iiçün çox səylə çalışırlar. İkincisi, iqtisadi amilləri əsas
kiıııı qeyd etmişdiı Onun fikrincə, Xəzər dənizi hövzəsi öz
potensial neft və qaz ehtiyatlarına görə dünyada Yaxın Şərq
və Rusiyadan sonra 3-cıi yerə çıxır və dəyərinə görə 4
trilyon
dollardan artıqdır. Bu bölgəyə qoyulan sərmayə
ABŞ-ııı sabit olmayan Fars körfəzindən gələn neftin idxal
asılılığını son nəticədə azalda bilər. Sem Brauııun rəyinə
əsasən Fars körfəzindəki son hadisələr ABŞ-ın lıəyat
əhəmiyyətli eııerjı ehtiyatları üçün dünyanın yalnız bir
bölgəsinə bu qədər çox ümid bəsləməyinin təhlükəli hal
olduğunu bir daha sübut etmişdir. Üçüncüsü, “İpək Yolu"
strategiyasının Rusiya və Çin ətrafındakı güclü bazar
iqtisadiyyatının onların azadlığa gedən daşlı-kəsəkli yoluna
ancaq müsbət təsir göstərə biləcəyinə əsas səbəb olacağını
vurğulaınişdir. Sem Braun dördüncü aınil kimi bu ölkələrdən,
həmçinin, nüvə istehsal etmək iqtidarında olanların, kütləvi
qırğın silahlarının cənub istiqamətində axıb yayılmasının
qarşısını almaqda ön cəbhə təşkil etməsim qeyd etmişdir
Nəhayət, bu bölgədə azadlıq və demokratik idealları yaymaq
üçün tarixi bir imkanın verildiyini qeyd etmişdir |22, №229,
04.10.!998|

ABŞ-ın Xəzər regionunda, eləcə də Cənubi Qafqazda
hərbi-siyasi

və

təhlükəsizliyi
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təmin

etmək

maraqları

formalaşmaqdadır. (Bax. sxeııı 1.4) Ağ ev bu maraqlan daha ç..x
NATO vasitəsilə təmin elməyə çalışiı Yeni yaranan geosıva>ı
şəraitdə müasir dövrün əıı güclıi hərbi-siyasi strukturu olan
və dünyanın istənilən regionunda, xüsusilə də Qalqazda
özünün geosiyasi vəziləsını yerıııə yetirməyə imkanı olan
NAlO-nun rolu xeyli artmışdır Nəzərə almaq luzımdıı kı.
hazırda alyans üçün əsa.s təhlükəm NATO üzvlərindən
birinə hücum təhlükəsi deyil, iqtisadi, sosial və sıvasi
çətinliklər, etnik münaqişələr, ərazi mübadiləsi, terrot və
sabotaj aktları və s. doğan sabıtsı/lıklərin meydana çıxması
təşkil edir. 179, 65 | 90-cı illərin ıkınet yarısından etibarən ABŞııi Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi maraqlan genişlənməyə başladı
1998-ci il oktyabrın l-dən
Azərbaycan, Gürcüstan
və
Ermənistan
ABŞ-ın
Avropadakı
Hava Qüvvələri
Komandanlığının cavabdehlik zonasına aid edılmişləı |IO5.
380| Nəzərə almaq lazımdır ki. Xəzər regionunda silahlı
qüvvələrinin yerləşdirilməsi ndə ABŞ ıııılli mənafelərim güdüı
Lakin ABŞ-ın regionda hərbi-siyasi və təhlükəsizlik nıaıaqlarıııın
formalaşmasında müəyyən problemləı də mövcuddur. Məsələn.
Azər Əzimli XX əsrin 90-cı illəri üçün Cənubi Qafqaz
respublikalarının NATO ilə hərbi-siyasi münasibətlərini təhlil
edərkən yazır
ki.
1997-ci
ıliıı
oktyabrında
NATO
qərargahında Amerika missiyasının başçısı Robert Hanterin
Cənubi Qafqaza səfəri, əgər belə demək mümkünsə, region
dövlətlərinin heç də hamısının NATO ılo əməkdaşlığa evnı
dərəcədə
hazır
olmadığını
aşkara
çıxardı R Hanter
Ermenistanda olarkən bu ölkənin rəsmi şəxslərindən yalnız
baş nazir R.Köçaryatıla görüşmüşdü. Həııı Ermənistan
prezidenti, lıəın də miidafıə idarəsinin başçısı ilə görüşlət
R Hanterin səfər gündəliyində əks olunmamışdı Gürcüstanda
bu məsələyə daha böyük maraq göstərilmişdi Belə kı.
NATO ilə Gürcüstan arasında ıkııərətli münasibətlərin
dərinləşdirilməsi məqsədi ilə xüsusi milli proqramın işlənib
hazırlanması və Alyans üzvü olan dövlətlərlə əlaqələrin daha
da dərinləşdirilməsi və fəallaşdırılması
qərara alınmışdı
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Owəlləı təyiııatsız qalmış Xəzər dənizi hövzəsi 2002-ci ıl
oktyabrın l-dəıı etibarən Birgə Döyüş Komandanlıq Planına
əsasən. Birləşmiş Ştatların Avropadakı
silahlı
qüvvələri
komandanlığını əhatə dairəsinə aid edilmişdir | 74, 98| 2003ciı ıl aprelin 18-də Keçid dövrii demokratiyaları layihələrinin
rəhbəri. ABŞ-ııı NATO-dakı nümayəndəsi Brüs Cekson
Azərbaycanda olarkən belə bır fikir səsləndirmişdir ki. NATO
nun yeııı üzvlərinin fikirlərinə əsasən Azərbaycan
və
Gürcüstanla sıx işləmək lazımdır, onlar xüsusi nəzərə
alınmalıdır, növbəti dəfə bu ölkələrin həm NATO-ya. həm
də Avropa Birliyinə inteqrasiyası üzərində iş getməlidir. Bu
isə yeııı bir Avropa deməkdir Qafqazın əlverişli coğrafi mövqeyi.
Rusiya. Türkiyə və İranı əhatəsində yerləşməsi. Orta Asiyaya
giriş qapılarının olması təbii ki. ABŞ-ın bu bölgəyə hərbi-siyasi
maraqlarını cəlb edir Ümumiyyətlə. Qafqaz, xüsusən Cənubi
Qafqaz ABŞ-ııı Avrasıyadakı hərbi-siyasi maraqlarının təmini
üçün mühüııı bölgədir Polıtoloq Rövşən Novruzoğlunun fikrincə
Xəzər dənizi təkcə antik sərvətlərinə görə yox, həm də
yüksəkliyinə və yerləşdiyi paralelə-coğrafi mövqeyinə görə
irili-xırdalı bütün dövlətləri “məşğul” edir. “Xəzər dənizi,
sözün həqiqi mənasında, NATO üçün (başda ABŞ olmaqla)
misli görünməmiş “antikvar” qədər qiymətlidir.” |7I, 113|
Hətta ABŞ mətbuatında da bu məsələyə xüsusi diqqət yetirirlər
Bu baxımından ABŞ-ın “Boston qlob" qəzeti 2004-cü ilin may
ayında ABŞ və NATO-nun Cənubi Qafqazdakı siyasətindən bəhs
edərkən yazırdı ki. ABŞ-ın hərbi qüvvələri və NATO-dakı əsas
müttəfiqləri hal-hazırda bu regionla hədsiz miqyasda əməkdaşlıq
üçün hazırlıq keçirlər Bu hazırlıq prosesinə çətinliklər içərisində
yaşayan regionun və o cümlədən hərbi qüvvələrinin son nəticədə
Qərbə inteqrasiyasına istiqamətlənən əlaqələndirilmiş hərbi və
humanitar yardım, ləlıııı və hazırlıq daxildir Qəzetin yazdığına
görə 2004-cü ilin ıııay ayında təhlükəsizlik məsələlərinin
araşdırılması üzrə Corc Marşal adına Avropa mərkəzində iki
günlük konfrans keçirilərkən Cənubi Qafqaz, xüsusilə regionun
idarəedilməyən bölgələri, beynəlxalq terroristlərin məskunlaşa
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biləcəyi mərkəzlərdən bırı olması məsələsinə toxunulmuşdur. Bu
baxmıdan həmin regiona diqqət artırılmalıdu ABŞ Paııkısı
dərəsində Ol Qaidə təşkilatlı ilə bağlı olan terrorçulara qarşı
güclü mübarizə aparmaq məqsədilə 2002-ci ildən 2004-cü ıliıı
aprel ayına qədər Gürcüstan ordusunun dörd batalyonunun
hazırlanması proqramını həyata keçirdi və hu məqsədlə 64
milyon dollar pul xərclədi Amerikan ordusunun yüksək rütbəli
zabiti Albert Zakkorun məlumatına əsasən region dövlətlərinin
sərhədlərinin mühafizəsinə kömək də başlıca məqsəddir Bu
baxımından Azərbaycan və Qazaxıstanın hava, su və quru
ərazilərindən sərhədlərinin mühafizəsinə kömək uçun “Kaspıan
qard” (Xəzər regionunun ınühalizəsi) adlanan yeni amerikan
proqramı tətbiq edilir. |133, «Бостон l'.ıoö» О полишке США
ıı НАТО в Закавказье. НЬЮ-ЙОРК. 31 мая 2004 тда| Hətta
bu proqram çərçivəsində 2003-eü avqustun 11-20
Bakı
şəhərində neft və qaz platformalarının mühafizəsi üzrə
antiterror xarakteri daşıyan “COPLAT" Azərbaycan
ABŞ
birgə dəniz təlimləri də keçirildi. |19| 1999-cu ıliıı aprel
] ayında senator Scm Braunbəkin təşəbbüsü ilə Kapitolidə
1 keçirilən Qafqaz və Ona Asiya ölkələrinin rəhbərlərinin
görüşündə ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Cevms Beykcr çıxış
edərək bildirdi ki, ABŞ-ııı regionda ən fundamental marağı
sabitlikdir. Bütün dünyada olduğu kimi, bu regionda da
sabitlik daxili təsisatların və xarici əlaqələrin güclənməsi
sayəsində başa gəlir. Məhz bu əsasda sabitlik və inkişaf
əldə olunur. Bu baxımdan NATO-nun
"Sülh naminə
tərəfdaşlıq" proqramı region ^ölkələrini həııı ABŞ-a. həm də
NATO üzvü olan dıgəı ölkələrə yaxınlaşdım 2001-ci ildən
sonra regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçüıı terrorizin
əleyhinə bııgə mübarizənin həyata keçirilməsi məsələsi də ABŞ
ın əsas strateji maraqları sırasına daxil oldu Bu baxımından
ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri iizrə
müavini Elizabet (ors ABŞ-ııı Montana Universitetinik'
Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunun coğrafi-strateji
əhəmiyyətinə həsr edilmiş konfransındakı çıxışında bəyan
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etdi kı. Birləşmiş Ştatlar Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın sabit
və ink ış,ıl etmiş region olmasını təmin etməlidir. Bu mühüm
regionda sabtlık və ııfah amerikalılar üçün daha təhlükəsiz
diinva. oıanın əhalisi iiçün isə daha tərəqqili gələcək
deməkdıı Bununla yanaşı ABŞ və müttəfiqlərinin Bakı-TbilisiCeyhan kəmərinin təhlükəsizliyini qoruması əsas məqsəddir
Ümumiyyətlə. ABŞ-ın regionda hərbi-siyasi və təhlükəsizliyi
təıııın etmək maraqları iki istiqamətdə, region ölkələri ilə birbaşa
münasibətlər qurmaqla və NATO-nun imkanlarından istifadə
etməklə təmin edilir (Bax, sxcııı 1.4) ABŞ-ın NATO-nun
imkanlarından istifadə etməsini həm də onun bu regionu Qərbə
inteqrasiya etdirmək siyasəti ilə əlaqələndirmək olar.
ABŞ Cənubi Qafqazda münaqişələrin dinc vasitələrlə
nizamlanmasını regionda təhlükəsizliyi təmin etmək baxımından
öz strateji marağı hesab edir (Bax, sxem 1.4) Bunun üçün
ATOT-ın vasitəçiliyindən istifadə edir. ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrlərindən biridir 1996-cı ildə ilk dəfə olaraq
ATƏT-ııı Lissabon Zirvə toplantısından sonra ATƏT-in Minsk
qrupunun 3 həmsədri təyııı edildi - Rusiya. ABŞ və Fransa
|32, 2()| Lakin münaqişələrin həll edilməməsi ABŞ-ın region
maraqlarına ağır zərbə vurur. Münaqişələrin həll edilməsini ABŞ
regionda öz strateji maraqlarının yüksək səviyyədə təmin
olunması üçün mühüm hesab edıı Məsələn. 1997-ci il yanvarın
8-də ABŞ-ın Dövlət Katibi vəzifəsinə yenicə təyin olunmuş
Madlen Olbrayt Senatın Beynəlxalq Münasibətlər Komitəsi
qarşısında çıxış edərkən
Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll
olunmamasının ABŞ-ın region maraqlarına mənfi təsir
göstərməsini qeyd edərək demişdi: "ATƏT-ın Minsk qrupu
çərçivəsində indiyə qədər gedən proses sarsıdıcı dərəcədə
ləng olub Bizim bu
regionda çox əhəmiyyətli iqtsiadı.
siyasi və humanitar maraqlarımız var və biz münaqişənin
həllinə kömək göstərməklə daha gözə çarpan rol oynamağa
hazırıq." |27, 50|
Hətta münaqişələrin həll olunmasının
əhəmiyyətini nəzərə alaraq 1999-cu il aprelin 16-da prezident
Bill Klinton Dağlıq Qarabağ və yeni müstəqil dövlətlərdə
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regional mğnaqişəbr uzrə səfiı təyııı etdi ABŞ-ın Dövlət
katibi Madlen Olbrayi 1999-cu ıl aprelin 25-də ABŞ-da
Azərbaycan, Gürcüstan. Ermənistan prezidentlərinin görüşü
zamanı belə bir fikir səsləndirdi kı. dünya birliyi Cənubi
Qafqaza böyük diqqəi yetirir ATƏT-in Minsk qrupunun və
onun həmsədrlərindən bırı olan ABŞ-ın bu regionda sülhün
və sabitliyin bərqərar olunmasında xüsusi marağı vardır Bu
ınarağin təmin olunması üçün münaqişələrin beynəlxalq hüquq
normaları əsasında nizama salınması məqsədilə ABŞ regiondakı
dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulmamasını qəbul edir
Məsələn, “Azadlıq" radiosunun Yerevan müxbirinin sualına
cavab
verən
ABŞ-ın
Ermənistandakı
fövqəladə
və
səlahiyyətli səfiri Con Ordueyın fikrincə. ABŞ-ııı mövqeyində
hər hansı dəyişiklik haqqında şübhə olmamalıdır. Ermənistan
və Azərbaycan arasındakı sərhədlər kimi SSRİ dövründə
mövcud olan sərhədlər əsas götürülür. |22,№ 101,04.05. 20021
ABŞ-ın Qafqazda, eləcə də Cəııubı Qalqazda müasir dövr
ümumi-geosiyasi
stratep maraqlarının təıııiııi üçün xarici
siyasətin formalaşmasının aşağıdakı taıixı-siyasi xüsusiyyətlərini
və mərhələlərini göstərmək olar. I) Region
dövlətlərinin
tanınması və diplomatik əlaqələrin qurulması, yeni müstəqil
dövlətlərin beynəlxalq aləmdə ıııudafiə edilməsi; 2)İqtısadı
maraqların
meydana gəlməsi, bunun üçiiıı iqtisadı
əməkdaşlığın yaranması. 3) İqtisadı və digər maraqların
müdafiəsi üçün hərbi-siyasi strategiyanın həyata keçirilməsi.
4) Regiondakı sabitliyin təıııiııi üçün münaqişələrin həllinə
kömək edilməsi; 5) Mövcud olaıı hərbi-siyasi və iqtisadı
strategiyadan regionda olan digər maraqlara qarşı istıtadə
edilməsi; 6) Beynəlxalq terrorizmə qarşı birgə koalisiyanın təşkili
və regional qruplaşmanın yaradılınası.
ABŞ-ın Qafqaz siyasəti bu regionun ayrı-ayrı dövlətləri
ilə yaratdığı münasibətlər zəminində formalaşır Münasibətlərin
yaradılması strateji maraqların meydana gəlməsinin ılkııı
mərhələsi hesab olunur ABŞ-ııı Qafqazdakı strateji maraqlarının
mahiyyətinin açıqlanması üçün bu dövlətin Azərbaycan.
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(iürcüstan və Ermənistandakı strateji maraqlarının araşdırılması
nıühüın əhəmiyyət kəsb edıı
1.2. ABŞ-ın
Qafqaz strategiyasında Gürcüstan və
Ermənistan. Geosiyasi-strateji maraqlar
və mövcud
problemlər

Qeyd edildiyi kimi ABŞ-ın Qafqaz strategiyasında strateji
maraqlarının təmini üçün xarici siyasətin birbaşa həyata keçmə
istiqamətindən istifadə edilir ABŞ-ın Gürcüstan və Ermənistanla
münasibətləri həmin istiqamətin əsaslarını təşkil edıı ABŞ-ııı
Xəzer regionuna daxil olma və möhkəmlənmə siyasətinin
əsas istiqamətlərindən biri birbaşa Xəzər dənizinə çıxışı
olan dövlətlərlə, eyni zamanda bu
regiona mənsub olan
Azərbaycan
və
Gürcüstanla
ilk
növbədə
ikitərəfli
əməkdaşlığın qurulması oldu Gürcüstanın birbaşa Xəzər
dənizinə çıxışı olmasa da bu dövlətin əlverişli tranzit
mövqeyi mövcuddur Gürcüstanın Cənubi Qafqaz geosiyasətində
tutduğu mövqeyə dair müxtəlif baxışlar mövcuddur. Bu
baxımından Amerika analitiki A.Koen Gürcüstanın geosiyasi
mövqeyim belə qiymətləndirir: 'Qara dənizin Türkiyə ilə
sərhədlənən strateji hövzəsinə nəzarət edərək. Ermənistanın
dənizə çıxışını Qərbdən kəsərək. Gürcüstan elə bil Qafqaza
giriş qapılarının açarlarım öz əlində saxlayır. Qərb
ölkələrinin Xəzərə və "İpək yolıf'na çıxışı üçün meydan
rolunu oynayır." |I42, 44| Ümumiyyətlə, regionun coğrafisiyasi əhəmiyyəti Vaxııı və Orta Şərqin qaynar nöqtələrinə
yaxınlığına görə artır Bu baxımdan Qafqazın geosiyasi
əhəmiyyətinin əsas faktoru heç şübhəsiz. Xəzərin enerji
ehtiyatları və neftin marşrutu ilə əlaqədardır. Bu amil həm
də Qafqazın. Gürcüstanın son illərdə ınüxtəlil dünya
güclərinin maraq meydanına, daha dəqiq desək, mərkəzinə
daha fəal surətdə çevrilməsi ilə müəyyən olunur Gürcüstanın
Qərb yönümlü siyasət yeritməsinin səbəblərim şərh edən Tbilisi
Dövlət Universitetinin müəllimi Zurab Dantazvilı Gürcüstanın
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Qərb yönümlü siyasət yeritməsini üç amillə əsaslandırır
Müəllifin tıkrincə, birincisi, Qərb coğrafi düşüncə deyil,
müasirlik və tərəqqi sinonimidir İstənilən dövlət tərəqqiyə,
demokratiyaya,
iqtisadı
nailiyyətlərə.
siyasi sabitliyə,
şəxsiyyət azadlığının təmin olunmasına can atmaq istəyirsə
Qərblə inteqrasiya olunmalıdır Bundan imtina etmək, axının
əksinə üzmək ölkəni keçmişə atmaq deməkdir. İkincisi,
Qərblə inteqrasiya respublikanın təhlükəsizliyi və müdafiəsi
üçün ən yaxşı təminatdır. Əgər Gürcüstan Qərb strukturuna
daxil olarsa, ərazi itkisi təhlükəsi öz-özünə ötüb keçər
Üçüncüsü, bütün ölkələr gec-tez Qərbə doğru üz tutacaqlar.
çünki. Qərb sivilizasiyası və həyat tərzi universal xarakter
daşıyır və daha çox Qərb hesab olunmayan regionlara yayılır
|II4, lll| Qafqazın tədqiqatçılarından biri olan Zurab
Batiaşvili Gürcüstanın geosiyasi mövqeyinə qiymət verərkən
qeyd edir ki. Gürcüstan hərbi sahədə digər dövlətlərə
nisbətən ABŞ-la daha fəal əməkdaşlıq edir və Qərb
sivilizasiyasının assosiasiya olunmuş üzvlüyünə namizəddir
Ermənistana gəldikdə isə. bu
dövlət Rusiya ilə hərbi
əməkdaşlıq edir və XXI əsrdə öz dövlətçiliyini itinııişdır
110l,105| Yuxarıda qeyd olunan baxışların təhlilindəd belə bır
ümumiləşdirilmiş fikir söyləmək olar kı. Cənubi Qafqazın
geosiyasi mühitini Gürcüstaıısız təsəvvür etmək mümkün
deyildir Xəzər regionunda Qərbin, xüsusilə ABŞ-ın enerji
siyasətində Qərbə inteqrasiyaya daha çox üstünlük verən hu
dövlətin coğrafi mövqeyi onun digər potensialından daha
üstündür. Təbii ki, ABŞ da bu dövləti öz tərəfinə çəkmək üçün
mümkün vasitələrdən istifadə edir
ABŞ Gürcüstanda öz strateji maraqlarının təmini üçün
maddi yardım strategiyasını həyata keçııiı Məsələn. Gürcüstan
prezidenti olmuş E. Şevaıdnadzc qeyd ediı ki. Gürcüstan ciddi
iqtisadi çətinliklərlə üzləşdiyi cari onillikdə ABŞ ona 650
milyon dollar təmənnasız yardım göstərmişdir. |22, .N»230.
06.10. 2000| Son I I ıl ərzində Gürcüstan hökumət xətti ilə.
Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin (USAİD) vasitəsilə .ABŞ-dan
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ən azı 1.1 mlrd, dollar məbləğində maddi yardım almışdıı
Dövlət xəttinə paıalel olaraq qeyri-hökumət təşkilatlan xottı
ilə do ABŞ-dan humanitar yardım edilmişdir. , 142, 47| ABŞ-ııı
Gürcüstanda iqtisadı maraqları formalaşmaqdadır. Gürcüstana
yatırılan xarici sərmayələrdə ABŞ-ııı payı 28,5 faizdir. ABŞ
birinci yeıdə durur. |83, 35| ABŞ ilə Gürcüstan arasında
ticarət əlaqələrinin əvvəllər zəif olmasının başlıca səbəbi
SSRİ ilə ABŞ arasında iqtisadı və ticarət əlaqələrinə
məhdudiyyətlər gətirən 1974-cü ildə qəbul edilən qanun
olmuşduı. Sovet mallarının ABŞ bazarına girməsinə mane
olan bu qanun son zamanlara qədəı qüvvədə idi. Yalnız
2000-cı ilin son günlərində ABŞ prezidenti B.Klintonun
qəbul etdiyi qərarla ABŞ Gürcüstan ticarət əlaqələrinə
qoyulan məhdudiyyətlər aradan qaldırıldı |83, 37|
ABŞ-ııı Gürcüstanda hərbi-siyasi təhlükəsizlik maraqları
digər Cənubi Qafqaz respublikalarına nisbətən daha güclü
şəkildə təmin olunmuşdur Hələ 1994-cü ildə Gürcüstan
prezidenti Eduard Şevardııadze ABŞ-a ilk rəsmi səfəri
zamanı ABŞ-dan hərbi yardım istəməmiş, ayrıca Gürcüstan
ordusunun ancaq Rusiyanın yardım və köməyi ilə quracağını
bildirmişdir. Bundan fərqli olaraq 1997-ci ildə ABŞ-a ikinci
səfəri zamanı hərbi yardım istəmişdir. ,83, 37, Gürcüstanın
AB.Ş-la hərbi əməkdaşlığına önəııı verməsinə sübut olaraq 1997cı ıl
fevralın 18 Gürcüstan prezidenti Eduard Şcvardnadze
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olarkən jurnalistlərin suallarına
cavab olaraq bildirdi: "Hesab edirəm ki. Cənubi Qalqaz
dövlətlərinə NATO-nun
marağı tamamilə əsaslıdır, çünki,
necə
deyərlər, biz umumavropa məkanına daxilik. Avropa
təhlükəsizlik strukturlarının yaradılması prosesində Qafqaz,
şübhəsiz ki. özünün müəyyən yerini tutur." ,31, 423| Qeyd
etmək lazımdır kı. Gürcüstan Qalqaz ölkələri içərisində
iqtisadiyyatın inkişaf sürətinə görə ilk yerlərdən biıinı tutur.
Ölkə NATO ilə sıx əlaqəyə malikdir. ABŞ-ııı həlledici
hərbi köməyi Gürcüstana öz ordusu üçün NATO-nun "Sülh
naminə tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində müasir silahlar

44

almağa imkan vermişdir
ABŞ-m qərarına əsasən
Gürcüstan ordusunun lıərbı piyada hissələri üçün Amerikada
istehsal olunan rabitə avadanlıqlarının alınması üçün 1,35
mlıı. dollar vəsait ayrılmışdır ,122, 164-165 | Pentaqon
Gürcüstana 14 hərbi-nəqliyyat vertolyotu vermiş və Tbilisi
aviazavodunda bir neçə SU-39 upli qıneı-bombardıtnanşı
təyyarələrinin istehsalı üçün
lazımi
vəsait ayırmışdır
Gürcüstanın dəniz sahilinin mühafizəsi üçün Amerika 1999-cu
ildə 12,3
mln. dollar vəsait ayırmışdır, sonrakı illərdə 14
ıııln. dollar vəsait verilməsi nəzərdə tutulurdu. "Süllı naminə
tərəfdaşlıq"
proqramı
çərçivəsində Gürcüstan
özünün
Kapitnari və Mameulı rayonlarındakı hərbi aerodromlarını,
hərbi təlim meydanlarını və potı dəniz limanını NATO-nun
sərəncamına verməyə hazır olduğunu bildirmişdi. ,105, 3803811 Faktiki olaraq Gürcüstanın lıərbı qüvvələri NATO
təlimatçılannın təlimi altındadır 1999-eu ildə Gürcüstan və
NATO arasında əməkdaşlıq çərçivəsində Gürcüstanda çoxlu
sayda, geniş miqyaslı lıərbı dəniz təlimləri keçirildi ABŞ
faktiki olaraq Gürcüstanın NATO strukturlarına fəal surətdə
qoşulmasına kömək edıı. Gürcüstanda ABŞ-ııı "İrokez" adlı
lıərbı vertolyotları nümayiş uçuşu keçıımışlər. Kacoı adlanan
kursantların tədris mərkəzində Amerikanın "komandos" adlı
proqramı tədris edilir |II2. 7 | ABŞ hökuməti Gürcüstanın
dövlət sərhədi infrastrukturunun yaradılmasına və inkişal
etdirilməsinə yardım göstərmək haqqında proqramın yerinə
yetirilməsi və sərhəd siyasətinin həyata keçirilməsi üçün
1999-cu maliyyə ilində 12 milyon
378 ının dollaı
ayırmışdır. ,22, №125, 04.06.1999, 2000-cı ilin yazında
Gürcüstana Çeçenistanla olan sərhəddində monitorinq
aparılmasına kömək üçün 70 milyon dollar maddi yardım
ayırdı. Bu köməyə həmçinin ABŞ lıərbı heyətinin kiçik biı
kontingenti də daxil ıdı. | 156, 58| Gürcüstanın NAIO ilə
hərbi əməkdaşlığı eyni zamanda enerji təhlükəsizliyi ilə
də əlaqədardır. Bu siyasətin sübutu olaraq Gürcüstan Neft
Korporasiyasının prezidenti Georgi Çaııturıva 2002-ci ildə
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bəyan etdi ki. ABŞ-ın
hərbi
təlıınatçıları
Gürcüstan
hərbçilərinə neft kəmərlərini mııhafızə etməyi öyrədəcəkdir
Tbilisidə
keçirilən
mətbııai
konfransında çıxış edən
G Çantıırıyaya görə Gürcüstan NATO ilə əməkdaşlıq sazişi
imzalayıb və bu saziş çərçivəsində NATO ölkələrinin boru
kəmərlərinin
mühafizəsi
sahəsindəki
təcrübəsi enerji
dəhlizuıə də tətbiq oluna bilər. Əgəı Gürcüstan Türkiyənin
boru kəmərlərinin mühafizəsi üzrə təcrübəsindən istifadə
edərsə, bu elə qismən NATO təcrübəsindən istifadə etmək
deməkdir, çünki Türkiyə NATO-nun üzvüdür ,52, № 53, 11-13
мау, 2002 , ABŞ Gürcüstan ordusunun təlimatlandırılmasında
iştirak etsə də Abxaziya və Cənubi Osetıya problemlərinin
həllində hərbi müdaxiləni heç zaman lazım bilməmiş,
münaqişələrin dinc vasitələrlə həllinə üstünlük vermişdir Bu
baxımından 2002-cı ildə Azərbaycan mətbuatının yazdığına görə
Tbilisiyə gəlmiş Amerika hərbi mütəxəssislərinin birinci
qrupunun rəhbəri polkovnik Skott Taynın məlumatına əsasən
gürcü hərbi qulluqçularının təliminə böyük əhəmiyyət
verirlər.
Onun
dediyinə
görə,
amerikalı təlimatçılaı
Gürcüstanda işə ciddi hazırlaşırlar. Ümumiyyətlə, proqram
çərçivəsində təxminən iki min gürcü hərbi qulluqçusuna
təlim keçirilməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin polkovnik Taynın
fikrincə ABŞ-ııı Gürcüstanda hərbi baza yaratmaq planı
yoxdur və amerikalı mütəxəssislər tərəfindən gürcü hərbi
qulluqçularının hazırlanması gürcü-abxaz
münaqişəsinin
tənzimlənməsi
ilə də əlaqəli
deyildir. ABŞ
Abxaz
münaqişəsinin siyasi yolla tənzimlənməsinin zəruri hesab
edən Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardııadzenin mövqeyini
dəstəkləyir. ABŞ
və
amerikalı
hərbi
mütəxəssislər
Gürcüstanın daxili işlərinə qarışmaq niyyətində deyillər.
, 22,№l00,
03.05.2002, Gürcüstan ABŞ-ııı hərbi-siyasi
maraqlarının təmin edilməsini dəstəkləməyi özünün prioritet
strategiyası hesab edir Bu baxımından 2OO3-cü ildə Azərbaycan
mətbuatı ABŞ-ın Avropadakı ordusunun komandan müavini,
hərbi-hava qüvvələri generalı Çak Uoldun Amerika qəzeti
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olan “Defence-News”-a verdiyi müsahibəsinə istinad edərək
yazırdı ki,
Bakı—Tbilisi- Ceyhan
neft
kəmərinin
mühafizəsində ABŞ və NATO-nun lıərbı xidmətçilərinin
iştirak etməsi planlaşdırılır Hətta 2002-cı ilin dekabrında
Gürcüstan
parlamenti ölkənin ABŞ-la
hərbi
sahədə
əməkdaşlıq müqaviləsim də təsdiq etdi Məhz bu sənəd ABŞ-ııı
Gürcüstanda hərbi-siyasi maraqlarının təmini məqsədilə geniş
imkanlar əldə etmək üçün huqııqı baza yaratdı Məsələn, sənəddə
göstərilirdi ki, ABŞ Gürcüstan ərazisinə istənilən hərbi
texnikanı gətirə bilər və ölkə ərazisində yenidən yerləşdirə
bilər. Bundan başqa həmııı sənədə əsasən bu ölkənin lıərbı
infrastrukturunda xidmət göstərən ABŞ-ııı hərbi xidmətçiləri
və mülki vətəndaşları Gürcüstana vizasız gələ bilər, ölkə
daxilində sərbəst şəkildə silah gəzdirə bilərlər və eyııi
zamanda onların diplomatik ımmunıtetliyi mövcuddur Bu
sənədə əsasən amerikalılar onlara vacib olan və ABŞ-ın uçuş
aparatları və nəqliyyai gəmilərinin yerləşdirilməsi üçün
istənilən ərazini, binanı, qurğunu tuta bilərlər.
Amerika
hərbçiləri öz fəaliyyətlərim yerıııə yetirmək məqsədləri uçun
idxal etdikləri məhsullara görə Gürcüstan ərazisində bütün
vergilərdən azad edilirdilər Gürcüstan tərəfi hərbçilərin,
mülki şəxslərin və ABŞ mülkiyyətinin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi, həmçinin hərbi yardım göstərilməsi və s
məsələləri öz üzərinə götürürdü. ABŞ rəhbərliyi "təchizat
və təlim proqramına 64 milyon dollaı vəsait xərcləmişdir
|IOÖ| ABŞ-ın Cənubi Qafqazda və Gürcüstanda strateji
maraqlarının formalaşmasının yüksək tarixi-geosiyasi nəticəsi
olaraq ABŞ prezidenti Corc Buşun 2OO5-ei il inayın l()-da
Gürcüstana rəsmi sələrini qeyd etıııək olar Bu ona görə strateji
əhəmiyyət kəsb edir kı. regionun tarixində ümumiyyətlə, belə bıı
yüksək səviyyəli səfər olmamışdır "Ayna" qəzetinin 2OO5-cı ıl
I I ıııay tarixli sayındakı yazıya əsasən Corc Buş Gürcüstanı
demokratiya və azadlıq yollarındakı islahatlarda dəstəkləvıı.
ölkədə baş vermiş inqilabın müasir tarixdə güclü an olduğunu
bəyan edir. Hətta C. Buş Gürcüstanın NATO-ya üzv qəbul
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olunmasına iinıid etdiyini də bildirdi Gürcüstan prezidenti Mixail
Saakaşv ilinin fikrincə. Gürcüstan və ABŞ arasındakı tərəfdaşlıq
böyük əhəmiyyət kəsb edir və bu. strateji məsələlərlə müqayisədə
daha vacib münasibətlərdir |64|
ABŞ-ın Gürcüstandakı siyasi, iqtisadi və hərbıtəhliikəsizlik maraqlarının əsas mahiyyətini araşdırarkən
aşağıdakı qənaətə gəlmək mümkündür: I) ABŞ Gürcüstanda öz
strateji maraqlarının təmin olunması üçün bütün sahələrdə
normal münasibətlər yaratmışdır Gürcüstanı müstəqil dövlət
kiıııı hərtərəfli şəkildə möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək.
ABŞ-ııı həyata keçirdiyi əsas ümumi strategiyadır; 2) ABŞ
Gürcüstanın iqtisadi-sosial həyatının inkişafı üçün dövlət və
qeyri-dövlət xətti ilə maddi yardımları göstərməkdə davam edir
Bu yardımların başlıca məqsədi eyni zamanda Gürcüstanın sosial
həyatının inkişafı və iqtisadiyyatının Qərbə inteqrasiya
etdirilməsidir Bu. ABŞ-ın konkret strategiyasıdır; 3) ABŞ
Gürcüstanla ikitərəfli ticarət münasibətləri qurur, mühüm
regional ( Bakı-Tbilisi-Ceyhaıı nefi və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz
kəməri layihəsi. TRASEKA və digər)
iqtisadi layihələrdə
iştirakını təmin edir Bu da ABŞ-ın konkret geoiqtisadi-stratejı
addımıdır; 4) Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpası və
qorunması üçün münaqişələrin sülh yolu ilə həll olunmasına
kömək, dövlət sərhədlərinin təhlükəsizliyi.
ölkənin daxili
sabitliyinin (əmim də ABŞ-ın konkret strategiyasına aiddir
Bunun üçün ABŞ Gürcüstan ordusuna ikitərəfli qaydada və
NATO xətti ilə ınaddı yardım göstərir, müasir texniki vasitələrlə
təmin edir, ordunun şəxsi heyətini NATO standartları
səviyyəsində təlimatlaııdırır; 5) Gürcüstanda demokratik sivil
cəmiyyətin inkişafına nail olmaq. insan hüquqlarının
qorunmasına yaıdım göstərmək ABŞ-ın qarşısında duran mühüm
strategiyadır.
Yuxarıda qeyd edilən siyasəti həyata keçirməklə, ABŞın öz strateji maraqlarının təmin olunmasında hansı məqsədlərə
nail olduğunu aşağıdakı şəkildə ümumiləşdirmək olar:
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jn ABŞ ümumi strategiyanı həyata keçirməklə Gürcüstanı

■egionda özünün əsas tərəfdaşlarından birinə çevirir. 2) ABŞ
qiisadi-sosial strategiyanı həyata keçirməklə Gürcüstan
.əmıyyətinın sosial-rifah halının yüksəlməsinə çalışır və nəticədə
Liüreüstanın Rusiyadan iqtisadı asılılığının müəyyən qədər aradan
qaldırılmasına nail olur; 3) ABŞ geoiqtisadi-straleji addım
atmaqla Gürcüstanı özünün iqb.adi bazar məkanına çevirir, evnı
zamanda iqtisadiyyatım ümumregion iqtisadiyyatına inteqrasiya
edir və bu dövlətin əlverişli coğıali mövqeyindən faydalanaraq
regionda özünün iqtisadi maraqlarının təmin olunmasına ııaıl
olur. 4) ABŞ Gürcüstanda hərbi-siyasi və təhlükəsizlik siyasətim
həyata keçirməklə Gürcüstanın dövlət sərhədlərinin təhlükəsinin
qarşısım almaq üçün, ordunun güclənməsinə, zərurət vurandıqda
hu ordudan beynəlxalq hərbi əməliyyatlar zamanı istifadə etməyə,
əıı əsası isə Gürcüstanın hərbi-siyasi baxımından Rusiyadan
asılılığını ləğv etməyə, Rusiyanın burada hər lıaıısı bir lıəıbı
müdaxiləsi zamanı güclü Gürcüstan ordusunun belə təhdidlərin
qarşısını ala bilmək imkanını təının etməyə nail olur Bu
strategiya həm də ABŞ-ııı regıoııda qlobal strateji maraqlarının
tənıııı olunmasına xidmət edir; 5) Gürcüstanda demokratik
dıinyəvi və sivil cəmiyyətin quıulıııası. post-konıınıınısi
ideyalarının tamamilə ləğvi ABŞ-ııı əsas marağıdır
ABŞ-m Cənubi Qafqazın digər bir dövləti olan
Ermənistanda da strateji ıııar jları mövcuddur Məsələn. ABŞ
Cənubi Qafqaz dövlətləri içəri ndə əıı çox yardımı I mıənistana
göstərir. Sam* I Hantiqı >ııa öıə ABŞ-da on geııış erınonı
icmaları K.m ıniya. Massaçusets vo Nvu-Cersi kiıııı osaştatlarda
yerləşmişdir.
Burada yaşayan enııənilərın geniş
təbliğatı nəticəsində Koııqıes Azərbaycana xarici vardıma
qadağa qoymuş və ABŞ adambaşına yardımına görə diiny.ı
ölkələri arasında Ermənistanı üçüncü etmişdir. Xaricdən
gələn yardım Ermənistanın əsas nicat yoludur vo buna
ııyğuıı
olaraq,
Ermənistana
Qafqazın
İsraili
'oqobı
qazandırmışdır. |8I, I85|
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I Ulkıvəlı tədqiqatçı Sınan Ogan isə Qərb mənbələrin,iMinad edərək ABŞ yardımına görə Ermənistanın İsraildən sonra
ıkıncı verdə uluduğunu qeyd edir |9(>, 450, Hələ 1993-eü ıhn
muıinda NyuAork ravms' qəzetinin müxbiri Reymond Bonneı
\azırdı kı. ABŞ Ermənistana 18 milyon dollar vəsait ayırmışdn
kı. Ermənistanın ehtiyacı nəzərə alınaraq bıı məbləğin də 1
milyon dolları taxıl ilə
əvəz edilmişdir ,133, « НЫ<)-ЙОРк
IMIVk» о задержке a Росип Американской помощи
Хрменни. )| ЩИ вы НЬЮ-ЙОРК . 23 марта 1993 года|
ABŞ
ш onlara böyiik məbləğdə yardım göstərməsina
baxmayaraq, erməni müəllifləri R.Hrair Dekmecyan vo
Hovaıın II Simonyan əsassız olaraq yazırlar: "Ermənistan
1996 1998-ei illərdə Dağlıq Qarabağı müdafiə siyasətim
davam etdirdiyinə görə öziıııü əsaslı şəkildə təcrid olunmuş
lııss
etdi.
Ermənistan
Sovetlərdən
ayrıldığı
andan
Azərbaycandakı Qərb şirkətlərinin enerji marağının böyük
təzyiqi altında qaldı. Amerika- Ermənistan cəmiyyətinin
köməyi ilə çiçəklənmiş Ermənistan - ABŞ
əlaqələn
Vaşinqtonun neft lobbisinin fəaliyyəti nəticəsində zəiflədi"
|I47, IO4| Bu fikrin əsassızlığım göstərməkdən ötrü bır faktı
bildirmək lazımdır ki. Ermənistan Respublikasının büdcə
kəsirinin böyiik hissəsi Dünya Bankının kreditləri və ABŞ-ııı
etdiyi əvəzsiz yardımların hesabına ödənilir. Məsələn, bu
məbləğin həcmi ildə 100 ınlıı. dolları ötüb keçir. |IO5, 130,
2001- eı ilə qədər ABŞ Ermənistana bir milyard dollardan
çox maddi yardım etdi ,85, 6I| Ümumiyyətlə 1992-ci ildən
2002- ci ıl də daxil olmaqla ABŞ
Ermənistana 1.3 mlrd
dollar vo əlavə olaraq 218 mln dollarlıq yüksək keyfiyyətli
məhsullar şəklində humanitar yarılım göstərmişdir. 1129, 55,
Hətta ABŞ-m köməyi ilə Ennənistaıı 2003-cü ıl'in fevralında
Umumdunya I icarət təşkilatına uzv seçildi. Azərbaycan isə
həmin təşkilata daxıl olmaq iiçıin danışıqlar aparır və bu
məqsədlə ABŞ-ııı köməyinə arxalanır. ABŞ-m Ermənistanla
-003-eu ildə ticarəti dövriyyəsi təqribən 150 mln. dollat
Azərbaycanla isə 2003-cü ildə 120 mln. dollar təşkil etdi
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1129, 51 | ABŞ-ın Azərbaycan və Ennənistana 2002-ci maliyyə
ilində göstərdiyi maddi yardımlarının müqayisəsi və ABŞ ııı hət
iki dövlətlə ticarət münasibətlərinin 1996-2003-cü illər üzrə
səviyyəsi konkret cədvəllərdə öz əksini tapmışdır (Bax, cədvəl
1.1 və cədvəl 1.2)
ABŞ-m Ennənıstanda həıbi-siyası və
təhlükəsizliyi təmin etınək
maraqları mövcuddur. Hətta
təhlükəsizliyin təmini üçün 2002-cı maliyyə ilində 10. 2 mln
dollar məbləğində maddi yardım etdi ( Bax, cədvəl I.l)
Ennənistaıı ordusunun NATO-ya inteqrasiyası ABŞ-ın lıəıbısiyasi marağındadır 1998-ei ilin iyun avında ennənı lıəıbı
kontingenti NATO-nun "Sülh naıııınə lərəıfdaşliq” proqramı
çərçivəsində Yunanıstanın şimalında keçirilən "Promotcy-98”
hərbi təlimlərində iştııak etdi. 1105, 3811 NATO-nun baş
katibi Yaap de Hopp SxelTeı 2004-cü ildə Ermənistana sələri
zamanı bu ölkənin "Medıamaks" informasiya agentliyinə verdiyi
müsahibəsində qeyd etdi kı. Ermənistan həm Rusiya, həm də
NATO ilə sıx əlaqələrə malikdir. NATO Ermənistanla əlaqələn
dərinləşdirmək istəyir Baş katibin fikrincə Ermənistan uzun ılləı
NATO-nun keçirdiyi tədbirlərə prioritet kıını baxmamışdır və
alyansın "planlaşdırma və qiymətləndirmə pıosesi’ndə iştirak
elməmişdir. Lakin lıal-hazırda Ennənistaıı bu proseslərdə ləal
iştirak edir və 35 nələr hərbiçisi Kosovada xidmət keçir. ABŞ
NATO-dakı daimi nümayəndəsi Nikolas Bönıs 2004-cü ildə
Ermənistanın “Medıamaks" agentliyinə verdiyi müsahibəsində
bildirirdi ki. 2002-ci ıldəıı etib əıı Enııənıstan "Sülh naııımə
tərəfdaşlıq'' p (ramları çərçivəsində özünün ilk təlimlərim
keçirməyə və sülhüqoruına əınəlyyatlarında iştirak etməyə
başlamışdır. Öz ərazisində "Kooperativ Best Effort -200'
təlimini
müvəffəqiyyətlə keçirmiş,
Kosovodakı
KfOR
əməliyyatına qoşulmuş. NATO ilə tərdi əməkdaşlıq pıoqraıııı
çərçivəsində plan təşkil etıııək niyyətində olduğunu bildıınıişdıı
və özünün NATO-da ilk sətirini təyin etmişdir ,133, Иитерныо
постпреда США при НАТО Армянскому ıtııt|)opMaıcııtciB>
Ереван, 10 ноября 2004 года| ABŞ-m Ennənistana qarşı
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bevnəlxalq aləmdə xüsusi diqqət yetirməs inə baxmayaraq.
I ımənislan Rusiya kimi müttəfiqinə görə ABŞ-a qarşı əksəı
hallarda qeyri-koııslrukliv mövqe tutur Bununla əlaqədar olaraq
2003-cü iklə Azərbaycan mətbuatı yazırdı "Azərbaycan və
Gürcüstan qəti şəkildə Vaşinqtonu dəstəkləyirlər və
koalisiyanın aktiv üzvlərindəndırləı Ermənistana gəldikdə
isə bu dövləı nəinki Vaşinqtonun siyasətim müdafiə etmir
lıəiia ABŞ-ın İraq kompaniyasından cıddı təlaş keçirir. |53|
I rmənistanın ABŞ-a qarşı “saymamaq” siyasətinin əksinə olaraq
ABŞ bu dövləti daha çox dəsıəkləyıı və ınaddı yardım göstərir
ABŞ-m Ermənistana qarşı xoşməramlı münasibətinin səbəblərim
araşdırarkən qeyd etmək olar ki. Klınton hakimiyyəti dövründə
Ermənistan
çox məharətlə ABŞ yardımından istifadə
etməyə müvəffəq olmuşdur Bunu Klinton hökumətinin
ınondialist və ya qlobalıs,
mövqeyi ilə də izah etmək
mümkündür. Bu həm də Klınton hökumətinin Rusiya ilə
bağlı güzəştli siyasəı yürütməsi bu ABŞ hökumətinin
Rusiyada gedən islahatlara dəstək verməsi, həm də NATO
nun genişlənməsi zamanı Rusiyanı "qıcıqlandırmamaq” üçün
ona həmsərhəd rayonlarda “hərəkət azadlığı” verməsi ilə
əlaqədar ola bilər
ABŞ-ın Ermənistanda strateji maraqlarının təmin
olunması üçün müəyyən geosiyasi problemlər vardır. Həıniıı
problemlər əsasən aşağıdakılardır: I) Ermənistan regionda
beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq işğalçılıq siyasəti
nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq Qaıabağ bölgəsi də daxil
olmaqla ərazisinin 20 faizim işğal etməsi ilə Cənubi Qafqazda
münaqişələr və gərginlik mənbəyidir Bu da Cənubi Qafqazın
region təhlükəsizliyini şübhə altına alaraq ABŞ-ın vahid region
strategiyasının həyata keçirtməsinə əngəl törədir; 2) "Böyük
Ermənistan yaratmaq” xülyası məqsədinin reallaşması üçün
Ermənistanın Azərbaycan. Türkiyə və eləcə də Gürcüstana qarşı
ərazi iddiaları və uydurma soyqırım iddialarının təmini üçün
ABŞ-a edilən ardı-arası kəsıimyən müraciətlər ABŞ-ı dilemma
qarşısında qoyuı, nəticədə bu aınılləı də ABŞ-ın region
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maraqlarına təsir edir; 3) Ermənistanın işğalçılıq siyasəti və dıgəı
ərazi iddiaları bu dövləti
regionun mühüm iqtisadı
layihələrindən, məsələn, neft və qazın ixrac marşrutları
layihələrindən kənarlaşdırmış. Azərbaycan və I urkıyə ilə iqtisadı
əlaqələrdən mərhum etmiş. Qərbə inteqrasiyasını çətinləşdirmiş,
nəticədə güclü təbii sərvətlərə malik olmayan həmin dövlətin
iqtisadiyyatını tamamilə Rusiya və İrandan asdı vəzıyvəıə
«.almışdır. ABŞ-ı daimi narahat edən bu amil onun vahid regional
iqtisadi maraqlarına mənfi təsir göstərir. 4) Ermənistanın Rusıva
və İran ilə hərbi-siyasi və təhlükəsizlik sahəsindəki əməkdaşlığı
\ə vahid regionda parcalayıcı. pozucu siyasəı yeruməs, ABŞ-ın
regiondakı strateji maraqlarına zərbə vuran əıı böyük amildir; 5)
Iüıkiyə və Azərbaycanla düşmənçiliyinin olması səbəbindən
ABŞ-ın Orta Asiya siyasətində Ermənistanın ümumiyyətlə həı
lıaıısı bir rolu oynamır.
Sadalanan bütün bu amillərə görə belə bıı qənaətə
gəlmək olar ki. ABŞ hal hazırkı dövrdə Cənubi Qalqazda
Azərbaycan və Gürcüstanı geosiyasi cəhətdən öz tərəfmə çəkə
bilmişdir. Lakin Ermənistan bu dövlətin Cənubi Qalqaz
siyasətində “yaralı yeıi'nə çevrilmişdi). ABŞ-ın Ermənistana
eldiyi maddi yardımının yüksək olmasının və bəzi sivası
məsələlərdə bu dövləti dalıa çox dəstəkləməsinin hu vaıa 'ıuı,
sağalmasına xidmət etdiyi barədə fikirlərə də rast gəlmək
mümkündür. Bu siyasət eyni zamanda ikili standartın olduğunu
da göstərir.
1.3. ABŞ-ın Azərbaycan siyasəti. İqtisadi.
və təhlükəsizlik strategiyası

Iıəı lıi-sivasi

Azərbaycanla yaradılan birbaşa müııasıbətləı də ABş-m
Xəzər regionu strategiyasında geosiyasi-strateji maıaqlaıın ləmiıı
üçün həyata keçirilən birbaşa xarici suasət istiqamətinin əsasım
ləşkıl edir. (Bax, sxcnı l.l) Azərbaycanın Cənubi Qalqazda
geniş potensialını nəzərə alaraq ABŞ bu dövlətdə o/ stıalcjı
S3

maraqlarının yüksək səviyyədə təmin olunmasına dalıa böyük
ınaıaq göstərir
|99|-ci il oktyabrın 18-də Azobaycanın Dövlət
müstəqilliyinin bəıpası haqqında Konstitusiya aktı
qəbul
ediləndən sonra onun müstəqilliyini ilk
tanıyan dünya
dövlətlərindən bırı də ABŞ oldu. Həmin ıl dekabrın 25-də
ABŞ Azərbaycanın müstəqilliyim tanıdığını bəyan etdi
Diplomatik münasibətlər 1992-cı ıl martın 18-də yaradıldı
|45, I45| 1992-ci ilin martın 17-də ABŞ-ın Azərbaycanda.
1992-ci ilin noyabrında isə Azərbaycanın ABŞ-da səfirliyi
açıldı. ABŞ-ın Azərbaycandakı ilk səfiri Riçard Mayls
olmuşdur. Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən
sonra ABŞ-ın regionda, xüsusən Azərbaycanda maraqlarının
həyata keçirilməsi müxtəlif mərhələlərdən keçmişdir: Birinci
mərhələ ABŞ tərəfindən regionun geosiyasi
vəziyyətinin
öyrənilməsi, dövlətlərlə münasibətlərin
yaradılmasıdır
Dövlət müstəqilliyim
yeni bərpa etmiş
Azərbaycan
Respublikası ABŞ-la diplomatik münasibətlərin sahəsini
genişləndirdi. Amerika diplomatiyası və xarici siyasət
institutları Azərbaycan da daxıl olmaqla yeni müstəqillik
əldə
etmiş
dövlətlərin
sıyası
iqtisadi
və
strateji
vəziyyətlərini öyrənməyə fəal qoşuldular. ABŞ-la diplomatik
münasibətlərin qurulmasına qədər Azərbaycan Amerika
siyasətçilərinin,
analitiklərinın
və
həmçinin
amerikan
cəmiyyətinin diqqət mərkəzindən kənarda qalmamışdır.
Dağlıq Qarabağ mğnaqişəsi, 1990-cı ilin 20 yanvar və digər
faciəli hadisələr amerikan mətbuatının, başqa kütləvi
informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzində olmuşdur. |l II.
77| 1992-ci il fevralın 12-də ABŞ Dövlət Katibi Ceyms
Beyker Bakıda səfərdə olarkən öz administrasiyasının
iradəsini ifadə edərək qeyd etdi kı. Amerika - Azərbaycan
münasibətlərinin
sonrakı
perspektivləri
Azərbaycanda
demokratik institutların yaradılınası, bazar iqtisadiyyatına
keçid
və insan hüquqlarının müdafiəsindən asılıdır
C.Beykerin Bakıya ilk
rəsmi səfəri ilə ABŞ-ın
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zərbaycanda strateji maraqlarının əsasının qoyulması başlanıldı
III. 78| 1992-ci ildə geostratejı əhəmiyyətinə görə
zərbaycan ABŞ-m siyasi, iqtisadı maraq dairəsinə aid
Jildi. Nəzərə almaq lazımdır kı. ABŞ regionda ümumi
eosiyası-strateji maraqların təmıııı üçün xarici siyasəti həyata
.eçirərkən regionun yeııı dövlətlərinə maliyyə yardımı göstəril
(Bax, sxem 1.4) Lakin 1992-cı ildə ABŞ Konqresinin qəbul
etdiyi və yenicə müstəqillik qazanmış ölkələrə dövlət
səviyyəsində maddi yardımını nəzərdə tutan "Azadlığa Müdafiə
Aktf'na əlavə olaraq Azərbaycana maddi yardımı qadağan edən
•907-ci düzəliş’in
qəbulu ABŞ-ın Azərbaycandakı strateji
maraqlarına böyük zərbə vurdu Bununla yanaşı Azərbaycan da
hu düzəlişin olması ucbatından mənfi mənada iqtisadi və siyasi
cəhətdən əzab çəkdi. Məsələn, demokratiyanın inkişafı və bazar
ıqtsiadiyyatına keçid məqsədilə “Azadlığa dəstək aktfnda
keçmiş Sovet respublikalarının I I-nə 460 mln. ABŞ dolları
məbləğində yardım göstərilməsi
nəzərdə tutulurdu
Azərbaycan Respublikası
bıı akta "907-cı düzəlişilə
yardımdan
məhrum edildi |l 11, 79| ABŞ-ın Azərbaycana
qarşı bu düzəlişinin əsas səbəblərini araşdıran rusiyalı politoloq
K.S Hacıyevin fikrincə bu sənədin qəbulunun əsas səbəbi
erməni diasporunun lobbiçilik fəaliyyəti ilə əlaqədardır, eyni
zamanda ABŞ-m daxilində postsovet dövlətlərinə qarşı sivası
kursun həyala keçirilməsinə dair müxtəlif maraqların olması
da səbəb göstərilir. Utarıda
Hüseynova bu fikrə
əlavə
olaraq
həm
də
əsas
səbəb
kimi Əbülfəz Elçibəy
hakimiyyətinin Qərbin, ilk növbədə ABŞ-m geosiyasi
maraqlarına uyğun olmayan siyasət
yeritməsi ilə
əlaqələndirir. Rusiya ilə Azərbaycan arasında müqavilənin
bağlanması
Konqresin narazılığına səbəb oldıı
Bu
vəziyyətdən erməni lobbisi məharətlə istifadə etdi. Rövşən
Novruzoğlu bu faktı təsdiq edərək yazır. “ABŞ
Konqresinin
1992-cı ildə torpaqları işğal
olunmuş Azərbaycan üçün
nəzərdə tutduğu "Azadlığı müdafiə aktf’na “907-cı diızəltş
isə ədalətsiz bir qərar olmaqla yanaşı qaranlıq məqamlara

da malikdir Bu akta edilən düzəliş 1992-ci ildə müstəqil
Azərbaycanın
Rıısiya
Federasiyası
ilə
bir hərbi
bağlaşmasından sonra edildi Cəbhə hakimiyyətinin Yeltsin
hakimiyyəti ilə bağladıqları hərbi müqaviləyə əsasən Rusiya
Azərbaycana edilən hər hansı
bır hücuma cavab olaraq.
t»ıı.ı yaıdımçı olmalıdır və yaxud əksinə, Rusiya bu
mhlukənı hiss edərsə. Azərbaycan tərəli ona əlindən gələn
yardımı
edəcəyini öhdəsinə götürür. Bağlanmış bu
gözlənilməz müqavilə Amerika tərəfini qane etmədi. Təəssiıt
kı. 1992-cı ildə Bakı ilə Moskva arasında bağlanmış
müqavilənin şərtləri biı günə kııııı qaranlıq qalır. Fıkriınizcə.
bu məsələnin geniş şərh olunması həm Amerikaya, həm də
Azərbaycana sərf etmir Müqavilə isə beynəlxalq hüquq
normalarına görə. 2010-cu ilədək
qüvvədə qalacaq. ,72.
189-19ü| Musa Qasımov bu məsələyə münasibət bildirərkən
qeyd etmişdir ki. "907-cı düzəliş” iki ölkə arasındakı
münasibətlərin inkişafına
mane olurdu. ABŞ rəsmi
dairələrində yuxarı
Qarabağın Azərbaycan
tərəfindən
"blokadaya alınması”, “təcavüzkarlıq” tikirlərinin mövcudluğu
Azərbaycan haqqında
həqiqəti bılməməkdəıı.
bilmək
ıstəməməkdən və
qeyri-obyektivlikdən başqa bir şey
deyildi Azərbaycan
diplomatiyasının
bu
stereotipin
qırılmasından ötrü səmərəli fəaliyyət göstərməsi zəruri idi
|54, 611 Bu düzəliş ABŞ-ın Azərbaycandakı maraqlarına ciddi
zərbə vurmaqla yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanın Qərbə
inteqrasiyasına, onun ıııkişalına böyük maneə idi Bu düzəlişi
Azərbaycan ictimaiyyətinin ABŞ-a qarşı münasibətində mənfi hal
kimi də qiymətləndirmək olardı Belə kı. dövlətin xarici siyasəti
istiqamətinin müəyyən olunmasında ictimai rəy mühüm
əhəmiyyət kəsb ediı Eyııı zamanda Azərbaycan dövlətinin
müstəqilliyin ilk illərində ınaddı yardıma böyük ehtiyacı var idi
"907-cı düzəliş" həm də Ennənistanın Azərbaycan torpaqlarını
işğal etməkdə davam etməsində bır növ arxayınçılıq yaradırdı
(, unkı, beynəlxalq aləmdə güclü müdaliəsı olmayan A/əıbaycaııa
qarşı ABŞ-ın da siyasəti bınərəlli olaraq mənli ıdı Məhz, bu
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səbəbdən Azərbaycan diplomatiyası maneəni aradan qaldırmaq
məqsədilə geniş fəaliyyətə başladı 199A-cü ildən etibarən
ABŞ-ın Azərbaycana qarşı sıyası strategiyasında nisbətən
dönüş əldə olundu. Dövlət rəsmiləri Azərbaycana səfərlər
etməyə başladılar. 1993-cü ıl sentyabrın 2-də Azərbaycan
Respublikasının prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri Heydəı Əliyev
ABŞ prezidenti Bill Klintona. vıtse-prezıdcnı Albert Qora və
Konqresin spikeri Tomas Folıyə məktub göndərdi Məktubda
1992-ci ilin dekabrında ABŞ Konqresi tərəfindən qəbul
olunmuş "Azadlığı müdafiə haqqında” məlum aktın ləğvi
xahiş edilirdi. |28, 125 | 1993-cü ılın sentyabrında ABŞ
prezidenti Heydər Əliyevin ona ünvanlanmış müraciətinə
cavab olaraq göndərdiyi məktubda Amerikanın Azərbaycana
bundan sonra "907-ci düzəliş” qüvvədə qalmaqla, qeyrihökumət təşkilatları
xətti ilə ciddi kömək göstərəcəyinə
söz
verirdi.
,45, 153| 1993-cü
ıldo
ABŞ
Dövlət
Departamentinin keçmiş SSRİ respublikaları üzrə xüsusi
səlahiyyətli
və
fövqəladə
səfin
Stroub
Telbottun
Azərbaycana səfərindən sonra ABŞ xarici siyasət idarəsinin
tövsiyəsi ilə hökumət Konqresə "Azadlığı Müdafiə Aktı'na
bir sıra dəyişikliklər haqqında təkliflər verdi Bu təkidlərdə
"907-ci düzəliş”in ləğv olunması nəzərdə tutulurdu
Konqresin təklifləri qəbul etməməsinə baxmayaraq, faktın özü
münasibətlərin yeni dövrünün başlanmasından xəbər verirdi |
|| 1993-cü il sentyabrın ll-də ABŞ prezidentinin MDB
ölkələri üzrə nümayəndəsi Stroub Telbotı Bakıya sələri zamartı
birinci dəfə olaraq Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsi
və
inkişafında
ABŞ-ın
strateji
maraqları haqqında açıq şəkildə danışdı Azərbaycanın xaııeı
işlər naziri olmuş Həsən Həsənovun likrıncə. ABŞ prezidentinin
xüsusi
nümayəndəsi
Stroub
Telbottun
1993-cü ildə
Azərbaycana gəlməsindən sonra
ıkı
dövlətin başçıkuı
səviyyəsində ünsiyyət yaradıldı
,25. №57, 26.03.1994,
liəınin dövrdə Azərbaycan Prezidentinin xaııeı siyasət ınəsələləıı
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uzrə dövlət müşaviri vəzifəsində işləmiş Vəfa
Quluzado
Azərbaycan - Amerika əlaqələrini şərh edərkən əsas
problemlərdən biri kimi "907-ci düzəlış'ı göstərir. O. qeyd
edir kı. Amerika qanunvericiliyindən ABŞ-ın öz milli
ınaraqlaııııa
zərər
vurmaqla
Ermənistan
və
onun
ləıətdaşlaıının təcavüzkar maraqları naminə istifadə edilir |
56, 211| Onu qeyd etmək lazımdıı kı. ABŞ-da qanunvericilik
üçün ideyalar mənbələrinə məhdudiyyət yoxdur və təklif
olunan qanun layihələri müxtəlif insan təbəqələri arasında
yaradılır. Onlardan birincisi, əlbəttə, konqres üzvünün təklif
eıdıyi ideya və layihədir. Bu üzvün palataya seçiləcəyi
tuqdırdə öz seçicilərinə xüsusi bır sahə ilə bağlı
qanunvericilik
aktı
təqdim
edəcəyi
haqqında
seçki
kampaniyasında
verdiyi
vəd
zamanı
meydana çıxır
Kampaniya tam şəkildə bır və ya bır neçə belə təklifdən
ibarət ola bilər. | 26, IO| ABŞ-ın erməni lobbisi Konqresdə
"Azadlığa müdafiə aktı'ııa “907-ci düzəliş"in qəbulunda və
Azərbaycan əleyhinə digər sənədlərin qəbuluna cəhd edərkən
ABŞ Konstitusiyasının bu bəndindən məharətlə istifadə etmişlər
və etməkdə davam edirlər. Onlar ermənipərəst konqresmenləri
müxtəlif vasitələrlə ələ alırlar və öz maraqları naminə istənilən
qanun layihələrim palata üzvləri vasitəsilə Konqresə təklif
etdirirlər
"907-ci düzəliş" eynilə ABŞ-ııı Azərbaycan
maraqlarına ciddi zərbə idi Ona görə də "907-ci düzəlişdin
olmasına baxmayaraq ABŞ administrasiyası Azərbaycanda öz
strateji maraqlarının təmini üçün qeyri-hökumət təşkilatlarından
istifadə etməyə başladı. Belə ki. 1994-cii il yanvarın 14-də
ABŞ hökuməti Azərbaycan xalqı üçün təyyarə ilə 1.3
milyon dollar məbləğində 39 ton dava-dərman göndərdi.
Həmin vardım “Relief international" xeyriyyə təşkilatı
tərəfindən
məcburi
köçkünlərə
paylandı.
|22, №10,
I5.O1.I994| Bununla yanaşı 1994-cü
ilin
sentyabrında
prezident
Heydər Əliyevlə
ABŞ
prezidentinin
şəxsi
nümayəndəsi. ABŞ-ııı BMT-dəkı daimi təmsilçisi Madlen
Olbrayt
arasında
Bakıda
keçirilən görüşdə
ABŞ
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I prezidentinin
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Azərbaycan və Qafqazla bağlı təklif və
təşəbbüsləri müzakirə
edildi, eyııi zamanda "907-ci
düzəliş ə dair fikir mübadiləsi aparıldı. 1994-cü ıliıı ikinci
yarısında polıtoloq Z.Bj'eziııski. ABŞ konqresmeni ('.Keııııedı,
| l’enııı və başqaları həııı prezident Bili Kliııtoıia. həm də
Konqresə müraciət edərək. Azərbaycanla lıərtəıəllı əlaqələrin
əhəmiyyətini anlatdılar, bu ölkəyə qarşı Konqresin qəbul
etdiyi "907-cı düzəliş"i aradan götürməyə çağırdılar. |45,
157, ABŞ prezidenti Bill Klintoııun da 1995-cı il nıayııı 21-də
prezident llevdəı Əliyevə göndərdiyi məktubda əsasən 3
məsələyə toxunulmuşdu. IJzıın sürən sülhün əldə olunmasına
dəstək vermək. Xəzər dənizindəki neft yataqlarından istifadə
etmək, bazar islahatlarında və deıııokatik seçkilərin
keçirilməsində tərəqqiyə ııail olıııaq |22, №97, 26.05.1995,
1990- cı illərin ortalarından etibarən ABŞ Konqresində müəyyən
senatorların da Azərbaycana dair münasibəti ıııusbəi mənada
dəyişməyə başladı. Məsələn. 1995-ci ıl avqustun 22-də ABŞ
senatoru Riçaıtl Şelbi Azərbaycan prezidenti
llcydəı
Əliyevlə Bakıda görüşündə bildirdi kı. Azərbaycan həm
ABŞ. həm də biitüıı bölgə tiçiin əhəmiyyətlidir. Bu
baxımından ABŞ bu
bölgəyə daha
geniş
mövqedən
yanaşmalı, bıııada münaqişənin aradan qaldırılması və süllıün
bərqərar olması üçün əlindən gələni etməlidir. O. həmçinin
Aıııerikaııııı milli ıııənaleviııdəıı çıxış edərək vurğuladı ki. ABŞda yaşayan bir milyonluq erməni çoxıınlyonluq Amerika
xalqının
iradəsinə
təsir
göstərə
bilməz. |22,№I58,
23.08.19951
ABŞ-ııı
Azərbaycanda
siyasi
maraqlarının
цис ləliməsində iqlisaılı amillər əsas rol oynayır. Bu anıılləıın
mövcudluğunu təsdiq cdəıı ABŞ-ııı məşlıuı polililoqu /
Bjezinski 1996-cı ildə prezident Heydər Əliyevlə görüşündə belə
bir likir söylədi ki. bu dövrdə Azərbaycanla
ABŞ arasında
iqtisadi
münasibətlər nüimkün olan hüdudlara qədn
genişlənməlidir, çünki bıı ABŞ-ııı Azərbaycandakı siyasi
rolunu da gücləndirəcəkdir. İqtisadi münasibətləı ABŞ-ıla
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Vəıbaycnnın ılostlarmın sayım artıracaq xə ABŞ-ııı
daxilindəki bəzi qüxxələrın yaratdığı halların, ə cümlədən
Poıtcı əIuvəm" kımı halların aradan qaldırılmasına köınok
cıləcəkdıı
"l’oıicı əla-əsi’ııdə ABŞ-ııı Azərbaycan və
Dağlıq Qaıabağsı axı ı-ayıilıqda x.i’ilım elıııosi göstərilirdi. Bıı
da Xzəıbaxcanın oıazı btıiöxluxüııü şııblıə altına alırdı |85.
59| X/əıbaxcaıı diplomat*)» mııı uğuılıı ləaliyyəıi xə ABŞ-ııı bn
çox ləsnıı şəxslərinin, üticlii siyasətçilərinin səmərəli işlən
sayəsində ABŞ-ııı Azərbaycana qarşı münasibətlərində nnisbəl
ıloıuiş əhlə olunmağa başladı Məsələn. 1996-cı ıl iyulun 30-da
\BŞ Konqıcsinııı nümayəndələı palatasının Xarici Olaqoloı
Komitəsinin sədri. Dövlət Departaınentinin ycııi müstəqil
döx ləllərə kəmək məsələsi tizrə koorıhııalnı uıııiıı müaxiııı
( on llerbslııı məlumatına əsasən müstəqillik əldə etdikdən
sonra Azərbaycan Respublikası MiŞ-ılaıı SO mln dollaı
maddi xardım alntişdıı. (III. IO2| ABŞ konqresindəki müəyyən
bır qrupla administrasiya aıasinda Azərbaycana münasibətdə bəzi
likıı ax ı ılıqlaı ıııııı olması ABŞ-ııı \zəıbaycan strategiyasında
ıııəııli amıklıı. Hətta bıı çox hallarıla \BŞ administrasiyası belə
problemlərin ınöxeııdlıığuııdan dilemma qarşısında qalmişdıı
Məsələn. 1996-cı ililə Azərbaycan əleyhinə “Porter Dlaxəsi 'nııı
konqresdə müzakirə edilməsi Azərbaycam narahat elməklə
yanaşı \BŞ hökumətinin də kəskin etirazına səbəb oldu. 1996-cı
ılın iyununda ABŞ-ııı Azərbaycandakı səlin Riçard Kozlaııçııı
xerdıxı məlumata əsasən ABŞ hökumətinin bu məsələ ilə
əlaqədar rəsıııı bəxanalında ABŞ hökumətinin “Porter
Ukıxəs 'ınə tamamilə etiraz etdıxı bildirilirdi. "Porter əlavəsi"
haıədə hökumətin mövqeyinə görə Azərbaycana huınaıııiaı
yaıdıın göstərmək xə qaçqınların, koçkuııləıın ehliyaclaı ıııı
oıləmək işiıu» mane olur, bıı ııöx siyasi dillə bu işə qarışır.
Azərbaycanın əıazi bülox liıxunıı və ıııillı müstəqillivini.
stıx cıeııliyını təhlükə alııııa alırdı ABŞ isə Azərbaycan
Respublikasının əıazi bulox lıixtinün xə dox ləl müstəqılliyinin
qorunub saxlanmasına sadiqdıı |22, .V-II2, 14.06.1996| ABŞ
konqresində Azərbaycanın əlcvlıınə işləyən konqresmenlərlə
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xaııaşi müdafiə edənlər də var idi Məsələn. ABŞ konqresinin
Asıya vo Sakit Okean ölkələri ilə Beynəlxalq əlaqələr üzrə
Komitəsi
sədrinin müavini
Pu
Kınq
1997-cı
ildə
Azərbaycana - dünyanın ən yeııı enerji regionundan birinə,
birbaşa humanitar yardım göstərilməsini qadağan edən
Azadlığı Miidafıə Aktı'na "907-cı düzəliş in dərhal aradan
götürülməsi haqqında qanun layihəsini irəli sürəcəyini
bildirdi Konqresmenin fikrincə Qafqazda ABŞ-ın siyasəti
Amerikanın milli maraqlarına düzgün xidmət etınıı ABS
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə daha ədalətlə
yanaşmalıdır. |22, №158, 27.07.I997| Ümumiyyətlə 1990-cı
illərin ortalarında Azərbaycan-ABŞ münasibətləri nıoxcud olan
özünəməxsus çətinliklərə baxmayaraq, normallaşnıağa doğru
uedirdi. Bunun başlıca səbəblərindən bin də ABŞ şirkətlərinin
Azərbaycan neftində böyük pay alınası ilə bağlıd» İqtisadiyyatın
siyasətdə əsas rol oynadığını və stıatejı maraqların əsasını təşkil
etməsini nəzərə alsaq belə bir nəticə çıxarmaq olaı kı. neft
siyasətində iştirak ABŞ-ın Azərbaycandakı strateji maraqlarının
başlanğıc və sonrakı inkişaf mərhələsi ıdı
Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti
llcydəı
Əliyevin 1997-ci il iyulun 27-də ABŞ-a ilk rəsıııı
səfərim
tarixi-siyasi nöqteyi-nəzərdən ABŞ-Azəıbayean münasibətlərinin
inkişafında növbəti mərhələ kiıııi qiymətləndirmək olar 1997-cı
ıl avqustun
l-də Vaşinqtonda imzalanmış Aıııeııka
Azərbaycan münasibətləri haqqında bııgə bəyanat bu
baxmıdan mülıünı sənəd kiıııi qiymətləndirilməlidir (Qeyd.
Birgə Bəyanatın mətni əlavədə verilmişdir.) lləımn gün
prezident H.Əliyevin ABŞ prezideım Bill Klinton xə \BŞ-ın
dövlət katibi Madlen
Olbraytla
görüşü zamanı "907-cı
ıliizəliş"in ləğvinin zəruriliyi, nett müqavilələrində ABŞ
şirkətlərinin iştirakının əhəmiyyəti. Dağlıq Qarabağ məsələsi
və s. məsələlər müzakirə edildi. |33. 239-240 | Eyni /amanıla
prezident H.Əliyev sələrdən qayıdarkən jurnalistlərə bildirdi
ki. ABŞ Azərbaycana çox böyük maraq göstərir Bu
baxımdan ABŞ ilə Azərbaycan arasında Xəzəı dənizindəki
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və Mərkəzi Asiya. Qafqaz bölgəsitıdəkı enerji ehtiyatlarından
və nəqliyyat vasitələrindən istiladə olunması haqqında həm
xıısusı sazişin imzalanması, həm də bu məsələnin iki
prezidentin imzaladığı sazişdə öz. əksini tapması çox
əhəmiyyətlidir. "İnvestisiyaların qorunması haqqında” sənəd.
■’İnvestisiyaların təşviqi haqqında”. 'Eksıınbank’la sənəd
ABŞ tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. İmzalanan bu
sazişlər Azərbaycan Amerika əlaqələrinin hüquqi, nonnativ
bazasinı yaradırdı. İndiyə qədər Azərbaycanın belə bıı
hüquqi, normativ sənədləri yox idi. Prezident H Əliyevin
likrıncə. sənədlərin çox böyük bır normativ bazası yarandı
’Şevron”. “Mobil". “Eksson”. “AMOKO” şirkətləri ilə 4
müqavilə Ağ Evdə imzalandı." Ağ Evdə ABŞ prezidenti Bill
Klinton və Azərbaycan prezidenti H Əliyev arasında
imzalanan birgə bəyanat isə iki dövlət arasındakı əlaqələrdə
ıkı prezident tərəfindən imzalanmış ilk sənəddir. 122, №169,
09.08. I997| 1997-ci ilin sonlarında ABŞ Konqresi Cənubi
Qafqaz ölkələrinə 250 milyon ABŞ dolları məbləğində
yardım ayırdı
Bu yardım aşağıdakı nisbətdə bölüşdürüldü
Gürcüstan üçün 37%. Ermənistan üçün 35%, regionda,
xüsusən Abxaziyada və Dağlıq Qarabağda münaqişələrin
nəticələrini aradan qaldırmaqdan
ötıü yenidənqurma və
bərpa işləri üçün 28%. Azərbaycan hökumətinə isə birbaşa
yardım göstərilməsi nəzərdə tutulmurdu. 90-cı illərin ikinci
yarısından sonra ABŞ Konqresində Azərbaycana qarşı münasibət
dəyişməyə və Azərbaycanı müdaliə edən qruplat formalaşmağa
başladı 1998-ci il yanvarın 8-də Konqresmen Ayk Skelton
başda olmaqla - konqresmenlər Cen Teylor. Silvester Reyes.
Bob К lenient Azərbaycana rəsmi səfər etdilər. Ayk Skcltonun
fikrincə. ABŞ konqresmenlərinin Azərbaycana səfərləri çox
vacib idi. Çünki Azərbaycan strateji baxımdan elə bıı
ərazidə yerləşir ki, o dünyada gedən azadlıq prosesinə təsıı
edə bilər. |22, №6, *O9.OI.I998| 1990-cı illərin sonlarına yaxın
“907-ci düzəlişdin qüvvəsi tədricən zəifləyirdi. Bunun nəticəsi
olaraq 1998-ci il yanvarın 28-də Bakıya ABŞ-dan dövlət

səviyyəsində ümumi dəyəri 2 milyon ABŞ dolları olan ilk
humanitar yardım gətirildi. “Ümid" pıoqrann çərçivəsində
həyata keçirilən və ABŞ-ın Dövlət
Dcpartamenti ilə
əməkdaşlıq şəraitində
Amerika humanitar servıs" və
Proyekt Nope firmaları tərəfindən göndərilən yardımın
əsas tərkibi
tibb məhsulları idi. Səfir Stenli Eskudeyro
bildirdi
ki,
"907-cı
maddə’nin
zəiflədilməsi
və
Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına kömək göstərmək
üçün
ötən illərdən fərqli olaraq bu ıl respublikaya ıkı
dəfə
çox
humanitar
yardım
ediləcəkdir. |22, №22.
29.01.l998| Hətta ABŞ prezidentinin və dövlət katibinin
Xəzər regionunda enerji siyasəti məsələləri üzrə xüsusi
müşaviri Riçard Mominqstar da Konqresdə çıxış edərkən
"907-ci düzəliş"iıı ləğv edilməsini xahiş etdi. Onun sözlərinə
görə "907-cı düzəliş" ABŞ-ın Azərbaycanda səmərəli işləmək
qabiliyyətini azaltmaqda davam edıı və bölgədə diplomatiya
üçün ciddi mane olaıaq qalır, bu maddə ABŞ-ın sülh
səylərinin irəliləyişinə kömək etməyibdir Bu biı yana.
Azərbaycanda iqtisadi, hüquqi və tənzimləmə sahəsinə aid
islahatları təşviq edə bilməyimiz geniş əsasda iqtisadi inkişaf
sahəsində və Şərq - Qərb dəhlizinin yaradılmasında
tərəqqini sarsıdır. Bir sözlə. "907-ci maddə” ABŞ-ın
maraqlarına mane olur. |65, 67| Zəfər Nəcəfov “907-cı
düzəliş"lə əlaqədar ABŞ hökuməti ilə Konqres arasındakı
münasibətləri şərh edərək yazır kı. əgəı Klinton idarəsi
Konqresin Azərbaycana "soyuq münasibətlərini" dəyişməyə
nail olarsa. Azərbaycan Qafqazda /\BŞ-tn bır nömrəli
tərəfdaşına çevrilə bilər. Azərbaycan regionda "qüvvələt
boşluğu ərazisi" hesab edilir. Rusiyanın hərbi və siyasi
iştirakından tamamilə uzaqlaşan yeganə region dövlətıdıı
Qardaş Türkiyə ilə dərin əlaqələri nəzərə almasaq. ABŞ-la
yaxınlıq iqtisadi və sıvasi müstəqilliyimizə böyük töhfələı
bəxş edə bilər. |68, 9| ABŞ -Azərbaycan Ticarət Palatası
tərəfindən Vaşinqtonda “Azərbaycan XXI əsrdə mövzusunda
keçirilən konfransda
çıxış edən ABŞ-ııı energetika naziri
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Pcnvanın lifcrmcə. “907-cı düzəliş" ABŞ hökumətinin
Azərbaycana birbaşa
yardımını qadağan edir. Bunu ləğv
eiıııək lazımdır Onun açıqlamasına gərə Ermənistan İsrail və
Mısııdəıı səıııa əhalisini sayına görə ABŞ-dan maliyyə
yardımı alan 3-eü ölkədir |I44|
ABŞ-m Azərbaycanda strateji maraqlarının tarixi
lərmalaşma prosesi mövcuddur Bununla yanaşı strateji
maraqların özünəməxsus tərkib hissələri və xüsusiyyətləri də
vardıı Azərbaycan cəmiyyətində demokratiyanın inkişafı, insan
hüquqlarının müdafiəsi də əsas strateji maraqdır. Bu baxımdan
Azərbaycan cəmiyyətində seçki proseslərinin demokratik
keçirilməsi ABŞ-ın xüsusi diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu
siyasətin sübutu olaraq 1998-cı ıl oktyabrında Azərbaycanda
keçiriləcək prezident
seçkilərim
izləmək
məqsədilə
Respublikaçılaı partiyasının nümayəndəsi Uilyam Parker və
Demokratlar partiyasının nümayəndəsi Donald Fauler başda
olmaqla ABŞ hökumətinin müşahidəçiləri Azərbaycana səfəı
etdilər |22, №235, II.II.I998| 1990-cı illərin sonlarına qədər
“9()7-ci maddə'nin qüvvədə qalması ABŞ-m Azərbaycanda
strateji maraqlarının həyala keçirilməsi üçün ən əsas maneə
olaraq qalmaqda davam edııdı 2001-eı ıl yanvarın 9-da ABŞ
Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri cənab Cessı
Helmsin rəhbərliyi ilə bir qrııp senator prezident B.Klintona
müraciət edərək. Azərbaycana qarşı tətbiq edilən “Azadlığa
Müdafiə Aktı'na
“907-ci
düzəlış“i
prezident
səlahiyyətlərindən istifadə edərək öz sərəncamı ilə ləğv
etməyə çağırdılar. Müraciətdə deyilirdi kı. “907-ci düzəliş"
ABŞ-la Azərbaycan Respublikası arasındakı mövcud strateji
əlaqələıın daha da güclənməsinə mane olmaqla bərabər,
həm də Azərbaycanla Ermənistan aıasinda davamlı sülhə
nail olmağa əngəl törədir və sülh danışıqlarında ABŞ-m
"vicdanlı imic'inə zəıbə vıııur. | 22, №10,13.01.2001) 2000-ci
ildə ABŞ-da Respublikaçılar partiyasından olan Corc Buş (oğul
Buş) pıczıdenl seçildi 2001-ci ıkləıı fəaliyyətə başlayan ABŞ-ın
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icni hökuməti ölkənin qanunverici orqanına 2002-cı maliyyə
lıııdə Azərbaycana yardımı 46 faiz artırmaq. Ermənistana
iyrılan məbləği isə 22 faiz azaltmaq barədə təklif verdi
22, №87, 19.04.200Ц 2001-ci il sentyabrın ll-də ABŞ-da
ləhşatli terror hadisəsinin baş verməsindən sonra Azərbaycanın
ABŞ-a siyasi dəstəyi belə demək mümkünsə. ABŞ-m Azərbaycan
Strategiyasında kəskin dönüş yaratdı 2001-ci il sentyabrın 12-də
Azərbaycan prezidenti H.Əliyev ABŞ-da baş verən hadisələrlə
alaqədar xüsusi bəyanatla çıxış etdi Elə həmin gün "2001-cı
ilin sentyabrın 11-do baş vermiş terror aktlarının günahsız
qurbanlarının xatirəsinin yad edilməsi haqqında" Azərbaycan
Respublikası
prezidentinin sərəncamı verildi Azərbaycan
terrorizmlə
mübarizədə
tamamilə
ABŞ-m
mövqeyini
dəstəklədiyini
bildirdi.
Bunun
nəticəsi
olaraq
ABŞ
administrasiyasının Azərbaycana qarşı münasibəti müsbət
istiqamətdə dəyişdi. ABŞ-m Dövlət Katibi Kolin Pauell
Konqresin
8
nüfuzlu
üzvünə ünvanladığı məktubda
Azərbaycana
qarşı
qadağanın
aradan
qaldırılmasını
dəstəkləməyə çağırdı |22, №241, 21.10. 20011 Nəticədə ABŞ
senatoru Sem Braunbək 2001-cı il oktyabrın 9-da Senatın
iizvləri qarşısındakı çıxışında "Azad'
təkləmə aktı 'na
"907-ci düzəliş" barədə qanun '
təqdim etdi. Bu
layihəyə əsasən, ölkənin mili» »
sizlik maraqlarının
qorunması tələb edərdisə.
\BŞ prezidentinə "907-cı
düzəliş’in qüvvəsini b
ı: tdot dayandırmaq səlahiyyəti
verilirdi. 2001 •» il oktyabrın 24 də ABŞ senatında "xaıicı
əməliyyatlar uzrə təxsisatla.
haqqında qanım layihəsi
çərçivəsində “Azadlığa Dəstək Aktı na "907-ci düzəliş m
qüvvəsinin dayandırılması 1 , (ında Amerika prezidentinə
müvafiq
səlahiyyətlərin
verilməsinə aid sənəd
bəzi
dəyişmələrlə qəbul edildi. Bu sənədə əsasən ABŞ prezidenti
"907-ci düzəliş"in dayandırılmasını aşağıdakı şərtlər əsasında
həyata keçirə bilərdi: antiterrorizın mübarizəsində ABŞ-ın
səylərini, Amerika hərbi qüvvələrinin əməliyyat hazırlığını,
koalisiya tərəfdaşlarını dəstəkləmək, Azərbaycanın sərhəd
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t,,lılıık.ısi/lıyinı təının etınək üçün Ayrıca maddə ılo qeyJ
olunuıdu
kı.
bu
addım
Azərbaycan Ermənista»
münaqişəsinin
siillı yolu ılo lıəllı ətrafında aparılan
danışıqlara ıııaııeə törətməməli və yaxud Ermənistana qar>
luieuın xarakterli əməliyyatlara əsas yaratınamalıdıı |2}
Ye245, 26.10.20011 2002-cı ıl yanvarın 25-də prezident ( or,
Buş Konqresin ona verdiyi səlahiyyətlərdən istıladə edəmi
“Azadlığa Dəstək Aktı "na “907-cı düzolış’ın qüxxəsııiıı
dax andırılması haqqımla ıniıxaliq sənədləri imzaladı Sənədle
qanuııveııciləri xəbərdar etıııək üçün Konqresə göndərildi
Bununla da 1992-ci ıldəıı bəıi Amerika hökumətınıı
Azərbaycana birbaşa yardımına qoyulan qadağalar ilk del?
olaraq dayandırıldı 112, 63 | Azərbaycanın Aınerıkadalc
töxqəladə və səlahiyyətli səfiri Hafiz Paşayev AB!>
Azərbaycan münasibətlərini şərli edərkən göstənı kı. 200 l-c
ılııı II sentyabrından əvvəl Qafqaz və Ona Asiya barəsinik
ABŞ-ııı bəyan etdiyi
coğrafi-strateji ınaıaq və məqsədi,ı:
demokratiya və bazar iqtisadiyyatının inkişafı, bu regıondak
ölkələrdə müstəqil dünyəvi dövlətlərin möhkəmlənməsi
Xəzər dənizinin eııerjı ehtiyatlarının istifadəsi ilə bağlı ıdı
I I sentyabr hadisələrindən sonra isə Aınerıka-Azərbaycaı
münasibətlərində vacib keyfiyyət
dəyişikliyi baş veıdı
Amerika hökuməti terrorizmlə mübarizədə Azərbaycaııır
rolunu və əhəmiyyətim yaxşı dərk edərək. 907-cı düzəliş,
həmişə bəyan eldiyi etirazım əməli tədbııə çevirə bildi Bı
dəfə, nəhayət. Amerikanın ıııılli maraqları erməni lobbisınır
maraqlarına
üstün
gəldi.
|74, 97| ABŞ-ın Azərbaycaı
siyasətindəki dəyişikliklərə qiymət veıəıı fəlsəfə
elınləı
doktoru, professııı Ramız Mehdiyev “XXI əsrdə mill
dövlətçilik" adlı kitabında yazır. "Azərbaycan XXI əsrə öi
ıııılli mənafelərini və dünya meydanında rolunu aydın dəri
edərək, özünün yaxın və uzunmüddətli xarici sıya'
vəzifələrim dəqiq göıəıək qədəııı qoyıııuşduı Azərbaycaı
prezidenti Heydər Əliyevin 2001-ci ılııı sentyabı hadisələrin,
leaksiya
verərək
beynəlxalq
antiterror
koalisiyas
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çərçivəsində ABŞ-ın planlarına kömək etməyə hazır olduğu
Lıədə bəyanatı Qərbdə yüksək qiymətləndirilmiş və bu.
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə ınııcının yüksəlməsinə
Lıiııib çıxarmışdır.” |59, 130] Eyni zamanda 2002-ci ilin
yanvar ayında
Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ
Dövloı
katibinin Avropa və Avrasiya
məsələlən üzrə müavini
xanım Elizabet Consun fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasında ınunasihətləıdə vein mərhələ açılmış.
Azərbaycan ilə ABŞ arasında indiyə qədər mövcud olan bəzi
maneələr artıq aradan götürülmüşdür. Ona görə də. iki ölkə
arasında
əməkdaşlığa daıı yem pruqramlar. yem layihələı
yaranmaqdadır. Bəzi mütəxəssislər hətta hesab edirdilər ki. ABŞ
artıq
Azərbaycanda
möhkəmlənmiş.
maraqlarını
müəyyənləşdirmiş və regionda Azərbaycanı özünə başlıca
müttəfiq saymağa başlamışdır. | 7, 92| Azərbaycanın anti terror
mövqeyi ABŞ Konqresinə də müsbət təsir etdi Belə kı 200 Vcü
ıl martın 27-də ABŞ Senatı Azərbaycan da daxıl olmaqla aim
terroı koalisiyasını dəstəkləyən ölkələrə minnətdarlıq ifadə edən
xüsusi qətnamə qəbul etdi. |I9| 2000-cı ılləruı əv'vəllənndən
etibarən ABŞ-ıtı Azərbaycana qarşı siyasi mövqeyində dönüşün
əldə edilməsindən sonra Azərbaycanda daxdı sosial, elm və
mədəniyyət
sahələrim
inkişaf ei ‘ чок
istiqamətində
maı aqlarının təmini üçün xarici siyasəı
ı, Riyasında da növbəti
müsbət addımlar atıldı Qeyd etmək la/ımdıı kı. bu siyasət ABŞ
ııı regionda ümumi geosiyasi-strateji maraqlarının tərkib
hissəsidir ( Bax, sxem 1.4) Belə ki. 2002-ci ıl aprelin 19 da
ABŞ Dövlət Departamentının MDB ölkələıtndə həyata
keçildiyi “Üıııid” layihəsi çərçivəsində Bakıdakı X tibb
müəssisəsinə avadanlıq göndənkli. |I9| 2002-cı ıl oktyabıın
26-da Azərbaycanda Aıneıika Milli Onkologiya Koalisiyasının
liumanıtaı yardımının təqdimetmə mərasimi keçirilmiş. Onkoloji
mərkəzə 520 min ABŞ dolları dəyərində müxtəlif tibbi
avadanlıq-laboratoriya-dıaqnostıka
apparatları,
cərrahiyyə
masaları, çarpayılar verildi. |I9| ABŞ Beynəlxalq İnkişaf
Agentliyi və «Mercy Corps» təşkilatı bəıpa sağlamlıq və ailə
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pl.<ı.l.ı>(lıtılıihiM la\ılb'l.ıiı çərçivəsində AzərbayCaııa I milyon
° 4 unit dollaı məbləğində 2 qrant ayırdı |I9| I hııuıniyyətb
199'vi ıld.mi 2(H)2 <ı ıl də daxil olmaqla ABŞ Azərbaycana
' 's nılıı dollaı və əlavə olaraq 115 ınln dollar məbləğınd,.
>o\’.ı tiiinjl.ii vasitəsilə luımaniiaı yardım etmişdir , I29,55|
?00? ч ıl sentyabrın 4 də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfm
R l ılson
Azərhaycanın Təhsil naziri M Mərdanov v,.
Amerikanın „AC( II S" .IRLX”. ..PRO< I KT". „HARMONI
ı.ılbil təşkilatlarının Bakı nümayəndəlikləri ləbbərlərinin iştirakı
ılo mətbuat konfransı keçirildi
lədbırdo ABŞ Dövl.ıı
Departameniı və qeyri-hökumət təşkilatlarının 2002-ci iki,,
ölkəmizdə həyata keçirəcək təhsil proqramları ilə bağlı
məsələlər müzakirə olunmuşdur. |I9| 2003-cü ilin yanv.ıı
ayında ABŞ Miilkı Tədqiqatlar və İııkışat Fondunun (MTİ1)
prezidenti G.Şerin başçılıq etdiyi niımayəndə heyəti
Azərbaycanda olarkən əsasən Milli Elmlər Akademiyası v,.
Mill- arasındakı əlaqələr, elm sahəsində əməkdaşlığın inkişafı
Cənubi Qafqazda yerləşən universitetlərin elini tədqiqatların
aparılması üçün müasir tələblərə cavab verən avadanlıqlarla
təchiz olunması, uç Qalqaz ölkəsi iiçün bıı əlaqələndirin.'
mərkəzinin yaradılınası və s. məsələlər müzakirə edildi. ABŞ-ııı
ADRA Beynəlxalq Humanitar Təşkilatı "Azərbaycan və ABŞ
birlikdə fəaliyyət göstərir" proqramı çərçivəsində Ağcabədi
rayonunda təhsil mərkəzi açmışdır. 2003-cü ıl oktyabrın II-də
Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazın V Quliyev ABŞ-ın
Azərbaycandakı sətiri R Harnişi qəbul etdi. Görüşdə Süllı
Korpusunun Azərbaycan üçün nəzərdə tutduğu yardım proqramı
ilə bağlı saziş imzalandı Sazişə əsasən ona təhsil səviyyəsində
26. unversitcı səviyyəsində isə 4 ingilis dili müəllimi
Azərbaycanda ingilis dilinin tədrisi üçün Bakıya gəldiləı
Müəllimlər Bakı istisna olmaqla Azərbaycanın rayon və dıgoi
şəhərlərindəki orta məktəb və tədris müəssisələrində ingili'
dilinin tədrisi ilə məşğul olacaqdı. Sazişin maliyyələşdirilməsini
\BŞ hökuməti öz boynuna götürdü. |I9| 2002-cı il oktyabrın
14-də Dövlət Katibinin köməkçisinin biı inci müavini M.Pannh

Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri M Pənah..v Omhudxmən
j. Süleymanova. Prezidentin Icıa Aparatının rəhbən R Mehdiyev
pııti İşlət üzrə komitənin sədri R.Əliyev və Xarici Işləı nazıııııın
müavini M.Məmmədqulıyevlə görüşmüş, insan luıquqlatı
demokratiya. regionda vəziyyət. ıkıtəmllı munasibətləiı
müzakirə etmişdilər.
ABŞ-m Azərbaycana müxtəlıl sahələrdə ınaddı vardım
ı.östərməsi bir növ bu dövlətin Azərbaycanda geniş strateq
maraqlarının formalaşmasına müsbət təsir edııdı Belə kı. ABŞ uı
bu siyasəti Azərbaycan dövləti və ictimaiyyəti təıəlindən mushəı
qarşılanırdı
ABŞ-ın
Azərbaycan
siyasəıındəkı
müsbət
tendensiyaların nəticəsi olaraq ABŞ prezidenti ( Bıiş ' Azadlığa
Dəstək Aktfnın Azərbaycan hökumətinə yardımla bağlı
“907-ci dtizəliş’in qüvvəsinin miıvəqqəiı dayandırılması
müddətinin uzadılması haqqında 2003-cü ildə də qəraı qəbul
eldi və bu barədə Dövlət Katibi Kolin Panelə memorandum
göndərdi Memorandumda deyilirdi "X.nivi əınəlıyy atl.ıı.
ixrac-maliyyə təxsisatları proqramlarım nəzərə alaraq, mən
bıı sənədlə qərara ahı və təsdiq cdırəın kı. "Azadlığa
Dəstək Aktf'nm Azərbaycan hökumətinə yardımla bağlı
"907-ci düzəliş”inin (1992-ci il) qüvvəsinin müvəqqəti
dayandırılması müddətinin uzaldılmasi:-ABŞ-ın beynəlxalq
lerrorzmə qarşı mübarizəsini dəstəkləmək üçün zəruridir: ABŞ silahlı qüvvələrinin əməliyyatlara və ya koalisiya ıızrə
tərəfdaşların beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəyə h.ızıı
olması üçün əhəmiyyətlidir: - Azərbaycan
sərhədlərinin
təhlükəsizliyi üçün lazımdır; - Bu qəraı Azərbaycan və
Ermənistan arasındakı münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair
davam edən danışıqlara inanc olmayacaq və ya l ımənıstaııa
qarşı heç bir zor məqsədi üçün işlənməyəcəkdir Ona goto
do mən ‘Azadlığa dəstək aktf'nm Azərbaycan hökümətinə
yardımla bağlı “907-ci düzəliş* inin qüvvəsinin miıvəqqəiı
dayandırılınası müddətini uzadıram." |22. № 15. 19.01.2003)
Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsində maraqlı
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olan ABŞ həm də Azərbaycandakı seçkilərə böyük maraq

göstərir. Bu baxımından 2003-cü il okryabrın 4-də Dovlo
Departamentinin mətbuat katibi R Bauçer ABŞ-ın Azərbaycar,
hökuməti, müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgr
fəaliyyət göstərərək, beynəlxalq standartlara uyğun seçkilər
keçirməkdə Azərbaycana yardım edəcəyini bildirdi. O. ABŞ-m
bu məqsədlə 2 milyon dollar vəsait ayırdığını və seçkiloı,
izləmək üçun 150 beynəlxalq müşahidəçi göndərdiyini qeyd etdi
|I9| ABŞ-ın Azərbaycanda səfiri olmuş Ross Uilsonur
açıqlamalarına görə Amerika dövlətinin region ölkələrində
biri olan Azərbaycanda köklü, sabit və dinamik inkişaı
meyllərinə söykənən maraqları mövcuddur. Və bu rnaraqlaı
hər hansı bır totalitar ideologiyaya, siyasi konyukturay,
deyil, konstruktiv əməkdaşlığa, qarşılıqlı faydalı tərəfdaşlığ,
əsaslanır Həmin maraqlrın mənbəyində iqtisadı yüksəlışa
xalqın rifahına, təhlükəsizliyə təminat krediti durur |70J
Eyni zamanda ABŞ-ın regionda maraqları Azərbaycanın
dövlət və milli mənafeyinə zərər vurmadan təmin olunınalıdıı
Sıyası strategiyadan hər iki tərəf faydalanmalıdır. Bu gün Cənub
Qafqaz
respublikaları, o cümlədən Azərbaycan
düııy,
siyasətində təkqütblü sistemə keçid proseslərindən ıstıtadc
edərək öz mövqelərini möhkəmləndirməyə çalışırlar Bunun
üçün
iki şey lazımdır: I) Qlobal qüvvəyə (ABŞ-aı
münasibətdə loyal
siyasət yeritmək. 2) Öz geosiyasi
mövqeyindən və potensialından düzgün istifadə edərəl
regional qüvvəyə çevrilmək. Bəzi polıtoloqlara görə geosiyasi
gücün başlıca amili əlverişli coğrafi məkandır. Lakin dövlə'
güclü olmasa əlverişli coğrafi məkandan milli mənafe üçıın
istifadə edilməsi qeyri-mümkündür. Qloballaşma prosesindv
dövlətlər əlverişli geosiyasi iqtisadı inteqrasiyaya qovuşur
Azərbaycan dövləti ölkənin milli, səciyyəvi cəhətlərim
saxlamaqla qloballaşma prosesində iştirak edir. Dünyanın
aparıcı dövlətləri geosiyasi gücə malik olan ölkələr ıla
əlaqələrə üstünlük verirlər. Məhz Azərbaycanın tədricən anan
potensialı ABŞ-ın bu dövlətə qarşı ..soyuq" münasibətinin
dəyişməsinə səbəb olmuş və geostralejı maraqları formalaşmışdır

д/əıbaycanın geosiyasi gücünü aşağıdakı amillərlə izah etmək
L,,. I) Azəıbaycan Qərb və Şərq arasında korpu rolunu
Lyııaytr; 2) Avropa Qalqaz
Asiya ııəqlıvyaı dəhlizinin
[aradı İmasında təal iştirak edir: 3) İpək Yolunun bərpasında
B’əal iştirak edir; 3) Zəngin karbohidrogen eluıvailatına
malikdir. Tədqiqatçı Aleksandr Rondeli kiçik dövlətlərin də
dünya siyasətində minimal rolu və əhəmiyyətinin olduğunu
göstərir IIS3I I akin dövlətlərin coğrali və geosiyasi mövqeyi,
eləcə də beynəlxalq siy.txi proseslərdə iştirakının səvivyə«ə həınııı

dövlətlərin regional və beynəlxalq sıyası rolunu artıra hılıı
Tədqiqatçılar müasir dövrdə baş verən hadisələrin regional
xüsusiyyətləri
ilə bərabər
qlobal xüsusiyyətlərinin do
olduğunu qeyd edirlər Yəni hadisələr həm regional, həm də
qlobal xüsusiyyətlərə malikdirlər. |7X. 37| Bu tikirlərə əsasan
qeyd etmək olar ki. Azərbaycanın Xəzər regionunda əlverişli
coerati və geosiyasi mövqeyi ilə yanaşı 2001-ci ıl sentyabı
hadisələrindən sonra beynəlxalq siyasi proseslərdə oynadığı rol
oııuıı regional çəkisi ilə yanaşı beynəlxalq əhəmiyyətim də
aıiınnışdıı ABŞ da Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə geosiyasi
çəkisinin yüksəlişinə kömək etmişdir.
Qeyd edilənlərə əsasən ümumi olaraq belə bır likir
söyləmək olar ki. ABŞ-ııı Azərbaycanda hərbi-siyasi,
təhlükəsizliyi təmin etmək, daxili sosial, mədəniyyət və elııı
sahələrini inkişaf etdirmək və eyni zamanda geniş iqtisadı
maraqları
formalaşmaqdadır
Ümumi
geosiyasi-strateji
maraqların formalaşması qısa tarixi biı dövr keçsə belə.bu
istiqamətdə perspektivlərlə yanaşı müəyyən problemlər də vardıı
ABŞ-ııı göstərdiyi maraq sahələrinin hər bırı geniş tədqiqat
ohyektidiı
ABŞ Azərbaycandakı strateji ınaıaqlan daha çox
iqtisadiyyat sahələrində, eləcə də hərbi-siyasi və təhlükəsizliyin
təminedilməsi sahəsində cəmləşir
ABŞ-ııı Azərbaycanda strateji maraqları ən çox iqtisadiyyat
sahələrində-neft və qeyri neft sektorunda eəmləşmişdiı Dünyanın
əksəı politoloqlaıı neftin geosiyasətdə başlıca aııııl olmasım qeyd
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edirlər Neftin dünya iqtisadiyyatında aparıcı rolunu və eləcə də
hüiııu stıutegıvanın demək olar ki. ıqiısadı maraqların
qonınınasıııa yönəlməsini nəzərə alsaq, onda neft amilinin
iqtisadiyyatda oynadığı rolu qiymətləndirmək mümkündür Xəzəı
regionunun neftlə zəngin olmasım. Azərbaycanın da bu regionun
lərkib hissəsinə aid olduğunu dərk edərək, dünya ıqlisadiyyaiındd
aparıcı rola ınalık olan ABŞ-ın Azərbaycanda ıqiısadı
maraqlarının
formalaşmasının geosiyasi
səbəblərim
və
əhəmiyyətini başa düşmək olar. Məsələn. ABŞ-ın "Çikaqo
Tribun" qəzetinin yazdığına görə əvvəla. Amerikanın
energetika
təhlükəsizliyi ABŞ-a neft
göndərilməsinə
çoxsahəli xarakter verməyi tələb edir Xəzər bölgəsi oz
neft ehtiyatlarına görə İran körfəzindən
sonra ikinci yen
tutur və 40 ildən artıq bır dövrdə Qərb üçün daimi enerji
mənbəyi ola bilər Həqiqətən. Azərbaycanda imzalanmış ilk
neft layihəsində gündə 2 milyon barreldən çox neft çıxarılması
nəzərdə tutulur. Bu da OPEK-in üzvü olan ərəb
ölkələrindən ^BŞ-ın idxal etdiyi neftin miqdarına bərabərdir
|22, №209, 25.IO.I997| Qeyd etmək lazımdır ki. II dünya
müharibəsindən sonra neft amili ABŞ xarici siyasətinin
doktrinasında daima olmuşdur. Elman Nəsirovun yazdığına
görə 2000-ci il iyunun l-də ABŞ hökumətinin qəbul etdiyi
qərara əsasən, ölkənin ərazisinin l/3-də yeni ekoloji
baxımdan təmiz benzinin istifadə olunması qaydası tətbiq
olunmuşdur. Nəzərə alsaq ki. Azərbaycan
nefti təmzlik
parametrləri baxımından Fars körfəzi rayonunda çıxarılan
neftdən, o cümlədən
İraq neftindən xeyli dərəcədə
yüksəkdir, onda ABŞ-ın məhz Azərbaycanın enerji potensialına
böyük marağının motivlərim
basa düşmək olar. |69, 148I49J ABŞ-ın hegemonluq siyasətində qlobal təhlükəsizlik
sisteminin yaradılması ınühüm yer tutur. ABŞ hərbi
strategiyasına görə yalnız hərbi güc vasitəsilə deyil, qlobal
iqtisadı inteqrasiya yolu ilə təhlükəsizliyin təmin edilməsi
mümkündür. ABŞ enerji mənbəyi olan Azərbaycana böyük
əhəmiyyət verir Məsələn, "Bi-Pi/Amoko” şirkətinin hasilat
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bölümünün prezidenti Devid Vudvord 2000-ci ildə belə bıı likıı
açıqlamışdır ki, "Azəri", "Çıraq". "Günəşli” və ’Şahdəniz"
*'Bı-Pi/Aınoko nun dünya üzrə iş gördüyü ən böyük
strukturlardır və buna görə də şirkətin rəhbəri Braun
Azərbaycanı Meksika körfəzi. Anqola və Trinidad ilə
birlikdə "Bi-Pi/Amoko"nun beş-on ıl ərzində böyük
sərmayələr qoyacağı dörd əıı vacib bölgə adlandırmışdır
|22, №52, 05. 03.2000,
Xəzər regionunda neft ehtiyatlrının həcminin araşdıran
mütəxəssislər rəqəmləri fərqli göstərsələr də, ümumi baxışdan bu
ehtiyatların kifayət qədər olduğu qənaətinə gəlmək olur Məsələn.
OPEK-in və Dünya Enerji Agentliyinin məlumatına əsasən
Xəzər regionunda 23 mlrd, tonn neft ehtiyatları mövcuddur
ABŞ-ın
Energetika Nazirliyinin hesablamasına görə
Azərbaycanda neftin ümumi ehtiyatı 27 milyard . bəzi
amerikan mütəxəssislərinin fikrincə
isə 32 mlrd tondur.
"AMOK"-nun ilk prezidenti Terri Adamsın hesablamalarına
görə isə 4-6 mlrd, tondur |I36, 19| ABŞ Energetika
Nazirliyinin qiymətləndirməsinə əsasən Xəzər dənizi regionu
dünyada ən iri işlənilməmiş karbohidrogen ehtiyatlarına
malikdir. O cümlədən aşkar edilmiş ehtiyatlar 17-dən 33
mlrd, barrelə qədər neft və 232 trilyon kub. fut təbii qaz
təşkil edir. , 4, 174, Türkiyədə nəşr olunan ..21 yuzyilda Türk
Dış Politikası” kitabında Xəzərin neft ehtiyatlarının ümumi
həcminin 253-270 milyard barrel, qaz ehtiyatlarının həcminin isə
571-576 milyard kub fut olduğu yazılmışdır. Azərbaycanın
ümumi neft ehtiyatlarının həcmi 36-45 milyard barrel, qaz
ehtiyatlarının həcmi isə 46 trilyon kub fut məbləğində
göstərilmişdir. ( Bax, cədvəl. 1.3) Cədvələ əsasən görmək olur kı.
Xəzərdə neft ehtiyatlarına görə Azərbaycan Qazaxıstan və
Türkmənistandan sonra üçüncü yerdədir Xəzər regionunun
enerji sərvətlərinin çoxluğu məhz ABŞ-ın bu regıounun
geosiysətinin formalaşmasında əsas iştirakçıya çevirmişdir. Xəzər
regionuna ABŞ-da xüsusi əhəmiyyət verilir Bu baxımından Bill
Klinton Administrasiyasında Dövlət Katibinin müstəqil
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dövləıləı üzrə xususı müşaviri S.Sestanoviç qeyd edirdi
'\əzəı hövzəsinin enerji resursları məsələlərində olan
Mrategiya Qalqaz ölkələrinin çiçəklənməsi, müstəqilliyinin və
suverenliyinin
müdafiəsi
məsələsində
ABŞ
administrasiyasının gıiclənməsıııin əsas motividir' , 117, 215)
Karbohidrogen xammalına stabil çıxışın təminatı ABŞ-ııı
xarici siyasətinin prioritetlərindən biridir və eııerjı siyasəti
ABŞ-ııı xarici
siyasət fəaliyyət sistemində mərkəzi yeı
tutur Məsələn, rusiyalı polıtoloq Hacıyevin fikrincə. Qafqaz
istiqamətində ABŞ xarici siyasətinin əsas prioriteti enerji
resurslarıdır kı. Vaşinqton lıələ də bunu öz nəzarəti altında
saxlamağa cəhd edıı 1105,372| Hacıyevin fikri ilə razılaşmaq
olar. Belə kı. duııva iqtisadiyyatına həlledici təsir göstərə
bilən ABŞ-ııı bu siyasətim təbii qəbul etmək lazımdır. ABŞ
regionun iqtisadiyyatına ləsıt etməklə inkişafa nail olmaq
üçüıı əsas stimul yaradır. Bu iqtisadı ıtıkışaf da sıyası
sabitliyin təıııın olunmasının əsas şərtlərindən birinə çexnlıı
Məsələn, regionun təhlükəsizliyi üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft boru kəməri əsas amillərdən birinə çevriləcək.
Azərbaycan. Türkiyə və Gürcüstan arasında
ıqtsiadı
əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə səbəb olacaqdır İqtisadı
əlaqələrin yüksək inkişafı regionun bu dövlətləri arasında
siyasi münasibətlərin ııonııallaşması üçün
vacib element
olub ABŞ-ın region geosiyasətinə xidmət edir. Belə siyasətin
mövcudluğuna sübut olaraq eyni zamanda 1993-cü ıl avqustun
17-də Azərbaycan Respublikası prezidentim səlahiyyətlərini icra
edən. Azərbaycan Respublikası Alı Sovetinin sədri
Heydəı
Əliyev
Azərbaycanda
aparıcı
neft
şirkətlərinin
və
korporasiyalarının nümayəndələri ilə görüşdə Xəzər neftinin
gələcək uğurlarını şərh edərkən belə bıı fikir söyləmişdi kı.
Azərbaycan Respublikasının ən zəngin sərvəti olan ııefi
yataqlarının xarici şirkətlərlə birgə istismarına müsbət
yanaşmaq lazımdır. Əgər dünyanın böyük ölkələrinin neft
şirkətləri Azərbaycanın neft yataqlarına maraq göstərirlərsə,
o ölkələrin dövlət dairələrini Azərbaycan Respublikasının
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bugünkü ictimai-siyasi vəziyyəti də maraqlandırmalıdır
Onların
burada
fəaliyyət
göstərməsi bu dövlətlərin
Azərbaycana olan münasibətinin daha da yaxşılaşacağına
ümid verir. |28,87| Burada döv lət rəhbəri çox düzgün olaraq
Azərbaycanın ictimai-siyasi və iqtisadı vəzıvyəttnı nəzərə
alaraq Qərbin, xüsusilə. ABŞ-ııı marağını
cəlb etmək,
iqtisadi əlaqələr qumıaq və ölkəyə sərmayələr gətirmək yolu
ilə
ABŞ-ın xarici
siyasət strategiyasının
mühüm
istiqamətlərindən bir çoxunu da Azərbaycana
yönəltmək
məqsədini güdmüşdür. Belə hesab etmək olar kı. bu sıvasi
xətt prinsipi Azərbaycan - Ermənistan münaqişəsinin
beynəlxalq siyasət müstəvisində həllinə kömək edə bilərdi
Yəni iqtisadi kapitalın və sərmayənin mənsub olduğu ABŞ-ııı
öz iqtisadi maraqlarının müdafiəsi üçün xarici siyasət
strategiyasını maksimum səfərbər etməyə cəlb etıııək sıyası
sabitliyin əldə olunmas üçün əsas prinsip ıdı Vəfa Quluzadə
də qeyd edir. "Xəzərətrafı dövlətlər ABŞ-la iqtisadı
əməkdaşlığa can atırlar və konkret olaraq Xəzərin neft
resurslarının Qərb, o cümlədən amerikan şirkətləri ilə
birlikdə istismarı tamamilə təbiidir. Bu. Xəzər regionu
dövlətlərin milli maraqlarına cavab verir. Bu ölkələrin
sərmayələrə və yeni texnologiyalara böyük ehtiyacları var.
hansı ki, bunlarsız dənizin dərinliklərində yerləşən neft
ehtiyatlarının istismarı mümkünsüzdür. Bunlar isə Rusiyada
yoxdur. Xəzər regionu dövlətlərin Amerika tərəfə dönmələri
ilk növbədə iqtisadi xarakteı daşıyır" 1110, 58-59) Sıyası
proseslərdə iqtisadi amillərin olması faktını təsdiq edəıı Musa
Qasımovun
fikrincə, ABŞ-ın harada mənafeyi vardırsa,
orada da maraqları vardıı Azərbaycandakı iqtisadı və strateji
maraqlarını siyasi maraqlarına çevirmək olar |54. 4l| l.akııı
1990-cı illərin əvvəllərində .ABŞ-ın Azərbaycana iqtisadı
maraqlarını cəlb etmək və bundan da siyasi dıvıdeııtlər qazanmaq
ağır siyasi,iqtisadi və sosial vəziyyətdə olan Azərbaycan uçun
çox çətin idi. Məsələn, həmin dövrün Azərbaycanın neft
diplomatiyasına qiymət verən ARDNŞ-ııin vitse prezidenti
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işləmiş İlham Əliyevin dediklərinə əsasən xarici şirkətlərlə
müqavilənin bağlanması üzrə damşıqlaı prosesi çox çətin
keçirdi. Xəzər dənizi statusunun həll edilməsi problemi çox
kəskin qoyulmuşdur, şirkətlər Xəzərin statusu məsələsinin həllini
bır bənd kiıni müqavilədə göstərirdilər. Azərbaycana təzviqləı
çox güclü idi. ABŞ hökumətinin müdaxiləsindən sonra xarici
neft şirkətləri bu bəııdı çıxarmağa razı oldular ,39,73-75,
ABŞ-ın Azərbaycanda iqtisadi maraqlarının əsas
bünövrəsi‘'Əsrin müqaviləsi 'ilə qoyuldu 1994-cü il sentyabrın
20-də "Gülüstan” sarayında imzalanan "Əsrin ınüqaviləsi”ndə
Amerikanın "AMOKO”. “Yunokal”, “Peıınzoyl". "Makdermot"
şirkətləri iştirak etdilər. Sonradan müqaviləyə Amerikanın
"Eksson və Amerada Hess” şirkətləri də qoşuldu. 116, 167168, Müqavilədə onların payı 47% təşkil edirdi "Production
Sharing Agreement" (Hasilatın pay bölgüsü) tipli müqavilə
olan “Əsrin müqaviləsi”ndə ən böyük pay ümumilikdə
ABŞ şirkətlərinə mənsub idi. |84, 62, Neft müqavilələrində
ABŞ şirkətlərinin
iştirak payını göstərən cədvəl əlavədə
verilmişdir. (Bax, cədvəl 1.4) "Əsrin
müqaviləsi’niıı
imzalanması və bu konsorsiumda ABŞ şirkətlərinin iştirak
etməsi ilə eyni zamanda ABŞ-ın Cənubi Qafqaz regionunda,
xüsusən də
Azərbaycanda əsas xarici iqtisadi siyasət
strategiyasının genişlənmə və sürətlənmə mərhələsi başladı.
Bu baxımından 1994-cü il sentyabrın 20-də Azərbaycanda
"Əsrin müqaviləsi'nin imzalanma mərasimindən sonra
keçirilən mətbuat konfransında amerikan hökumətim təmsil
edən ABŞ-ın energetika nazirinin müavini Uilyam Uayt
jurnalistlərin
suallarına cavab olaraq bildirirdi ki, bu
müqavilənin həyata keçirilməsim təmin etmək üçün ABŞ
hökuməti ilə Azərbaycan hökuməti birgə çalışacaqlar,
müqavilənin həyata keçirilməsi sayəsində neft hasilatının
artırılması
hər
ıkı
tərəfin
mənafeyinə
uyğundur.
Təhlükəsizlik və ətraf mühitin çirklənməsi məsələlərinə də
xüsusi diqqət yetiriləcəkdir. |29, 265, Eyni zamanda 1994-cii
il sentyabrın 20-də ABŞ prezidenti Bili Klintonun Azərbaycan

prezidenti Heydər Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda
qcvd edilirdi: "Birləşmiş Ştatlar tarixdə bu növ sazişlər
arasında ən böyüyü olan bıı müqaviləm alqışlayır. O bütün
lərəflər üçün mənfəətli olacaq və ölkələrimiz arasında
artmaqda olan iqtisadi -ticarət əlaqələrinin möhkəmlənməsinə
xidmət edəcəkdir. Azərbaycan neftinin işlənməsi. Dağlıq
Qarabağ regionunun daxilində və onun ətrafında uzun
ınuddət sürən müııaqişnin həll olunması ilə yanaşı.
Azərbaycan xalqı üçün sabitlik, iqtisadı inkişaf və firavanlıq
göstərilməsində mühüm rol oynaya bilər. Biz çox şadıq kı.
sız qüdrətli iqtisadi gələcəyə doğru bu həlledici addımı
atdınız.” (34, 46, ABŞ şirkətlərinin Azərbaycan neftində
iştirakını Azərbaycanın böyük qələbəsi hesab etmək olar Bır çox
tədqiqatçılar da bu faktı təsdiq edirlər. Məsələn. Utarıda
Hüseynovatıın
fikrincə,
ABŞ-ın
siyasətçilərinin,
iqtisadçılarının, işgüzar dairələrin rəhbərlərinin əvvəlcə əsas
diqqəti
Qafqaz
regionuna
geosiyasi
məsələləri
ilə.
qüvvələrin münasibəti, maraqların toqquşması ilə məşğul
olmağa yönəlmişdi. Ancaq müqavilənin imzalanmasından
sonra isə başqa və daha vacib problemlər - neftin
çıxarılması, mühafizəsi və daşınması meydana çıxdı. 11П, 83|
İsveçin “Uppsala" Universitetinin tədqiqatçısı
Svante
E.Komell ABŞ-ın Qafqaz və Xəzər regionu siyasətinin qısa
tarixi şərhini verərkən qeyd edir ki, 1990-cı illərin lap
əvvəllərinə nisbətən 1994-95-cı ildə ABŞ-ın xarici siyasəti
müsbət istiqamətə doğru keçid mərhələsində idi. |I52| Daha
sonra tədqiqatçı Qərbin Xəzər regionunda və Qafqazda
marağının başlıca olaraq neft və qaz ehtiyatlarının olmasında
göstərir ki. bunun da heç zaman regionun geostraleji
əhəmiyyətinə təsir edən yeganə taktordan uzaq olmadığını
bildirir. Eynilə Vaqif Abdullayev yazır: "Bu gün Azərbaycan
Respublikasının xarici siyasət strategiyasında neft amilinin
aktuallaşmasını
obyektiv
olaraq
enerji
biznesinin
qloballaşması
ilə bağlayırlar.
Hazırda
müasir dünya
iqtisadiyyatının ən mühüm inkişaf meyllərindən biri enerji
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biznesinin
vacibliyini
şərtləndirən
qlobal
enerji
kompan iyularının inteqrasiyası və ölkələr arasında yanacaq
uğrunda rəqabətin üstünlük təşkil etməsidir.' |ll, I8O| 1995ci
ıl aprelin 19-da
Azərbaycanın
beynəlxalq
neft
konsoısıumupdakı payının bır hissəsini ABŞ-ın "Eksson’ neft
şirkətinə verildi "Eksson un payı konsorsiumda Azərbaycan
Dövləı Neft Şirkətinə məxsus olaıı hissənin 5 faizindən
ibarət oldu 1994-cü ıl sentyabrın 20-də imzalanmış neft
müqaviləsində Azərbaycanın payı 20 faiz idi. Həının
hissədən 5 faizi Türkiyənin neft şirkətinə verilmiş, yerdə
qalan 5 taızı isə həmin sənədə əsasən "Eksson şirkətinə
verildi |30, 385| 1995-ci ıl noyabrın 10-da "Qarabağ" yatağına
aid bağlanan ikinci müqavilədə ABŞ-ın "Pennzoyl şirkətinin
payı 30% müəyyənləşdi. 115, 321 | ‘907-ei düzəliş 'in olmasına
baxmayaraq, ABŞ hökuməti Azərbaycandakı iqtisadı maraqlarını
özünün nəhəng iqtisadı korporasiyaları vasitəsilə ləmiıı elməyə
başlamışdı Bunun da nəticəsi yenə də iqtisadi və siyasi
baxımından ABŞ dövlətinə xidmətə gətirib çıxarırdı. Məsələn.
1995-cı il noyabrın 10-da "Gülüstan” sarayında Xəzəi
dənizinin Azərbaycan sektorundakı perspektivli "Qarabağ
strukturunda və ona bitişik ərazidə kəşfiyyat aparılması,
yatağın işlənməsi və çıxarılacaq neftin bölüşdürülməsi
haqqında Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti ilə bıı qrup xarici
nefi şirkəti arasında müqavilənin imzalanma mərasimində
ABŞ-m energetika nazirinin müavini Çarlz Görtıs bildirdi ki.
ABŞ hökuməti Xəzəi dənizinin təbii sərvətlərindən istifadə
olunmasımla özünün böyıık şirkətlərinin iştirak etməsindən
məmnundur |34, 203| Azərbaycan dövləti də ABŞ şirkətlərinin
neft müqavilələrində yüksək səviyyədə iştirakını özünün siıatejı
məqsədi hesab edir Buna goıə də şirkətlərin ləalıyvətı uçun
müvaliq imkanlar yaıadıı Qalqazııı cənub
bölgəsində
Azərbaycan iqtisadı potensiala görə güclü ölkədıı. ABŞ öz
milli mənafeyim
həyata keçirmək
üçün
Azərbaycanın
geostıatejı məkanını üstün qiymətləndirir. Azərbaycanın bazar
iqtisadiyyatına keçməsi, "açıq qapı” siyasəti aparması
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Amerika
Azərbaycan
geosıvasi
münasibətlərinin
yaranmasına imkan verir ABş regionda ö/ iqtisadı maraqlarını
qorumaq, şirkətlərin fəaliyyətim əlaqələndirmək. ış adamlarının
fəaliyyətini tənzimləmək, kömək etmək istiqamət vermək,
onlara müəyyən proqnozlaı vermək və şirkətlərə döv ləı köməyi
göstərmək məqsədilə 1996-cı ılın dekabrında Azərbaycanda
ABŞ Azərbaycan Ticarət Palatasını yaratmışdır |3I. 164 |
I teaıət Palatasının idarə heyətinə siyasi xadimlər, iri neft
şirkətlərinin prezidentləri və sədrlərindən ibarət 12 nəfər
nütıızlu şəxs daxildir ABS
Azərbaycan Ticarət Palatası
Vaşinqtonda yerləşən qeyri-dövlət, müstəqil təşkilatdır. O.
1996-cı ilin aprel avında tam fəaliyyətə başlamışdır. |34.
460| ABŞ-ın məşhur siyasətçiləri, keçmiş dövlət xadimləri sıyası
və partıva mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ABŞ-ın regionda
iqtisadı maraqlarının müdafiəsinə cəlb edılmişləı
ABŞ şııkəılərı Azərbaycanın Xəzər dənizində yerləşən
yataqlarından neftin hasilatına daıı imzalanmış müqavilələrlə
yanaşı quruda da yerləşən
yataqlarına
dair imzalanmış
müqavilələrdə iştirak edırləı (Bax. cədvəl 1.5) 1998-cı ilin
sonuna
olan məlumata əsasən ABŞ-m neft şirkətləri
Azərbaycana I mlrd dollardan artıq sərmayə qoymuşlar
|56, 38| Azərbaycanda 1995-ci ildə birgə müəssisələr və xarici
firmalara qoyulan ümumi sərmayələrin 8.1 faizi ABŞ-ın payına
düşürdü |66, 312 |

Sürətlə inkişaf edən ABŞ iqtisadiyyatında enerji tələbatı
ilbəil yüksəlməkdədir Müasir dünyada baş verən proseslər ABŞ
m enerji ehtiyacının ödənilməsi uğrunda sıyası fəallığını artırır
Bu baxımından 2001-cı ildə ABŞ prezidenti C Buşıın sərəncamı
ilə vitse-prezident Rıçaıd Çey ııının rəhbərliyi alımda ABŞ
hökumətinin milli enerji siyasətinə dair doktrinasım
hazırlamaq üçün işçi qrupu yaradıldı. Prezident C Buş
R.Çeyninin başçılıq etdiyi ışçı qrupunun "Biıləşını> Şıaiların
milli enerji siyasəti haqqında" hazırladığı mənizə əsasında
ABŞ hökumətinin yeni enerji doktrinasını açıqladı Bu
mühüm sənəddə Xəzər regionuna, o cümlədən Azəıbavcana
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xüsusi bölmə də lıosr olunmuşdur Sənəddə Azərbaycan və
Qazaxıstanın neft ehtiyatları dünyanın dıgəı regionlarındakı iri
neft höv/ələri olan Şıınal dənizi. Prudo köıfəzı ilə yanaşı yüksək
qiymətləndirilir.
bu
ölkələrlə
nefl
diplomatiyasının
genişləndirilməsinə çağırılır, eyni zamanda neftin istehsalı və
ixracının əhəmiyyəti qeyd edilirdi (ABŞ hökumətinin milli
encıji siyasətinə dair doktrinasının mətninin Azərbaycana aid
bölməsindən bəzi çıxarışlar əlavədə verilmişdir)

Xəzər neftinin ixracı da ABŞ-ın regiondakı iqtisadi
strategiyasına aiddıı (Bax. sxem 1.4) ABŞ region neftinin
çoxvaıiantlı ixracı siyasətini həyata keçirir Bunun başlıca səbəbi
kimi regiona edilə biləcək kənar təzyiqlərin qarşısını almaqdan
ibarətdir. 1995-cı İdə ARDNŞ və A BOŞ (Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti) Azərbaycan neftinin Şimal və
Qərb marşrutları ilə dünya bazarına çıxarılmasını nəzərdə
tutan, neftin erkən çıxarılması layihəsinin həyata keçirilməsi
barədə qərar qəbul etdilər. Azərbaycan ııeftı “Xam neftin
Azərbaycan ixrac qarışığı” və ya "Azeri Blend” markası ilə
dünya
bazarlarına
çıxarılmalı
idi. ABŞ
Dövlət
Departamentinin nümayəndəsi Nikolas
Bems hələ 1995-cı
ildə mətbuat brifinqində Xəzər neft ixrac boru kəmərinin
çəkilişi ilə bağlı bildirmişdi kı. ABŞ beynəlxalq nefl
konsorsiumunun öz neftinin nəqli üçün 10 il ərzində ıkı iri
neft kəməri çəkmək barədə qərar qəbul etməsindən çox razı
qalmışdır Neft kəmərlərindən biri Xəzər dənizindən Rusiya
ərazisi ilə Rusiyanın Qara dəniz sahilindəki limanlarına,
digəri isə Azərbaycandan. Xəzər dənizindən Gürcüstan, sonra
isə Türkiyə ərazisi ilə Türkiyənin ırı limanına uzanacaqdır
Neftin əsas ixrac marşrutunun seçilməsi üçün isə bir neçə variant
mövcud idi. Şimal marşrutunu genişləndirmək. Qara dənizin
sahilinə qədər Gürcüstsn ərazisindən keçməklə ikinci nefl
kəmərini çəkmək, nəhayət, cənub-qəıb istiqamətində Gürcüstan
və Türkiyə ərazisindən keçməklə yeni bir kəmər çəkmək Hətta
Xəzər neftini şərq istiqamətində ixrac etdirmək üçün Əfqanıstan
və Çin, eyni zamanda İran ərazısından də kəmərlərin çəkilməsi
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variantı mövcud idi. Lakin şərq istiqaməti, eləcə də İran variantı
biı Ç°x siyasi, bəzən də iqtisadı parametrlər baxımından qəbul
edilmirdi.
Xəzər neftinin Qafqaz ərazisindən daşınması uçun boru
kənıəf marşrutlarının əsas variantları 2.5 saylı cədvəldə
uöstərılmişdir. Qeyd edildiyi kııııı Amerika Birləşmiş Ştatları
Xəzər neftinin çox variantlı ixracına daiı öz razılığın, bildirmiş və
bu balanslaşdırılmış siyasəti dəstəkləmişdir. Məsələn. ABŞ-ııı
energetika nazirinin müavini Çarlz Kertis 1996-cı ıl iyunun 4-də
"Xəzəmeftqaz 96" üçüncü beynəlxalq sərgınıtı açılış
mərasimində bildirmişdir: "Buradakı energetika ehtiyatlarının
miqyasının müəyyənləşdirilməsi
bizi qəti inandırır kı.
buıada çoxsahəli, çoxıstiqaınətlı boru kəmərlərinin olması
həqiqətən vacibdir. Elə kəınəıləı kı. regionun məhsullarının
dünya bazarlarına nəql olunmasını təmin etsin." Çarlz Kertis
ABŞ hökumətinin eyni zamanda Türkiyə ərazisi ilə Ceyhan
limanına çəkiləcək in həcmli boru kəmərlərindən istifadə
olunacağını müdafiə etdiyim də bildirmişdi. |34, 415- 4I7|
|997-ci il noyabrın 12-də 'ilkin neff'in Rusiya ərazisindən
keçən şimal bom kəməri vasitəsilə Qara dəniz sahillərinə
nəqlinin başlanması münasibətilə Bakıda keçirilmiş təntənəli
mərasimdə ABŞ-ın energetika ııazırı F. Penya da mühüm
sıyası bəyanat xarakterli çıxış edərək vurğuladı ki. ııeftı ııəql
etmək üçün yeni əsas boru kəməri Bakı ilə lürkıvənm
Aralıq dənizi sahilindəki Ceyhun limanını birləşdirəcək boın
kəməri çəkiləcəkdir |2.V 46 | Meftin ixrac marşrutlarının əsas
istiqamətlərin'
lüəyyən olunması Qərb mətbuatının da dıqqəı
mərkəzində idi. Londonda ıtəşı olunan "Europian qəzetinin
müxbiri Roman Rollnikiıı 1997-ci ılın avqust avında yazdığına
görə ABŞ-ın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iri neft şiıkətləıı
ABŞ-ın Azərbaycana tətbiq etdiyi “907-ci düzəliş dən narahatlıq
hissi keçirir, amerikan hökumətindən ncltin çıxarılınası <ə
kəmərlərin çəkilməsində onlara zəınaııətlənmiş hökümə, şanlım,
göstərilməsini istəyirdilər |13J, «IOPOIIMOI l>» О Каспийской
нефти. ЛОНДОН, 12 августа. 1997 года |
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1999-cu ıl aprelin I 5-də ABŞ prezidenli Bili
Khniviıun B.ıkı
Supsa ilkin ııefı xəttinin rəsmi açılışının
iştirakçılarına göndərdiyi təhrik
məktubunda ifadə etdıy
tikirlərə gərə Bakı Supsa xəttinin açılışı çoxdan gözlənilən
məqsədi Xəzər regionunun neft və qazını dünya bazarlarına
çatdırmaq iiçün neft kəmərləri şəbəkəsi yaradılması
məqsədini həyata keçirir Bu xətt Şərq Qərb dəhlizinin
təməl daşı olacaq, bütün Qafqaz vo Mərkəzi
Asiya
ölkələrinin
inkişafına
kömək
edəcəkdir |22, №87.
18.04.|999| Qeyd edildiyi kiıııı ABŞ regionda çox tərəfli kənı.n
variantına üstünlük versə də əsasən BTC-nııı (Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri) xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alırdı. Bunun
nəticəsi olaraq Azərbaycan. Tüıkıyə və Gürcüstan da Bakı
Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi variantını qəbul etmiş va
bu istiqamətdə siyasət həyata keçirirdilər Bununla əlaqədaı
olaraq 1998-ci il oktyabrın 28-də hər uç respublikanın dövlət
rəhbərləri. Qazaxıstan
prezidenti
Nursultan
Nazarbayev.
Özbəkistan prezidenti İslanı Kərimov, habelə ABŞ-ın
energetika naziri Bill Riçardsoıı Xəzəı regionunun enerji
ehtiyatlarının, xüsusən Azərbaycan neftinin dünya bazarlarına
çatdırılması
üçiin
Bakı Tbilisi Ceyhan
marşrutunun
müəyyənləşdirilməsını nəzərdə tutan Ankara bəyannaməsini
imzaladılar.
Bu bəyannamə Bakı-Ceyhan əsas ixrac neft
kəuıərıtıın reallaşması üçün mühüııı sənəddir (Bax, Ankara
bəyannaməsinin mətnindən bəzi çıxarış əlavədə verilmişdir)
Hənıııı dövrdə ARDNŞ-nin I vitse prezidenti vəzifəsində işləmiş
İlham Oliyeviıı fikrincə Bakı
( eylıaıı əsas ixrac boru
kəməri uzrə danışıqlar prosesi üçün başlıca təkan 1998-cı ıl
oktyabrın 29-da Türkiyə. Azərbaycan. Gürcüstan. Qazaxıstan
və Özbəkistan prezidentlərinin. Amerika Birləşmiş Ştatlarının
energetika nazirinin imzaladıqları Aııkaıa bəyannaməsi oldu
J39, 82| Lakııı Bakı-Tbılisi-Ceyhaıı ııefı kəmərinin çəkilməsində
müəyyən şübhələr var ıdı Bu kəmərin reallaşmasını istəməyərək
ona mane olan qüvvələr də fəaliyyət göstərirdilər 1999-cu ıl
mayın 27-də İlham Əliyev də Türkiyədə, "Nərgiz - TV"
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kanalına müsahibə verərkən belə bır faktın olduğunu qeyd etdi
()tıun dediklərinə görə xarici neft şirkətləri, konsorsiumun
üzvləri Bakı -Ceyhan boru xəttinin tikilməsinin iqtisadı
baxımdan
faydalı olmadığını bildirmişdilər Şirkətlərin
hesablamalarına görə xərclərin 3.7 mlrd dollar həcmində
olacağı göstərilirdi. Azərbaycan tərəfinin ABŞ nümayəndələri ilə
birgə apardıqları araşdırmalara görə isə bu rəqəm 2.4 milyard
dollar müəyyənləşmişdi. Bunun nəticəsində konsorsiumun
üzvləri Azərbaycanla razılaşdılar Əhəmiyyətli cəhət bundaıı
ibarətdir ki. konsorsiumun üzvləri, hətta Amerika hökuməti
də. Türkiyə də bu təkliflə razılaşır və bildirdilər ki. əgər
boru xəttinin tikilməsinə 2.4 mlrd dollardan çox vəsait tələb
olunarsa, o zaman əlavə, izafi xərcləri Türkiyə hökuməti
ödəyəcəkdir.
Hələ
1999-cu ılın aprel ayında İstanbulda
ARDNŞ-nin nümayəndəsi və Türkiyənin Enerji Nazirliyinin
nümayəndəsi arasında bir protokol imzalandı Protokolda
qeyd olunurdu ki, artıq ən önəmli məsələlər çözülübdür
ABŞ prezidentinin xüsusi müşaviri cənab Mornınqstar şahid
kıını həmin protokolu imzalamışdı Xəzər sıvasəti 90-cı illərin
sonunda qloballaşaraq artıq ABŞ xanci siyasətinin prioritetinə
çevrildi. ABŞ-ın siyasi dairəsində proqresıv likırləı formalaşdırdı
Hətta ABŞ prezidenti bu regionun əlıəınıvvətını nəzərə alaraq
1999-cu ildə yeni bır vəzifə yaratmışdı ABŞ prezidentinin
Xəzər regionu üzrə xüsusi müşaviri vəzifəsi Bu vəzifəyə
də
Riçaıd
Mornınqstar ləyin edildi |38, 62|
ABŞ
prezidentinin və dövlət katibinin Xəzər regionunda enerji
siyasəti
m.> lələri
üzrə
xüsusi
müşaviri
Riçaıd
Morninqstarın ABŞ Konqresindəki fikirlərinə əsasən Bakı
Ceyhan marşrutu lazımi müsbət stimul olarsa, kommersiya
baxımından mötəbəı marşruta çevriləcəkdir. Türkiyənin
regional iqtisdi inkişafın tərkib hissəsi kimi qalmasına
təminat verəcək, bölgədəki yeni müstəqil dövlətlərin
suverenlik və müstəqilliyini təmin etməyə səbəb olacaqdır
Türkiyə Bakı - Ceyhan layihəsim kommersiya baxımından
cəlbedici etmək üçün zəruri stimulların yaradılmasına görə
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məsuliyyəti açıq-aşkar öz üzərinə götürür. Bakı Ceyhan
bərıı kəməri son nəticədə minimum 2, maksimum 4 mlrd
dollara başa gələcəkdir. |65, 65-67| Qeyd etmək lazımdır kı
Şərq Qərb boru kəmərləri şəbəkə.-ı və enerji nəqliyyatı
dəhlizinin yaradılmasına Amerika yardımı. ABŞ-ııı lıəının
bolg.nl.ı daha geııış xarici siyasət maraqlarının tərkib hissəsidir
Bütöv lukdə Xəzərin enerjisi ilə bağlı ABŞ siyasəti bu
bölgədə dörd strateji məqsəd daşıyır: Venı Xəzəryanı
dövlətlərin müstəqilliyi. suverenliyi və çiçəklənməsini
möhkəmləndirmək, siyasi və iqtisadı islahatlara maraq
oyatmaq, bölgənin yeni dövlətləri arasında iqiısadi əlaqələr
yaratmaq yolu ilə regional münaqişələri aradan qaldırmaq.
ABŞ-ın və müttəfiqlərinin eneıjı təhlükəsizliyini, habelə ııeti
və qazın dünya bazarına sərbəst nəqlini təmııı etməklə
Xəzər bölgəsinin enerji müstəqilliyini möhkəmləndirmək
Amerika şirkətlərinin ticarət imkanlarını genişləndirmək
Ümumiyyətlə. Ankara bəyannaməsinin imzalanması
ABŞ-da böyük razılıqla qarşılandı Bu baxımından ABŞ
Azərbaycan
Ticarət
Palatası
tərəfindən
Vaşinqtonda
"Azərbaycan XXI əsrdə” mövzusunda keçirilən konfransda
ABŞ-ın energetika naziri Petıya nitqində bildirmişdi "Məıı
ABŞ-ın dəstəklədiyi və Türkiyə. Gürcüstan və Azərbaycanın
Şərq Qərb enerji və nəqliyyat dəhlizinin tərkib hissəsi olan
BTC-nın layihəsinin inkişafı üçün tam qərara gəlməklərində
əldə etdikləri proqresi yüksək qiymətləndirirəm.” |I44| Onu
da qeyd etmək vacibdir ki. Bakı-Tbılısi Ceyhan kəmərinə
alternativ layihədə Azərbaycandan Gürcüstanın Qara dəniz
sahilindəki Supsa şəhərinədək boru kəməri çəkilməsi
ıtə/ordə
tutulurdu.
Klinton hökuməti isə bu
variantı
dəstəkləmirdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin çəkilməsi
uçun uzun sürən danışıqlar prosesinin və diplomatik fəaliyyətin
nəticəsi kinıı 1999-cu il noyabrın 18-də İstanbulda A lOT-ııı
növbəti zirvə toplantısı ərəfəsində ABŞ-ııı iştirakı ilə imzalanan
sənədlər olmuşdur. Həmin sənədlər “Xam neftin Azərbaycan
respublikası, Gürcüstan və Türkiyə Respublikasının əraziləri
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ilə Bakı -Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri vasitəsilə
nəql edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası. Gürcüstan və
Türkiyə Respublikası arasında saziş’ııı. Bakı Tbilisi (.eylıaıı
əsas
ixrac
boru
kəmərinin
layihəsini dəstəkləmək.
Qazaxıstanın ııefı həcmlərini bu layihəyə cəlb etıııək üçün
ABŞ-ın şahidliyi ilə Azərbaycan Respublikası, lürkıyə
Respublikası. Gürcüstan və Qazaxıstan respublikaları atasında
•İstanbul bəyannaməsi nin. Transxəzər qaz kəməri barədə
Azərbaycan Respublikası. Türkiyə Respublikası. Gürcüstan
və Türkmənistan arasında "Hökııınəılərarası bəyannamə nııı.
Azərbaycan qaz layihələrinin inkişafını və Azərbaycan
qazının Türkiyə Respublikasına və digər beynəlxalq
Azərbaycan
bazarlara satışını dəstəkləyən sənəd kinıı
Respublikası. Gürcüstan və Türkiyə Respublikası arasında
• Qarşılıqlı anlaşma memorandum'u ıdı BTC-nın çəkilməsi
üçün qərar qəbul edilməsində ABŞ ııı dəstəyi əvəzsiz olmuşdur
Çünki bu marşı-ul ABŞ-ın bölgə maraqlarına tanı xidmət edir
ABŞ prezidenti Bili Klinton netı kəmərlərinə münasibət
bildirərkən demişdir: “Xəzərin enerji sərvətlərinin sürətli
inkişafını və onun çoxşa.xəlı
borularla dünya bazarına
nəqlini
Azərbaycanda sağlam
iqtisadi
islalıaılat
ıə
birləşdirmək
Azərbaycan
üçütı
ən
çox
arzulanan
uzunmüddətli yüksəlişin və regionda ıqKıad, əməkdaşlığın
zəruri amilidir.” (34, 322| Bəzi mütəxəssislərin lıknneə. ABŞ-ın
xüsusilə İraqda apardığı əməliyyatla. Xəzər neftinə diqqət. azalda
bilərdi. Onu qevd etıııək vacibdir kı. enerji amilinin duııya
iqtisadiyyatında oynadığı rol o dərəcədə anaraq əhəmiyyət kəsb
edir ki. nəinki hal-hazırda istismar edtlətı move ud netı
hövzələrinə, eləcə də iqtisadiyyatın bu cür ınkişal surətim nəzəm
alsaq, gələcəkdə istismar ediləcək dünyanın <»>gə. «ıcl.
hövzələrinə də tələbat yüksək olacaqdır Bu baxımdan ABŞ-ın
enetjt diplomatiyasının neft və qazın istismarında olduğu kııııı.
dünya bazarlarına ixrac, siyasətində də güclənəcəyin, və ixraca
güclü nəzarət edəcəyim gözləmək olar Elman Nəsirov _001-<>
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ıl sentyabrın II-də ABŞ-da baş verən dəhşətli terroı
hadisələrindən sonra ABŞ-ın dünyadakı enerji doktrinasını
şərh edərkən bildirir ki, İraqda rejimin dəyişməsi. İraq
neftinin dünya bazarına çıxarılınası Bakı - Tbilisi - Ceyhan
əsas ıxıac neft kəmərinin əhəmiyyətini azalda bilməz. Onun
fikrincə. ABŞ Bakı- Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin əsas və
həlledici müdafiəçisidir. Bunun da əsas səbəbi kimi vitseprezident Rıçard Çeyninin rəhbərliyi altında qarşıdakı
onilliklər üçün ölkənin enerji strategiyasını və doktrinasını
hazırlamaq məqsədilə işçi qrupunun yaradılınası və bu
qrupun fəaliyyətinin nəticəsi kimi energetika planının olması
göstərilir |69, I45-I47|
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Azərbaycan üçün
siyasi əhəmiyyətini təhlil edərkən onu qeyd etmək vacibdir ki. bu
kəmər ABŞ-ın regiona, xüsusən də Azərbaycana diqqətini artıran
əsas amildir, sabitlik üçün fundamental səbəbdir Eyni zamanda
ABŞ-ın Azərbaycana qarşı siyasi kursunun mənfi istiqamətə
doğru dəyişməməsı üçün zəmanət vasitəsidir Ermənistanın
gələcəkdə Türkiyə və Azərbaycana qarşı düşmənçilik siyasətinin
məcburi olaraq dəyişməsində mühüm amil ola bilər Bunu bir çox
mütəxəssislər də qeyd edirlər. Məsələn. Qafar Əliyevin fikrincə.
Azərbaycan neftinin nəqli problemlərindən danışarkən belə
bir faktı xüsusilə qeyd etmək lazımdır kı, bu. müasir
beynəlxalq problemlərdə və regional siyasətdə, xüsusilə
regiondakı münaqişələrin tənzimlənməsində olduqca mühüm
rol oynayır. Ona görə kı. mövcud regional problemlər neft
və qazın çıxarılınası, nəqli ilə birbaşa sıx bağlıdır. |4I, 57 |
Nəhayət, uzun sürən diplomatik mübarizədən sonra
2000-ci ıl aprelin 28-də ABŞ-ın Dövlət Departamcntində
ABŞ.Türkiyə Gürcüstan və Azərbaycan nümayəndə heyətinin
iştirakı ilə
Bakı Tbilisi C'cyhaıı əsas ixrac neft boru
kəmərinin yekun sənədi paraflandı. ABŞ hökuməti həmin
dövrdə Şərq Qərb
dəhlizini
əlverişli
hal
kiını
qiymətləndirirdi.
Çünki
o. eyni zamanda Xəzəryanı
dövlətlərin inkişafına təkan verəcəkdir ABŞ Avropadakı
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müttəfiqləri ilə də sıx əməkdaşlığı davam etduıı Onların
I oıulonda birgə bəyanat vermələri hu sənəddə Xəzər
hövzəsindəki qaz və neftin
dünya bazarlarına təhlükəmiz
daşınması üçün bir çox boru kəmərlərinin olmasının
sacibliyinı vurğıılaması gələcək perspektivlərin yaranmasına
dəlalət edirdi. Nəzərə alınaq lazımdıı kı. BTC-ııın çəkilişində
tikinti
layihəsi
üzrə
sponsorlaı
qrupunda ABŞ-ın
"YUNOKAİ. şirkəti 7.48 faizlə. Delta Hess şırkəiı isə 2.ПЗ
faizlə iştirak edirdilər. Türkiyənin "TPAO" şirkətinin payı isə
5.02 faiz idi |49, №72, 01.04.20011 l «rndoııda Bakı Ibılısı
Ceyhan
Boru
Kəınəıi Şirkətinin yaranması da rəsmi
Vaşinqton tərəfindən çox müsbət qarşılandı
Dövlət
Departameııtıniıı bununla bağlı 2002-cı ıl avqustun 2-də
yaydığı xüsusi bəyanaida bildirilııdı kı ABŞ bu şirkətin
yaranmasını Xəzər dənizi bölgəsinin neftini dünya bazarına
ixrac
etmək
sahəsində
mühüm
addım
kiını
qiymətləndirmişdir. Diplomatik proseslərin nəticəsi olaraq 2002cı il sentyabrında Bakıda Bakı
Ibılısı
Ceyhan əsas ıxıac
boru kəmərinin təməli qoyulmuş və mərasimdə ABŞ-ııı
energetika naziri Spenser Abraham da iştirak etmişdir. Bu
hadisəni kəmərin payçısı olan ölkələrin siyasi-iqtisadı qələbəsi
kimi dəyərləndirmək olar. ABŞ prezidenti C.Buş 2002-cı ıl
ıcntyabrın 18-də pıezide ıt 4.Əliyevə
göndərdiyi təbrik
məktubunda ABŞ ın “УипокаГ və "Delia Hess ’ şirkətlərinin
BTC-nin tikinti layihəsində iştirakını məqbul hal kiını
qiymətləndirirdi. Həmçinin bu layihəm uzunmüddətli faydanı
təmin edəcək yeni Şərq
Qəıb enerji dəhlizinin mərkəzi
komponenti adlandırmışdır.
2003-cü
ıl mayın
?3-<iə
Gürcüstanın Tctri Skaro şəhərində Bakı Ibılısı (eylıan
əsas ixrac boru kəmərinin bıı ölkəıını ərazisindən keçəcək
hissəsinin təməli qoyuldu.
ABŞ neftin ixracı ilə yanaşı təbii qazın ixracı layihələrim
də dəstəkləmək s'.ra’cgiyasını həyata keçirir. ABŞ
Döxləi
Departamcıüinin mətbuat kaıibi Rıçaıd Bauçcıın bəyanatında
ABŞ Azərbaycandakı ‘Şahdəniz'' təbii qaz yatağı layihəsinin
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ıqiis.ulı tərəfdaşlar tərəfindən təsdiqlənməsmı və layihənin
inşa mərhələsinə keçinəsini alqışladığı göstərilirdi Bəyanata
əsasən Birləşmiş Ştatlar bu hadisəni BTC-ııın də daxıl
olduğu Şərq Qəıb eııerjı dəhlizinin inkişafında əsas ınəqaın
kımı dəyərləndirir. ABŞ hesab edir kı. ‘Şahdəniz" qazı
Azərbavcanın gələcək iqtisadı inkişafına töhfələr verəcək,
qaz təchizatını artırmaqla Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyim
genişləndirəcək, həmçinin Türkiyə bazarını etibarlı surətdə
və kifayət qədər qazla «əmin edəcəkdir İllik hasilatı 2(1
ınlıd
kubmetr olacaq “Şahdəniz" layihəsi cənub-şərqi
Avropa bazarlarında da mühüm rol oynaya bıləı BTC-nın
Azərbaycan üçün siyasi əhəmiyyəti ilə yanaşı iqtisadi faydası da
vardır
BTC əsas ixrac boru kəmərləri ilə bütün neftin
ixracından Azərbaycanın gəlirləri 40 mlrd, dollardan 60
mlrd, dollaradok təşkil edə bilər. (I barrel neftin qiyməti 25
dollar olduqda). Bundan başqa, müqaviləyə əsasən boru
kəmərləri istismara verildiyi andan 20 il sonra Azərbaycanın
mülkiyyətinə keçəcəkdir. |4„ 2IO|
Neft sektoruna geniş cəlb edilmiş ABŞ Azərbaycanın
neftdən kənar iqtisadi potensialını nəzərə alaraq qeyri-neft
sektorunda da strateji maraqlarını formalaşdırmaqdadır Bu
baxımından 1997-ci il avqustun 20-də “Azərqızıl” Dövləı
şirkəti ilo Amerikanın “R.V.investment Qrup servisis I.I.S"
şirkəti arasında Azərbaycan Respublikasının Gədəbəv. Qoşa.
Ordubad qrupu. Söyüdlü. Qızılbulaq və Vəenəli yataqlarının
istifadəsinə dair saziş imzalanmışdı Sazişin göstəricilərinə
görə bu yataqlardan təxmnən 400 ton qızıl, 2500 ton
gümüş, 1.5 milyon ton mis hasil etmək nəzərdə tutulurdu
Bu vəsaitin 30-40 mln. dolları
kəşfiyyat
işlərinə
yönəldiləcəkdir. Sazişin müddəti 15 ildir, sonra o, 5 ıl və
daha 5 il
artırıla biləı Əldə edilən
gəliı hasilatın pay
bölgüsü prinsipi əsasında
bölüşdürüləcəkdir |33, İ4|
ARDNŞ-ııin I vil.se prezidenti İlham Əliyev 1998-cı ıl mart
ayının axırlarında
Vaşı ıqtonda
"Azərbaycandan
keçən
Avrasiya nəqliyyat
dəhlizi" mövzusunda təşkil olunmuş
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seminarda iştirak edərkən çıxışında bildirirdi kı. ABŞ-ın 120
şirkəti Azərbaycanda podratçı kimi çıxış edir və 200 rnlıı
dollarlıq işi həyata keçirirlər |37,43 | 1999-cu il aprelin 14də Bakıda Kaspian Amerikan Telekom (KATEL) Azərbaycan
Amerika birgə müəssisəsi açııdı Birgə müəssisənin
təsisçiləri və üzvləri Azərbaycanın Rabitə Nazirliyi.
Amerikanın peyk rabitəsi
sistemi sahəsində böyük
təcrübəyə malik "Omni kommunıkcyşns" şirkəti, habelə
«ATEL-in əsas investoru olan ABŞ-ııı “Metromedia
ınterneşnl telekommunikeyşns" korporasiyasıdır. 90-cı illərin
ikinci yarısından sonra Azərbaycanda ABŞ kapitalının həeını
artdı. ABŞ Ticarət Nazirliyinin məlumatına əsasən 1999-cu
ildə Amerika korporasiyalarının Azərbaycanda birbaşa
sərmayələrinin ümumi həcmi 823 mln. dollar. 2000-cı ildə
896 mln. dollar, 2001-cı ildə I mlrd, dollar. 2002-cı ildə
isə 1,3 mlrd, dollar olmuşdur. Bu sərmayələrin 90%-i neft
sahəsində cəmlənmiş, qalan 10% isə xidmət bölməsinə
yatırılmışdır. Amerikan I ılarır.
hesablamalarına
görə
Azərbaycan
iqtisadiyyatına
qoyulan
birbaşa
xarici
investisiyalarda onların payı 26%-dır
ABŞ-ın xarici
ölkələrdə birbaşa sərmayə qoymalarında Azərbaycanın payı
|%-dən azdır. 1129, 53| Azərbaycanla ABŞ arasında 2002-cı
ılın yanvar-iyun aylarında ticarət dövriyyəsi 90 mln. 229.8 min
ABŞ dolları təşkil elmişdi. İdxal. 41 mln 47.5 min ABŞ dolları,
ixrac isə 49 mln. 182.3 min ABŞ dolları məbləğində ıdı
Azərbaycanla ABŞ arasında 2003-cü ilin yanvar-iyun aylarında
ticarət dövriyyəsi 1 W mln. 600 min ABŞ dolları olmuşdu İdxal
SI mln. 800 min ABŞ dolları, ixrac isə 58 mln. 800 min ABŞ
dolları idi. |I9| ABŞ Tıeaıot Palatas» İdarə Heyətinin
üzvlərindən biri olan Deyv Coremən 2001-cı ildə belə bır likıı
səsləndirmişdi ki, bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
Amerika Ticarət Palatasının 85 şirkətindən ibarət uzvlən
vardır. Bu şirkətlər təkcə ABŞ-ııı şirkətlərindən ibarət
deyildir. Eyni zamanda Amerikanın maraqlarım təmııı edən
"Bi-Pi”, “Lufthanza” şirkətləri, hətta 'Maykrosolt
və
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"Helvud Pakkat" şirkətlərini təmsil edən ‘ Azerbaycan
elektronikası" şirkəti də daxildir Palatanın üzvü olan
şirkətlər təkcə Azərbaycanda 13 müxtəlif biznes sektorunda
ləalıyyə, göstərirlər ,22, №148, 04.07. 2001, Azərbaycanda
son 3 ildə ABŞ şirkətlərinin sayı ıqtsadıyyatın müxtəlif
sektorlarında 25% artmışdır və belə tendensiya perspektivdə
də gözlənilir |5. 106| ABŞ-ın Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
şirkətləri xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurlar Məsələn
ABŞ-ın “Ekson" şirkəti müxtəlif kitablar nəşr etdirir, təhsil üçüıı
təqaüdlər ayını, səhivvə. elm, ətraf mühitin qorunması və
mədəniyyət sahəsində müəyyən layihələr həyata keçirir. ,148, 55|
2003-cü il avqustun 7-də Gənclər. İdman və Turizm naziri
Ə.Qarayev Dövlət Departamentinin eksperti, "LLC” şirkətinin
prezidenti S.Veyn ilə görüşdü Görüşdə Azərbaycanın turızııı
potensialı müzakirə edildi.
ABŞ-ın Azərbaycanda iqtisadi strategiyasının təhlilindən
bır çox müsbət gcosiyasi-iqtısadi nəticələri qeyd etmək olar: I)
ABŞ yeni texnologiyalar tətbiq etməklə Azərbaycanın neftinin
səmərəli və məhsuldar istismarına nail olur; 2) Azərbaycanın neft
müqavilələrində iştirak, kapital axını Azərbaycan iqtisadiyyatının
qeyri-neft sahələrinin inkişafına stimul verir, nəticədə daxılı
sosial həyatın yüksəlişinə səbəb olan amillərdən birinə çevrilir. 3)
ABŞ-ın Azərbaycan iqtisadiyyatında iştirakı daxili siyasi -sabitliyə
kömək edir; 4) İqtisadiyyatda fəal iştirak Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin nizamlanmasına ümid yaradır.
Xəzər və eləcə də Qafqaz regionunun miıstəqillık əldə
etməsi ABŞ-ın bu regionda yaranan ilkin iqtisadi maraqlarının
ardınca hərbi-siyasi və təhlükəsizlik maraqlarını cəlb etmişdi
Bu maraqlar da ABŞ-ın regiondakı ümumi geosiyasi-strateji
maraqlarına aiddir. (Bax, sxem 1.4) 1990-cı illərin ^ortalarından
başlayaraq ABŞ-ın Azərbaycanda hərbi-siyasi maraqlan, eləcədə
təhlükəsizliyi təmin elmək maraqları meydana gəldi və bunun
üçün ilkin siyasi addımlar atıldı. İlk növbədə hərbi-siyasi
sahədəki fəaliyyət aktları ABŞ-ın üzvü olduğu və əsas rol

pvııadığı NATO çərçivəsində həyata keçirilirdi. Azərbaycan
jp)Q4-cü
ildə
NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq"
proqramına qoşuldu, 1995-ci ilııı aprelində isə Azərbaycan
blövlətinin
başçısının
NATO-nun Brüsseldəkı
mənzilqərargahına səfəri zamanı nıııvaliq
prezentasiya sənədi
təqdim olundu. Beləliklə. Azərbaycan Respublikası ilə Şimalı
Atlantika İttifaqı arasında əməkdaşlıq başlandı. Lakin “907-cı
düzəliş” ABŞ-ın hərbi-sıyası maraqlarının qarşısında da ən böyük
maneə idi Məsələn. ABŞ prezidenti Bill Klintonun 1994-cü ıl
Polşaya səfəri zamanı irəli sürdüyü ‘ Varşava təşobbüsü'nə
əsasən, Mərkəzi-Şərqi Avropa və yem müstəqillik qazanmış
dövlətlərə "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində
əməkdaşlıq üçün maliyyə yardımı edildi. MDB dövlətlərinin
əksəriyyəti təlimlərdə məhz bu yardımın hesabına iştirak
edirdi. Azərbaycan isə məlum “907-ci düzəliş"ə görə bu
yardımdan məhrum olmuşdu.
Lakin
bütün
bunlara
baxmayaraq, əgər Azərbaycan 1997-cı il üçün SNT proqramı
çərçivəsində 44 tədbirdən 34-də və ya 75%-də iştirak
etmişdirsə, 1998-ci ildə isə bu rəqəm rekord miqyasa
çataraq 100% təşkil etdi Bu isə 144 tədbir, təlim və
seminar demək idi. |43, 102, 1994-cü il may ayında NATO
üzvü olan 16 ölkənııı daimi nümayəndələri keçirilən
toplantıda bəyanat qəbul etdilər Həmin bəyanatın 21-cı
maddəsində deyilirdi ki. NATO dövlətləri Cənubi Qafqazda
yerləşən üç
ölkənin (Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan)
ərazi bütövlüyünü qəbul edirlər. "Sülh naminə tərəfdaşlıq
proqramı'nııı çərçivə sənədinin 8-ci bəndində yazılırdı.
"Tərəfdaşlığın hər hansı ləal iştirakçısı hesab etsə ki. onun
ərazi bütövlüyünə, siyasi müstəqilliyinə və ya təhlükəsizliyinə
qarşı birbaşa qorxu mövcuddur, onda NATO həınııı
tərəfdaşla
məsləhətləşmələr
keçirəcəkdir."
,22, №87.
O7.O5.I994| Buradan görünür kı. ABŞ başda olmaqla NATO-nun
Cənubi Qafqaza, eləcə də Azərbaycana marağı geosiyasi
əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır
1994-cii ıl mayın 15-də
ABŞ dövlət katibinin xüsusi müşaviri. ABŞ-m yeni müstəqil
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dövlətlər üzrə siyasətinin baş əlaqələndiricisi Ccym,
Kolhnzm başçılığı ilə ABŞ Dövlət Departameniının region,•
münaqişələr
idarəsinin rəisi. ATƏT-ın Minsk qrupiıınh
nümayəndəsi Cozel Pressel. ölkənin müdafiə maliyyə
energetika nazirliklərinin nümayəndələri Azərbaycana sob,
etdıləı Bu sələrin əsas məqsədinin regionda, eləcə &
Azərbaycanda ABŞ-ın ilkin
hərbi-siyasi və təhlükəsizin
maraqlarının təmin etmək olduğu şübhəsizdir Bununla yana»
1996-eı ıl iyulun 16-da ABŞ dövlət katibinin beynəlxalq
təhlükəsizlik
məsələləri
üzrə
müavini
lınıı Devısm
Azərbaycanda verdiyi bəyanatda deyilirdi kı, səfərin əsas
məqsədi Azərbaycanın, o cümlədən bütün digəı yem ımisioqn
dövlətlərin müstəqilliyinə, suverenliyinə, əıazı bütövlüyün,,
və rifahına ABŞ-tn möhkəm dəstəyim biı daha təsdiq
etməkdir
Bu prinsiplərə əsaslanaraq ABŞ üç Qatqa/
dövlətinin regional əməkdaşlığı genişləndirməyə yönəldilmiş
səylərini dəstəkləyir. Bəyanatda NATO-nun "Sülh naminə
tərəfdaşlıq" proqramına Azərbaycanı daha tanı şəkildə cəlb
etmək yollarını müzakirə edilməsi, Avropada adı silahlı
qüvvələr haqqında müqaviləni və onun bütün Avropada
sabitliyin təmin olunması üçün əhəmiyyətinin müzakirə
edilməsi də göstərilirdi |22, №936, I8.O7.1996| NATO-nun
baş katibi Xavyer Solananın Cənubi Qafqaza, eləcə də
Azərbaycana 1997-ci il fevralın 13-də ıkı günlük rəsmi səfəri
zamanı verdiyi bəyanatda da ‘Sülh naminə tərəfdaşlıq'
proqramı çərçivəsində işləmək, regional vəziyyət. 1997-cı ildə
NATO-nun
fəaliyyəti
haqqında, ümumiyyətlə.
sülhün
qorunması
və təhlükəsizliklə bağlı məsələlərin mü/.akııə
olunduğu qeyd edilirdi. | 22, №30, 14.02. I997| 1997-cı ıl
fevralın 13-də NATO-nun baş katibi Xavyer Solananın
Azərbaycana səfərinə qiymət verən prezident Heydər Əliyev
deyirdi: "NATO-nun
baş
katibi
Xavyer
Solananın
Azərbaycana səfəri əlamətdar biı hadisədir, mən bunu
yüksək qiymətləndirirəm. Xüsusən
də ona görə kı, bıı
səfər təkcə Azərbaycana deyil, Zaqafqaziyada olan ölkələıə

92

Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycanadır Biz "Sülh
ııııinə tərəfdaşlıq” proqramının həyata keçirilməsi barəsində
,x ətraflı fikir mübadiləsi apardıq və belə fikrə gəldik kı.
,iliyə qədər Azərbaycan onun üzərmə düşən vəzifələri
eıinə yetiribdir.
|3I, 405 | Vəta Quluzadənin fikrincə,
/ərbaycan ABŞ və NA TO-ya təroqqipərvəı dostluq qtnvəsi
mıi baxır Təkcə elə onların mövcudluğu Azərbaycanın
nerenliyi və müstəqilliyinin mənəvi dayağıdıı |56, 8 | ABŞ
rezidenti Bili Klinton 1997-ci ıl fevralın 24-də Konqresə
indərdiyi məruzəsində birmənalı şəkildə elan etdi kı.
ЛТО-nun genişlənməsində mühüm strateji məqsəd Rusiya,
eçıııiş Sovet respublikaları v.ı Avıopa ərazisində vent
einokratik ölkələr daxil olmaqla yeni Avropa yaratmaq,
ini diplomatiya, ticarət və Avıopa qitəsində və onun
ııdııdlarından kənarda ABŞ üçün daha güclü və
daha
ıçəklənən tərəfdaş yaratmaqdır
|IO, 245-246 | ABŞ-ııı
Azərbaycamla hərbi-siyasi maraqlarının təmıııı üçün həyata
eçııilən xarici siyasətin əsas istiqamətlərindən bııı də
Azərbaycan ordusunun NATO standartları səviyyəsində
lazıılanınası üçün təlini keçirilməsindən ibarətdir (Bax. sxem
4)
Bu məqsədlə "Sülh naminə tərəfdaşlıq
proqramı
arçivəsində 1997-ci ıl iyulun 28-dən avqustun S-dək ABŞVirciniya ştatının Norfolk şəhərində sülhməramlı
alimlərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin
lüıııayəndələri də ıştiıak etdilər. Bu proqram çərçivəsində
laıııiıı il noyabrın 4-dən 6- dək isə Bakıda "Kooperativ
X'iııond-97" təlimlərinin planlaşdırılmasına həsı edılıııiş 2-eı
ıroqram keçirildi. |43, 101 | NAlO-nun I əıdı Əməkdaşlıq
Proqramı çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Müdafiə
a/irliyinin nümayəndələri Şimalı Atlantika Alyansının Böyük
Hrıtaniyada keçirilən "Kooperativ Bear-98", münaqişələrin idarə
dilınəsi üzrə Brüsseldə keçirilən "SMX-98". Makedoniyada
eçirıləıı
"Kooperativ Best ЕП0П-98". Neapolda keçirilən
kooperativ
Key-98".
Izmiıdə
keçirilən
'Kooperativ
)etennineyşn-98”, Afinada keçirilən "Olimpıya-98 . ABŞ-ın
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Arizona Ştatında keçirilən “Kooperativ Zenıt-98 təlimlərimi:
həmçinin konfranslarda iştirak etdi | 149|
Bu gün Azərbaycanın NATO-va üz tutması, əgər bel;
demək mümkünsə siyasi, sosial və hərbi
məcburiyə
addımıdır. Ermənistanın Rusiya tərəlindən silahlandırılması
onun ərazisində yerləşdirilən hərbi bazaların potensıa
təhlükəsi və bu gün Azərbaycanda rus oıdusuııa alternaiıı
hərbi qüvvənin olmaması. Rusiya dövlətinin Dağlıq Qarabaj
probleminin
həllində
konstruktiv
deyil.
açıq-aşk>
ermənipərəst mövqe tutması Azərbaycan diplomatiyasın
NATO strategiyası ilə tərəfdaşlığa sövq etdi 90-cı illən:
ortalarından etibarən ABŞ Azərbaycana hərbi-siyasi marağın
artırmışdır 1997-eı il martın 16-da Azərbaycanda səfərdə olar
ABŞ dövlət katibi müavininin siyasi-hərbi məsələlər üzr
baş köməkçisi Erık Nyusom ABŞ səfirliyində keçirilən mətbu:
konfransında Bakıya səfərinin başlıca məqsədinin region:
təhlükəsizlik məsələlərinə dair rəsmi ikitərəfli dialot
keçirməkdən ibarət olduğunu bildirdi. Avropadakı adi silahı
güvvələr haqqında müqavilə barəsində fikir mübadiləsi d
edilmiş. Avropa təhlükəsizliyi hüdudlarının genişlədirilməsiıt
dəstəkləməyin
vacibliyi, nıivə
silahının
Qafqazdi
yayılmamasına dair müzakirələr aparıldı “Sülh
namın;
tərəfdaşlıq" proqramında Azərbaycanın iştirakı məsələsini'
müzakirəsi zamanı Amerika tərəfi NATO-nun TərəfdaşİK
Şurasında gələcəkdə Azərbaycanın fəal iştirak etməyə mara
göstərdiyinə razılıq bildirdi Erık Nyusoınun fikrincə AB!
hökuməti
biitün
region
dövlətlərinin
təhlükəsizin
məsələlərim nəzərə alaraq, regionda ımkaıı daxilində tarazi
siyasət yeritmək üçün hər şeyi edir. ABŞ bütün Qafqa
ölkələri ilə yaxşı münasibət saxlamaq niyyətindədir və onın
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti də regiona bu ınəqsodl;
gəlmişdir. |22,Л?51, 15.03.I997| ABŞ-a ilk rəsmi səfəri zaman
prezident Heydər Əliyev
1997-ci il iyulun 31-də ABŞ-u
müdafiə naziri Uilyam Kohen ilə də görüşdü. Nəticədə ABİ
ilə Azərbaycan arasında müdafiə və hərbi sahədə gələcal
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münasibətlər barədə bııgə bəyanaı imzalandı. |33, 1SS| Eyni
/amanda Azərbaycan Respublikası ”( mah sazişinə qoşuldu
və NA 10 ölkələrinin kollektiv bəyanatı, eləcə də ikitərəfli
Azərbaycan-Amerika bəyanatı
ilə Azərbaycanın razılığı
olmadan ərazisində xarici qoşunların yerləşdirilə bilməməsi
barədə təminat aldı. |56, 26 | ABŞ ilə Azərbaycan arasında
təhlükəsizliyə dair dialoqun dördüncü mərhələsində iştirak
etmək məqsədi ilə 1999-cu il aprelin 10-da Azərbaycana sələr
edən ABŞ nümayəndə heyətininin rəhbəri, dövlət katibinin
regional təhlükəsizlik üzrə köməkçisinin müavini Robert
M.Bıkroftun fikrinə əsasən ABŞ Cənubi Qafqaz regionu ilə
çox maraqlanır. Bikroft Azərbaycanın əsas narahatlığının
bölgədəki qüvvələr nisbəti tarazlığının pozulması ilə
əlaqədar olduğunu bildirdi Onun sözlərinə görə
ABŞ
Azərbaycanın bu fikri ilə tam şərikdir ki. bölgədə həqiqətən
qüvvələrin tarazlığı olmalıdır Çünki bu problem Birləşmiş
Ştatların özünə də məlumdur. ABŞ yalnız bu bölgədə deyil,
ümumiyyətlə, bütün dünyada, hər şeydən əvvəl özü ilə
Rusiya arasında qüvvələr tarazlığının olmasına çalışır |22,
.Ve81,
11.04.1999] ABŞ-m regionda hərbi təhlükəsizlik
maraqlarına qlobal baxımından kütləvi qırğın silahlarının
yayılmasına imkan verməmək siyasəti də aiddir. Bu səbəbdən
1999- cu il sentyabrın 28-də Vaşinqtonda ABŞ ilə
Azərbaycan arasında təhlükəsizlik sahəsində ilk ikitərəfli
saziş kimi kütləvi qırğın silahının yayılmaması
haqqında
saziş imzalandı. Saziş Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə
2000- ci il fevralın 8-də təsdiq edildi. |I7, №2 (509), 29.02.
2000 | 2000-ci ilin mart ayında ABŞ Hərbi Donanmasını \ə
Hərbi Hava Qüvvələrini təmsil
edən zabitlərin daxıl
olduğu ABŞ hərbi kollecinin nümayəndə heyəti Azərbaycana
səfər eldi. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin muşasırı
xanım Elizabel Şelton məlumat verərək bildirdi kı. milli
təhlükəsizlik və müdafiə strategiyasını öyrənməkdən otni bu
görüşə gələn zabitlərə bir ıl vaxt ayrılmışdır. Onlar tədris
proqramının praktiki hissəsi kimi ABŞ-ın maraq bəslədiyi
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təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərini müzakirə elmək üçün
müxtəlif Ölkələrə səyahətə gedir və həmin ölkələrin liderləri
ilə görüşürlər. 2000-ei ilin noyabr ayında ABŞ hərbi
komandanlığının baş qərargah rəisinin miıavinı general
Rıçaıd Mayerz və miidatiə nazirinin müavini Valler
Slokombe
başda
olmaqla
ABŞ
nümayəndə
heyəti
Azərbaycanda səfərdə oldu Rıçaıd Mayerzin dediyinə görə bu.
indiyə qədər ABŞ Müdafiə Nazirliyindən Azərbaycana gələn
nümayəndə heyətləri arasında ən yüksək səviyyəlisi idi |22,
.Ve264, I5.1I.2OOO| Tədqiqatçı Cənnətxan Eyvazovun fikrincə.
Qərbin Xəzər regionunda iqtisadi maraqlarının dinamikasını
nəzərə alaraq müstəqil Azərbaycan amili Qərbin regional
siyasətində daha böyük rol oynamağa başlamışdır Azərbaycanın
Alyansla
əməkdaşlığı
geosiyasi
dairədə
hərbi-siyasi
təhlükəsizliyininin qorunması üçün neytrallaşdırıcı rolu oynayır
A/əıbavcan NATO ilə birgə əməkdaşlıq elməklə respublikanın
təhlükəsizliyinin hərbi-siyasi aspektləri ilə yanaşı iqtisadı və
ekoljı cəhətlərini də təmin etmək imkanına malik olur | 149|
2001-ei il
sentyabrın II-dən sonra Azərbaycan anti
terror əməliyyatlarında ABŞ-a güclü dəstək verdikdən sonra iki
ölkə arasında hərbi-siyasi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq
daha da gücləndi Bu baxımından Azərbaycan Respublikasının
müdafiə nazın Səfər Əbiyev jurnalistlərə müsahibəsində
bildirdi ki. ABŞ-da terror hadisələrindən sonra bu dövlət
başda olmaqla antiterror alyansı yaradılmış və Azərbaycan
Respublikası da bu alyansa qoşulmuşdur Bu mənada
Azərbaycan Respublikası öz hava məkanını ABŞ hərbi hava
qüvvələrinin təyyarələrinə açdı.
2001-ci ıl dekabrın 15-də ABŞ-ııı mtidafıə naziri
Donald Ramsfcld müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk dəfə
olaraq ABŞ-ııı müdafiə naziri kııııi Azərbaycana səfər etdi
Prezident H Əliyev lə görüşərkən Donald Ramsfcld bildirdi kı.
Azərbaycanın terror hadisələri baş verdikdən dərhal sonra
beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə bu alyansda iştirak

etməyə öz razılığını və hazırlığını həyan etməsini ABŞ-ııı
xalqı, hökuməti damı yadında saxlayır Nazirin fikrincə "907Ci düzəliş" aradan qaldırıldıqdan sonra ABŞ ılo Azərbaycan
arasında əməkdaşlığı artırmaq mümkün olacaqdır. O. hətta
mətbuat konfransında da hu fikri təsdiq etdi. |22, №287.
16.12.2001|
ABŞ-ın Azərbaycanda hərbi strategiyasının
inkişafında növbəti addım kimi 2002-cı ıl marı ayının sonuncu
ongünlüyündə
Bakıda
müdafiə
sahəsində keçirilən
Azərbaycan-Amerika məsləhətləşmələrinin birinci sessiyası
mühüııı rol oynadı. Bu sessiyada ABŞ müdafiə nazirinin
regional və milli təhlükəsizlik məsələləri iizrə köməkçisi ilə
müzakirələr zamanı hərbi sahədə əməkdaşlığın üç mühüm
istiqaməti müəyyənləşdirildi. Bunlar Azərbaycanın sülhü
müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi, su sərhədlərinin
təhlükəsizliyinin
artırılması üçün dəniz donanmasının
vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması
və
hava
məkanının
mühafizəsinin
NATO
staııdanlarına
uyğunlaşdırılınası
layihələrindən ibarətdir. |70| 2002-cı ildən etibarən ABŞ-ın
Azərbaycanda hərbi-siyasi maraqlan daha da genişlənməyə
başladı. Beelə ki. 2002-cı ilin man ayında ABŞ müdafiə
nazirinin Avrasiya ölkələri üzrə köməkçisinin müavini xanım
M.Rikardelin başçılığı ilə nümayəndə hevətı Azərbaycanda
olarkən Azərbaycanın miidatiə ııazııı S Əbiyev lə görüşdü,
nıiidafıə
sahəsində
■ ' ıtərəflı
Azərbaycan ABŞ
məsləhətləşmələrinin
h'rinciclası həmsədrlərinin bug,
bəyanatı qəbul olundu 119| Bu səfərin ardınca 2002-cı ıliıı
mayında ABÇ silahlı qüvvəl »rimn Avropa komandanlığının
xüsusi əməliyyatlar üzrə komandanı L. Fııllerin başçılıq etdıvı
ınımayəndə heyəti ikitərəfli lıəıbi texniki əməkdaşlıq
məsələlərinin müzakirəsi ınəqsdilə Bakıda oldu. ABŞ
Azərbaycanda lıərbi-siyası və təhlükəsizlik maraqlarına neft və
qazın ixrac marşrutlarının təhlükəsizliyini qorumaq da daxıldır
Bu məqsədlə 2002-ci
ıliıı iyununda
boru
kəmərinin
təhlükəsizliyi üzrə ABŞ ekspertlərindən ibarət nümayəndə
heyəti Bakıda səfərdə oldu. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi.
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Müdafiə Nazııltyi. Daxili İşlət Nazirliyi və ARDNx
nümayəndələrinin
iştirakı
ilə
Baş
nazirin
ınüavmJ
\ Şənlənin başçılıq etdiyi Nazırləı Kabinetində keçırılmı,
birgə görüşdə
iştirak
eldi 2002-ci ilin dekabr ayındu
\zoıb.ı\canda səfərdə olan Dövlət Departamentinin terrorizm.,
qaışı mübarizə siyasəti, planları, proqramları və ictimai
diplomatıya üzrə ofisinin əlaqələndiricisinin müavini xamnı
S Kınnıııın iştirakı ilə teııoıızmo qarşı miibarızə və nelı
kəınərləımin ınıihafızəsı ıızrə seminar təşkil edildi ABŞ yüksəl
təlini keçmiş Azərbaycan ordusunun beynəlxalq sülhü qorunu
əməliyyatlarında iştirakını tənıııı etməkdə maraqlıdır. Bu
baxmımdan 2002-ci ildə keçirilmiş gündəlik brifinqdə Dövlət
Departamentinin mətbuat katibinin müavini F.Riker Azərbaycan
hərbiçilərinin Əfqanıstana göndərilməsi ilə əlaqədar suala
münasibət bildirərək. sülhməramlı qüvvələr tərkibinik»
Azərbaycan taqımının iştirakının ABŞ tərəfindən alqışlandığım
söylədi |I9| Azərbaycanın beynəlxalq hərbi əməliyyatlarda
iştirak etməsinin ABŞ-ın stratep həıbı əməkdaşlıq maraqlarına
aiıi olması 2003-cü ıl martın 17-də ABŞ prezidenti Con
Buşıın Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev,»
göndərdiyi məktubda öz əksini tapdı Məktubda Azərbaycanın
antiterroı əməliyyatlarında ABŞ-a dəstək olması, ərazidən ABŞ
hərbi təyyarələri uçun uçuşa icazə verilməsi, hüquq mühafiz.»
və informasiya mübadiləsi sahəsindəki əməkdaşlığın terrorçu
qruplara qarşı davam edən əməliyyatların uğurla keçməsin.»
çox yarılım etməsi. Azərbaycan əsgərlərinin Əfqanıstanda
iştirakı çox müsbət qarşılandı Məktubda gələcək əınəkdaşlıy
barəsində belə bir fikir də irəli süıülünlü kı. Saddam Hüseynə
qarşı çətinliklərlə üzləşən zaman ABŞ-a Azərbaycanın köməyi
lazım olaeaqdıı (22, №63. 20.03.2OO3| 2003-cü ıl martın 21-ilə
İraq ətrafında yaranmış vəziyyətlə əlaqədaı Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi Bəyanatda
koalisiyanın İraqda istənilən fəaliyyətinin Azərbaycan tərəfindən
dəstəkləndiyi bildirilirdi. |I9| Azərbaycan beynəlxalq vəziyyəti
nəzərə alaraq ABŞ-ın Iraq əməliyyatlarına siyasi dəstək
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verdikdən sonra, nəticədə ABŞ-ın bıı daha dəstəyini qazandı
2003-cü il aprelin 22-də
prezident II Əliyev ABŞ-ın
yzərbaycandakı sətiri R Uilsonu qəbul edərkən İraqda moveıul
vəziyyət. İraqın gələcək taleyi, ölkədə həyala keçiriləcək
quruculuq işlərində Azərbaycanın iştirakı. İraqa 150 nələr
Azərbaycan hərbçisinin göndərilməsi ilə bağlı məsələloı
müzakirə olundu. 2003-cü ıl manın 27-ılə ABŞ senatorları
anti İraq koalisiyasım dəstəkləyən ölkələrə minnətdarlıq
ifadə edən xüsusi qətnamə qəbul etdilər. Qətnamədə
deyilirdi ki, 2003-cü ıl fevralın 5-ılə Azərbaycan. Əfqanıstan
Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna. Özbəkistan və digər dövlətlər
də ABŞ-a öz diplomatik və siratcjı dəstəyini bildirdikləri
barədə bəyanat verdilər. Senatorlar ABŞ-ı dəstəklədiklərinə
görə bıı ölkələrin təkcə hərbçilərinə deyil, biitüıı nııılkı
əhalisinə təşəkkürünü bıldinmşlər. Onlar həmçinin qeyd
etdilər ki. bütün koalisiya dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar
öz
səylərini
müharibədən
sonrakı
İraqın
bərpasına
yönəldəcəklər. |22, №69, 29.03.2OO3| Səl'ıı Hafiz Paşayevin
fikrincə. Amerika hökuməti ilk dəfə olaraq. Azərbaycan və
Lrmənistanla hərbi əməkdaşlıq
siyasətində tarazlığın
saxlanılmasından imtina
edərək. Azərbaycanla hərbı-siyası.
təhlükəsizlik,
hüquq-mühafizə
sahələrində
əməkdaşlığı
sürətlə
genişləndirdi.
\z."bayean terrorizmə
q.ıışı
beynəlxalq koalisiyanın etıbaı uzviı kııni tanındı. IÖQ'-<
ildə təsis edilmiş ‘ABS \zə <aycan təhlükəsizlik dialoqu
və 2002-ci i*’ən başla .ara- “'Müdafiə sahəsində ABS
Azərbaycan . sləhətləşmələı qrupu’
müntəzəm olaraq
növbə ilə Bakıda və Vaşinqtonda öz iclaslarını keçirmək
görülən və görüləcək işlərə nəzər yetirir, təhlükəsizlik
sahəsində və hərbi sahədə əməkdaşlığı gücləndirir. |74. 9X|
2002-ci ildə ABŞ tərəfindən Azərbaycanın Müdafiə
Nazirliyinə təhlükəsizlik sahəsində 4.4 milyon dollaı
məbləğində yardım ayrıldı kı. bu da 2001-ci ilə nisbətən 4
ıləfə artıı, idi. İlk dələ olaraq beynəlxalq həıbı təlim və
təhsil proqramı üzrə Azərbaycanın bir qrup zabiti təhsil
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alınaq üçün ABŞ-a göndərilmişdiı Azərbaycan 2002-cı ıl
ərzində \BŞ-ııı tək lili ilə təhlükəsizlik vo müdafiə sahələrim
əlıaıə cdəıı II proqrama qoşuldu |74, 9H| ABŞ-ııı Dövloı
Dcpariamcnii
2002-cı
maliyvo
ilində
Azərbaycan
sərhədlərinin mühafizəsini gücləndirmək üçün əlavə olaraq
3 mln dollar pul ayırdı Bu vəsait xüsusi
olaıaq dəniz
sərhədlərinin mühafizəsi və terrorizmlə mübarizə üçün nəzərdə
tutulmuşdu |I29, 55| ABŞ-ııı
Avropa
Komandanlığının
Qərargalı rəisıııııı müavini general Çarlz Uoldun başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti 2003-cü il noyabrın 21-də
Azərbaycanda olarkən və Azərbaycan Respublikasının yem
seçilmiş prezidenti lllıanı Əliyev ilə görüşərkən ABŞ-la
Azərbaycanın lıərbı qüvvələri arasında əməkdaşlığın daha
vıiksək səviyyəyə qalxmasını arzuladı. Azərbaycanın ınüdaliə
naziri ilə əsas etibarilə, regional və Xəzər dənizindəki
təhlükəsizlik mövzusunda daiıııa söhbətlər apardığını bildııdı
Çarlz Uolduıı fikrinə görə ABŞ Azərbaycana hərbi sahədə
yardım
etıııək niyyətindədir və bu
yardım
regional
təhlükəsizlik baxımından çox əhəmiyyətli olacaqdır. ABŞ
Qazaxıstanda belə təşəbbüs göstərmişdir. İlk növbədə. Xəzəı
dənizinin və ümumiyyətlə, regionun təhlükəsizliyi nəzərdə
tutulurdu Bu bir model olacaqdır Həmin modelə əsasən.
Xəzər dənizində həm suüstü, həm sualtı məkana. Iıənı də
ki. hava məkanına eyni vaxtda nəzarət iuıkaııı qazan ılacaqdıı
l.azmıı anda oradan yüksək
komandanlığa
məlumat
çatdırılacaqdır. Ç Uold bunu həm regionun, lıəın də
dünyanın təhlükəsizliyi üçün vacib bir model adlandırırdı
2004-cü ılııı yanvar ayında bu işə başlamaq nəzərdə
tutulurdu Çarlz Uold eyni zamanda Gürcüstanda həyata
keçirdikləri "Gürcüstan tıeııinq və təchizat" proqramına oxşat
bir pıoqraıııı da Azərbaycanda həyata keçirmək istədiklərim
də bildııdı. |44, I9| Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kinıı regionda sabitlik, təhlükəsizlik tam mənada bərqərar
olmamışdır. Buna görə' də Azərbaycan öz
müdafiə
potensialını gücləndirmək əzmindədir. Əlbəttə
ki, bu

baxımdan ikitərəfli əməkdaşlıq və gələcəkdə göstəriləcək
yardımlar Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir
ABŞ-ın Azərbaycanda lıərbı-siyasi və təhlukəsızlıvın
təıııin edilməsi maraqlarının inkişafında növbəli addıııı hu
ölkənuı müdafiə naziri Donald Ratrisfeldin 2003-cü ılııı dekahı
ayında Azərbaycana növbən sələri oldu D Raınsfeld prezident
İllıam Əliyevlə görüşərkən bildirdi "Biz.
həqiqətən
Azərbaycanla mövcud olan strateji əməkdaşlığa boyuk
əhəmiyyət veririk. Həıbi əməkdaşlıq gündən-günə getnşlənu
və güclənir.” ABŞ-ııı müdafiə ııazııı Donald Ramsteldın
bəyanatında deyilirdi
"Biz NATO-nun "Sülh naminə
tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində əməkdaşlıq məsələsim
müzakirə etdik. Bu. həın NATO. Iıənı də Azərbaycan ucun
çox əhəmiyyətlidir. Biz eləcə də ikitərəfli lıərbı əməkdaşlıq.
Xəzər
dənizində
sərhədlərin
möhkəmləndirilməsi
məsələlərini
müzakirə
etdik
Qarşıdakı
illərdə
bu
əməkdaşlığı daha da genişləndirməsi və mölıkəıııləndıınıəvı
nəzərdə tuturuq." |22,№27K. 04.12. 200.3|
ABŞ-ııı Azərbaycanda lıəıbı siyasətinə daıı araşduıııalaı
apararkən bəzi ümumiləşdirilmiş fikirləri və prinsipləri bildirmək
olar. (Bax, sxem 1.4) 1) Cənubi Qafqazda lıərbı- coğrali
mövqeyinə və potensialına görə Azərbaycan ABŞ-ın diqqətim
cəlb edir: 2)
ABŞ Azərbaycandakı iqtisadı ıııaraqlaı ıııın
müdafiəsi məqsədi ilə lıəıbı siyasəti istisna etmir: .3) Azərbaycan
ordusunun gücləndirilməsi ABŞ-ın diqqət mərkəzıııdədıı. 4ı
ABŞ-ın Xəzər regionu siyasətində həyala kcçirdixı rəqabəı
siyasətində Azərbaycandakı hərbi siyasətinin mülıünı əhəııııwəıı
vaıdıı
ABŞ-ın Cənubi Qalqazda təhlükəsizlik maraqlarının
təıııin olunmasında regional münaqişələrin, o cümlədən
Azərbaycan-Ennəııistan münaqişəsinin
siillı yolu ilə lıəll
edilməsi də prioritet məsələdir (Bax, sxcın 1.4) Regionda
sabitlik ABŞ-ııı bütün sahələrdəki stıatep ıııaraqlaı ıııın təının
olunması üçün əsas şərtdir Ümumiyyətlə. AzəıbavcaııIrıııənıstan münaqişəsi 1002-Ci ılııı əvvəllərindən başlaşaıaq
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daha çox beynəlxalq əhəmiyyətli məsələyə çevrilmişdir
1992-cı ıl yanvarın 30-da Azərbaycan Respublikası Avropada
I əhlukəst/lik \ə Əməkdaşlıq Müşavirəsinin (ATƏM) iızxu
oldu lləımn ıl iyulun K-də АГЭМ-ш lielsinkidə keçirilən
/ııxə toplantısında onun sənədlərini imzalamışdı. |27, ll|
1995 cu ilııı yanvar avında ABŞ və Rusiya prezidentləri
Dağlıq Qarabağ problemi və Ermənistan- Azərbaycan
konfliktindən narahatlıqlarını bildirərək konflikti nizama
salınaq məqsədilə dərhal AlƏM-in Minsk konfransının
çağırılmasına tərəfdar olduqlarını bəyaıı etdilər. 110, 24(1 |
ABŞ beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən ATƏT-də daiın
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə etınişdiı 1994-cü ıl
dekabrın 3-7-də Macarıstanın paytaxtı Bııdapeşt şəhərində
АТЭГ-in zirvə toplantısında ilk dəfə olaraq dekabrın 6-da
Dağlıq Qarabağ problemi xüsusi məsələ kimi müzakirə
olundu və "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏMiıı fəaliyyətinin intensivləşdirılməsi” haqqında qətnamə qəbul
olundu. |25,II7 | Bııdapeşt sammitində ABŞ-ııı BMT-dəkı
daiını
nümayəndəsi
Madleıı
Olbrayt
və
Dövləı
Departaınentinin
yeııı
müstəqil
dövlətlərlə
baş
əlaqələndiricisi C" Kollınzm təşəbbüsü ilə Azərbaycan və
Ermənistan
prezidentlərinin görüşü təşkil olundu. Bundan
başqa. Amerika nümayəndələrinin yaxından köməyi ilə
Minsk qrupunun yarandığı 1992-cı ildən bəri ilk dəfə olaraq
Azərbaycanı tamamilə təıııın edən ınühüın bır qətnamə
qəbul edildi. |45, I57| 1996-cı ildən Minsk qrupuna ABŞ da
lıəııisədılık etməyə başladı Bunun əsas səbəblərindən bırı kımı
Azərbaycanda ııefi müqavilələrinin bağlanması və ABŞ-ın
müqavilələrdə fəal iştirak etməsi oldu. Məlumdur ki. iqtisadı
maraqların təmini uçun siyasi sabitliyin mövcudluğu əsas şərtdir
ABŞ rəsmiləri də hesab edirdi ki. münaqişəyə, silahlı
toqquşmaya vol verməmək və iqtisadı layihələrin lıəyata
keçirilməsi üçün siyasi sabitliyin qonınıııası regionda vacib
şərtdir 1994-eü ılın ıııayı ayında senatorlardan Q.Reyd və
P.Saynions Dağlıq Qarabağda vəziyyətlə əlaqədar Senata

318-eı qətnamə təqdim eidiləı Qətnamədə ilk dəfə olaraq
I ııııənıstan münaqişənin iştirakçısı kııııi gosiərılıı. ABŞ-ın
fVgioıidakı siyasətimlə dəyişikliklərin zəruriliyi ııəh sürülürdü
|lj Dli Həsənovun fikrincə. 1994-cü ıl sentyabrın 27-də
Vərbuyeaıı Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin NyuYorkda ABŞ prezidenti Bill Klıntoııla görüşləri zamanı
jıneııkan tərəfi atəşkəs rejimini razılıqla
qarşıladı ABŞ
prezidenti Dağlıq Qarabağ problemi yaranan gündən bən ilk
ıləfə
olaraq
bu
məsələdə rəsmi
Yerevanın
deyil
Azərbaycanın mövqeyim müdafiə etdiyini bildiıdı xə
Azərbaycanın Amerika üçüıı arzu edilən, əhənııyyədı ölkə
olduğunu bəyan etdi. Əgər bu göriişə qədəı ləsiııı
Vaşinqtonda Dağlıq Qarabağ problemi deyiləndə yalnız bıı
qrup daxili erməni qüvvələrinin adı çəkilirdisə, bn zaman
aıtıq tərəf kimi Ermənistanın adı çəkilməyə başlayııdı. |45.
|56| Elçin Əhmədovun yazdığına gərə 1995-ci ılın tkıncı
yarısı Qərbin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin lıəllı yolunda
fəaliyyətinin güclənməsi lıiss olunurdu. Belə kı. ABŞ.
Türkiyə və Almaniya özünün ATDI-in Minsk qrupundakı
nümayəndələrinə Qarabağ münaqişəsinin lıəllı prosesində
iştirak etmək üçün xüsusi səlahiyyətli səfin statusu verdıləı
1995-cı ıl avqust ayının sonlarında ABŞ-ııı Dağlıq Qarabağ
iizrə danışıqlarda
xüsusi nümayəndəsi C'ozef Pressel xə
ATƏT-dən xüsusi nümayəndəsi Seni Braun Azərbaycan
Emıənistaıı və Dağlıq Qarabağa səfər etdilər.
\BS
nümayəndəsi Cozel Pressel bildirdi ki. .Aıııeııka hökümən
heç də bütün münaqişə nöqtələrinə özünıin xüsusi səfiriııı
göndərmir, onıın
regiona bu missiya ilo gəlişi Qarabağ
münaqişəsinin tezliklə həllində ABŞ-ııı maraqlı olduğuna bıı
daha sübutdur Buna baxmayaraq o. münaqişəyə daıı lıcç bu
planın olmadığım bildirdi və deıııək olar kı ovx.dk'
fikirlərini bır daha təkraı etdi Amerika nümayəndəsi \Bs
ııı əvvəlki kiıııi yenə də məsələnin həlimdə Minsk
qrupunun
fəaliyyətim
əsas
götürdüyünü qeyd etdi
Nümavəııdə oıııı da bildirdi kı. münaqişə cdəıı tərəfləri əldə
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olunacaq sülh sazişinin şərtlərim yerinə yetirməyə məcbur
etmək üçiııı bölgəyə ATƏT-iıı sülhməramlı qüvvələrinin
göndərilməsi nəzərdə tutulur və ATƏT-in əsas vəzifəsi bu
kontingentin
formalaşdırılmasından
ibarətdir
|27, 37|
' Azərbaycan' qəzetinin yazdığına görə münaqişə başlayanda
ABŞ-ın maliyyə cəhətdən güclü erməni lobbisi münaqiş,)
baıəsində informasiya boşluğundan sui-istifadə edərək Dağlıq
Qarabağda
"gözlənilən soyqrıın”
barədə
Amerika
ictimaiyyətinə saxta informasiya verməyə müvəffəq olmuşdu
Bu saxtakarlığa uyan ABŞ Konqresi “yazıq” ermənilərlə
həmrəyini ifadə edəıı və heç bir hüquqi qüvvəsi olmayan
bır neçə bəyanat da qəbul etdi. |58| ABŞ-ın münaqişənin həll
edilməsində əsas marağı onun neft müqavilələrində iştirakını tanı
təmin etməkdən ötııi regionda sabitliyin yaradılmasından
ibarətdir. Bu baxımından 90-cı illərin otlalarından etibarən
ınünaqişədəki strategiyasını gücləndirdi. Azərbaycanın dövlət və
milli mənafeyinə hörmətlə yanaşmağa başladı.
1996-cı ıliıı martında ABŞ prezidentinin təhlükəsizlik
məsələsi üzrə müşavirinin müavini S.Berqer bəyan etdi kı
ABŞ neft problemini Dağlıq Qarabağ problemi həll edilməmiş
ölü nöqtədən tərpədə bilməz. O. bu bəyanatı kəmərin Dağlıq
Qarabağ ərazisindən keçmə variantı ilə əlaqədar vermişdir.
1117, I22| 1996-cı il may ayında ATƏT-in Minsk qrupunda
ABŞ-ın xüsusi nümayəndəsi Cozef Pressel Azərbaycana sələı
edərkən bildirdi ki. bu münaqişənin sülh yolu ilə həll
edilməsi üçün hamıya bəlli olan xarici təsirlərin
olduğu
nəzərə alınsa sülh axtarışlarının davam etdirilməsində ABŞ
Azərbaycana və Ermənistana öz köməyini göstərməlidir. |22,
№99, 25.05.1996) ABŞ-ııı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
hörmətlə yanaşmasına sübul olaraq 1996-cı il sentyabrın 18-də
Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatası və Senatın
uzlaşdirıcı komissiyasının keçirilən iclasında “Porter” düzəlişi
tamamilə rədd edildi. Bu qanun layihəsinin təıkıb hissəsi
olan ızahedicı mətndə “Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ regionu
daxil olmaqla. . ’ variantı qəbul edildi. Mətnin bu variantının
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qəbul edilməsi bir daha sübut edir ki. Dağlıq Qarabağ
regionu
ABŞ
qanunvericiliyi
tərəfindən
Azərbavcan
Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qəbul olunurdu
ABŞ prezidenti Bili Klmion 1997-cı il mayın 10-da prezident
Heydər Əliyevə göndərdiyi məktubda I .rmənistan Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunmasına xüsusi qayğı göstərərək
Minsk
qrupunun
həmsədrlıyını
ABŞ-m
öz
üzərmə
götürdüyünü
bildirərək bəyan etdi kı. 1997-ci ildə
bu
sahədə nailiyyət əldə etmək lazımdıı.
Lakin ABŞ-ııı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllmdəkı
mövqeyinə zərbə vuran ermənipərəst konqresmenləri də fəaliyyət
göstərirlər. Buna görə ABŞ administrasiyası ilə qanunverici
hakimiyyəti arasında bəzi fikir ayrılıqları da mövcuddur
Məsələn. 1997-ci ildə ABŞ konqresində Ermənistan maraqlarını
müdafiə edən qrupun həmsədri, respublikaçı konqresmen
f.Pallone Ermənistana, və oradan da Azərbaycan tərəfinin
icazəsi olmadan Dağlıq Qarabağ bölgəsinə səfər etdi və
"DQR” parlamentinin xüsusi sessiyasında çıxış etdi l akın
ABŞ
Dövlət
Departamenti
F.Pallonenin
"DQR”
parlamentində çıxışına mənfi qiymət verərək belə biı mövqe
bildirdi ki, ABŞ hökuməti Qarabağ probleminin sülh yolu ilə
nizamlanmasında fəal
surətdə
iştirak
ediı
Dövlət
Departamenti ABŞ-ııı dövlət siyasətinin bəzi amilləri ilə
fikir ayrılığında olan konqresmen F.Pallone ilə mübahisə
etmək fikrində deyildir Bəyanata əsasən ABŞ 1996-cı ildəki
Lissabon sammitində ATƏT-ın 53 üzvü ilə birgə Dağlıq
Qarabağ probleminin nizamlanmasının 3 əsas prinsipim bit
daha dəstəklədiyini bildirirdi. ABŞ administrasiyasının bu
mövqeyi prezident Bill Klintonun Amerikanın 1 ' erməni
təşkilatının ATƏT-in Lissabon '.anımın zamanı Birləşmiş
Ştatların
tutduğu
mövqeyin
yekunları
haqqında ona
ünvanlanmış 1997-cı il 7 yanvar tarixli məktubuna cavabında da
ö/ əl-sini tapdı. Bununla yanaşı 1997-cı
ıl iyunun 20-də
B.Klmion, B.Yeltsin və .1 Şııak ABŞ-da Dcııvcrdə Dağlıq
Qaıabağ münaqişəsinə dair bııgə bəyanat ıın/.dadılaı
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Bəyanatda ABŞ prezidenti B Kliııton. I raıısa prezidenti
.1 Şiıak. Rusiya pıezideıuı Boris Yeltsin davanı etməkdə olan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həll
olunmasına kəmək etmək üçün birgə sıx işləmək niyyətlərini
bildirirdilər. ATƏT-in Minsk qrupunun Fransa. Rusıva və
\BŞ-ı təmsil edən həmsədrləri münaqişənin hənərəllı həlli
üçün bütün tərəflərin qanuni maraqlarını və narahatlıqlarım
nəzərə alan yeni təklif irəli sürdülər. Bu təklil qarşılıqlı
lazılığa gəlmək üçün münasib baza təşkil edirdi Bununla
belə, ən
əsas məsuliyyət münaqişə tənlbrtnı və onların
liderlərinin üzərinə düşürdü 1997-cı il avqustun 19-da
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Bill Klintona
göndərdiyi məktubda Azərbaycan tərəfinin
Ermənistan
Azərbaycan münaqişəsinin ıkı
mərhələdə həll olunmasına
razılıq verməyə hazır olduğunu bildirirdi:-Azərbaycanın işğal
olunmuş altı rayonunun azad edilməsi, qaçqınların bu
rayonlara qaytarılması, dağıdılmış bütün kommunikasiyaların
bərpa edilməsi: -Şuşa və Laçın rayonlarının azad edilməsi
ilə yanaşı Dağlıq Qarabağın statusu məsələnin həll edilməsi
|33, 408-409 | ABŞ-ııı Azərbaycanda işləyən şirkətləri də
sabitliyin tam təmini üçün ABŞ-ııı münaqişənin ədalətlə həll
edilməsinə köıııək göstərməsi marağındadırlar. Məsələn. ABŞ-ııı
"Frontera Resourses Korporeyşn" şirkətinin Azərbaycandakı
ofisinin vitse-prezidenti Robert E.Beils ABŞ-ııı Mərkəzi
Asıya və Qafqazda strategiyasının formalaşmasını şərh
edərkən qeyd edir: "ABŞ hökuməti münaqişədə iştirak edən
tərəflərə Minsk qrupu vasitəsilə təzyiqi gücləndirərək əsl sülh
şərtlərini qəbul etdirməyə ııaıl olmalıdır. Kliııton hökuməti
açıq-aşkar bildirib kı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc
yolla həll edilməsi və bu regionda ıqtsiadıyyatın inkişafı
ABŞ-daıı ötrü strateji əhəmiyyət
kəsb edir Kliııton
hökuməti
regional
münaqişələri
tənzimləməyə
cəhd
göstərərkən qərəzsiz mövqe tutmalıdır, eyııı
zamanda
gələcəkdə yenidən münaqişə yaranması ehtimalını azaltmaq
üçün regionda qüvvələrin tarazlığına nail olmalıdır |23, 50|
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ABŞ Dövlət Katibinin müavini S Telbott 1998-ci ildə
Vaşinqtonda Xarici siyasət fəaliyyəti üçün büdcə təsisatı
üzrə senatın yardımçı komitəsinin "Qalqaz bölgəsi barədə
ABŞ-m siyasəti" mövzusunda keçirilən iclasında çıxış edərək
belə bir fikir səsləndirdi kı. ABŞ Dağlıq Qarabağda möhkəm
və ədalətli nizama salmaya nail olıııaq sahəsində səylərini
davam etdirəcəkdir. Silahlı münaqişəyə son qoyulduqdan
sonra birinci mərhələdə təhlükəsizlik məsələləri diqqət
mərkəzində oldu. Qeyd edildi kı. hu mərhələnin ardınca
Dağlıq Qarabağın statusuna dair danışıqlar aparılmalıdır
S.Telbottuıı fikrincə, bütuıı tərəflər üçün qəbul edilmiş
sıatusu hələlik işlənib hazırlanmamışdır. ABŞ hər lıaıısı biı
qərarı bu və ya digər tərəfə zorla qəbul etdirmək
niyyətindən uzaqdır, çiınkı bunu etməməyə söz vermişdir
Status haqqında danışıqlara gəldikdə isə bu danışıqlara illərlə
vaxt tələb oluna bilər Həmin ınuddət ərzində bu bölgədə
lıəyat pozula bilər, müharibə təhlükəsi isə qala biləı
Emıənistan prezidenti Ter-Peırosyanın istefası üzündən sülh
pıosesıııdə məcburi fasilə yaranmışdır. I.akın bu fasilə
dayanmaq demək deyildir | 22. №78, 08.04.19981
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Amerikanın bölgədə,
eynilə Azərbaycanda iqtisadı maraqlarının təmin olunmasında bıı
maneə olaraq qalmasına sübut olaraq ATƏT-in Minsk qrupunda
ABŞ-ın
xüsusi nümayəndəsi Kerı Kavano 1999-cu ıliıı
sentyabrında Azərbaycanda səfərdə olanda dövlət başçısı ilə
görüşərkən bildirdi kı.
məhz bu problemə görə Qafqaz
regionunda müəyyən iqtisadı irəliləyişlər dayandırılmışdır
Problemin həlli üçün müvafiq addımlar atılsa, əməkdaşlıq,
iqtisadiyyatın inkişafı, dirçəliş və iiınumı inkişaf üçün burada
yaxşı imkanlar açılacaqdır. Qeyd ctıııək lazımdır kı. ABŞ-ın
Enııənislan-Azərbaycaıı münaqişəsinə göstərdiyi yüksək maraq
2001-ci ilin aprel ayının əvvəlində Florida Ştatının Kı l esi
şəhərində Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə Ermənistan
və Azərbaycan prezidentlərinin görüşlərinin təşkil edilməsində də
öz əksini tapdı 2001-cı aprelin 3-də Kı Uestdə prezident
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Heydər əliyev ABŞ dövlət katibi Kolın Pauellin Azərbaycan
və I mıənıstan Respublikasının prezidentləri. ATƏT-ııı Minsk
həmsədrləri
qnıpuıuın
ilə görüşündə bəyanat
verdi
Bovaıı.ıida
devilııdı:
'Minsk
qrupunun
həmsədrləri
deyilirdi:
Ermənistan Azerbaycan
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin
tənzimlənməsinə daiı üç təklif vermişlər. Onların 1997-eı
ılın iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin paket
həllini. 1997-eı ilin oktyabrında verdikləri ikinci təklil isə
münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tuturdu. 1998-ci ılın
noyabrında həmsədrlər yeni, üçüncü təklif-"üınumı dövlət
təklifini vermişlər. Azərbaycan həmsədrlərin birinci və ikinci
təkliflərim danışıqlar prosesinin aparılması üçün əsas kiıııı
qəbul etmişdir. baxmayaraq kı. bu təklitləriıı bəzi
müddəaları beynəlxalq huququn norma və prinsiplərinə zidd
idi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini tam təmin
etmirdi Hətta belə bıı vəziyyətdə də Ermənistan bıı
təkidləri qəbul etməkdən imtina etdi və açıq-aşkar qeyri
konstruktiv mövqe tutdu. Həmsədrlərin “iimunıı dövləı
təkidim biz qəbul etmədik. Heç bir hüquqi
bazası
olmayan "ümumi dövlət"
məfhumu Dağlıq Qarabağı
müstəqil dövlət və ərazi qurumu kııni nəzərdə tutur, ona
Azərbaycan ilə bərabət hüquqlu "üınumı dövlət" subyekti
statusu verir. Bu təklif beynəlxalq hüququn prinsip vo
normalarına tamamilə ziddir. Azərbaycanı öz ərazisinin hıı
hissəsindən mərhum
edir və faktiki olaraq Azərbaycan
torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalını qanuniləşdirir
H Əliyev həının bəyanatda onu da bildirdi ki. Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın
tərkibində ən yüksək dərəcədə özünüidarə
statusu verilə
bilər
114, I85-I86| ABŞ prezidenti C Buş da Ermənistan
Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə sülh
yolu ilə həll edilməsinə tərəfdar olduğunu bildirdi. Kerı Kavaııo
mətbuat konfransında ABŞ-ın dövlət katibi Pauellin fikrinə
əsaslanaraq məsələyə münasibətim çox aydın ızalı etdi ıkı
liderin siılh əldə etməsi üçün ABŞ hər cür koıııək
I OX

oösiərməyə hazırdır, əsas məsələ bundadır kı. Iıderləı özləri
körpü salmağa çalışmalı, sülh prosesini davam etdirən
şəxsiyyətlər olmalıdırlar Sülhü əldə etməyin yeganə yolu
ıkı ölkə liderlərinin və xalqlarının hər ıkı tərəfi qane edən
qarşılıqlı razılığa gəlməsidir. ABŞ-ın ATƏT-ııı Minsk
qrupundakı həmsədri Rudoll Perina 2OO2-ei ildə bəyan eıdı ki.
\BŞ Azərbaycanın arazı bütövlüyünü tanıyır. Dağlıq Qarabağın
Azərbaycanın tərkib hissəsi kiıııı qəbul edit və Dağlıq
Qarabağın statusunun Azərbaycana aul olduğunu qəbul edirdi
(22, №101, O4.O5.2OO2| Dövləı Departamentinin 2003-cü il
martın 31-də nəşr eldiyi dünyada insan hüquqlarının qorunmasına
Jair hesabatında erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
ərazisinin işğal altında saxlamaqda davanı eldiy i göstərilirdi 1I9|
2005-ci il yanvarın 31-də ABŞ Dövlət Departamentinin
•'ABŞ və Dağlıq Qarabağ' başlıqlı bəyanatında göstərilirdi kı.
ABŞ Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kııni tanımır, həm.
dünya ictimaiyyəti, həııı də ABŞ Qarabağ hakimiyyətini
tanımır. ABŞ Azərbaycanın əıazi bütövlüyünü dəstəkləyir və
hesab edir ki. Dağlıq Qarabağın gələcək statusu tərəflər
arasındakı danışıqların nəticəsində müəyyən olunmalıdır.
ABŞ Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kiıııı öz fəal
vasitəçi rolunu problemin həll olunması üçun yollar
tapılmasında davanı etdirir |98|
Yuxarıda göstərilən məsələləri ümumiləşdirərək ABŞ-ın
Azərbaycanda hərbi-siyasi təhlükəsizlik strategiyasında Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair aşağıdakıları qeyd etmək
olaı.
ABŞ
diplomatiyasının
Ermənistan Azərbaycan
münaqişəsində tanı uğurlu nəticəsi olmasa da təalıyyən davanı
çiməkdədir. Əsas məsələdə diqqəti ən çox cəlb edən cəhət ABŞ
ııı Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünıi qəbul etməsidir
l nıumiyyəllə. ABŞ-m Dağlıq Qarabağa dair tarixi-geosiyasi
strategiyasının aşağıdakı qaydada formalaşmasını qeyd eiıııək
olar:
I) ABŞ 1992-ci ildən, münaqişə beynəlxalq xarakteı aldığı
zamandan ATƏT-in ( Bu ılövrdə ATƏM adlaıüıdı) Minsk
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qrupumla iştirak cdiı. 2) 1996-eı ıldəıı ATOT-ın Minsk qrupunun
həmsədri kimi ABŞ münaqişədə Rusiya və Fransa ilə birgə
ləaliyvət göstərərək münaqişənin nizama salınması üçün aparılan
danışıqlar prosesində yaxından iştirak edir və nəticədə tərəllərə
birtərəlli qaydada təzyiq göstərilməsinin qarşısı alımı ABŞ esin
zamanda vasitəçi kimi müəyyən təkliflərlə çıxış edir; 3) Digəı
vasitəçilərlə yanaşı ABŞ münaqişə lərəllərı arasında konstruktiv
razılaşmanın əldə olunması üçün |999-cu ildən etibarən
Ennənistaıı və Azərbaycan liderlərinin birbaşa görüşlərini təşkil
edir; 4) Münaqişənin nizama salınmasında ABŞ zorakılıqla
beynəlxalq hüquq nomıalaııııın pozulmasını qəbul etmir və
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir Sadalanan müsbət
aıııılləı nəticədə münaqişənin həllində tarazlaşdınlmış siyasətin
həyata keçirilməsinə səbəb olur. Azərbaycanla Ennənistaıı
arasında geniş silahlı toqquşmaların qarşısını alır
Yuxarıda qeyd edilən müsbət amillərlə yanaşı mənli aıııılləı
də mövcuddur
I) .ABŞ Ennənistanı işğalçı kiıııi tanımır, bu döv ləti beynəlxalq
aləmdə dəstəkləyir; 2) Ermənistan öz üzərimlə xususılə ATOT-in
Minsk qrupunun digər üzvləri ilə yanaşı ABŞ-ın da qəti təzyiqim
hiss elmədiyindən özünün qeyri-konstruktiv mövqeyindən əl
çəkinir, irəli sürülən ədalətli təkidlərlə razılaşmır. Azərbaycan
torpaqlarını işğal altında saxlamaqda davanı edir. 3) Ermənistana
daha çox döv lət yardımı edit
ABŞ-ııı Qafqazda, xüsusilə Cənubi Qafqazda ümumi
geosiyasi-strateji maraqlarını araşdırarkən bu maraqların tarixisiyasi formalaşma proseslərinin əsasən aşağıdakı ardıcıl tarixi
mərhələlərdən keçdiyim görmək olar

Köıııək göstərilməsi; 3) |994-l998-ei illər Cənubi Qalqaz
jepubhkalarıııda daxili sıyası sabitliyin və sosial həyatın
yüksəlişinin təmin edilməs», lıərbı-siyasi maraqların yaranması
və inkişai etdirilməsi, həıbi sahəyə ınaddı-ıexniki və elıııı
Koıııəyin göstərilməsi. 4)
1998-200 l-ci illər
Sıyası
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi. S) 2001-2005-ei illər Siyasi
tərəfdaşlığın yaradılması, beynəlxalq və regional təhlükəsizliyin
qorunması üçün bııgə mübarizənin həyala keçirilməsi və
beynəlxalq hərbi əməliy vallarda yaradılmış koalisiyada birgə
iştirak
İqtisadi sahədə

I) 1991 -1993-eü illət: ABŞ-ııı Cənubi Qalqaz
respublikaları ilə ilkin siyasi-diplomatik münasibətlərinin
qurulması; 2) 1993-1996-cı illər. Cənubi Qalqazda insan
hüquqlarının qorunması, demokratiyanın ınkişal etdirilməsi,
münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsinə ıııaddi və siyasi

I) 1992-1994-cü illər .ABŞ-ııı Cənubi Qalqaz
respublikaları ilə ilkııı iqtisadı münasibətlərinin yaradılınası. 2)
|994-l998-ci illər: Ticarət münasibətlərinin təşkili və inkişafı,
ııcft müqavilələrində iştirak, bu sahələrə sərmayələrin yatırımı,
qeyri-ııcft sektoruna maraq göstərilməsi: 3) 1998-2005-cı ılləı
İqtisadı münasibətlərin sonrakı ınkışalı. ıcgıonun ınühüın iqtisadı
layihələrinin təşkili. ııcft və qazın ixracının təının edilməsi Qeyd
etınək lazımdır ki. ABŞ-ııı strateji maraqlarının lömıalaşina
prosesinin tarixi ardıcıllıqla belə şəkildə bölgüsü şərti xarakter
daşıyır. Sadalanan bütün sahələrdə paralel şəkildə inkişafın
getdiyi müşahidə olunur
ABŞ-ın Cənubi Qafqazdakı strateji maraqlarının tərkibi
iqtisadi maraqlar, lıərbı-siyasi maraqlar, təhlükəsizliyi təmııı
etınək maraqları və ölkələrdə daxılı sosial vəziyyəti, elıııı. mədəni
və digər sahələri ınkişal etdirmək maraqlarından ibarətdir. Buıada
təhlükəsizliyi təıııin etıııək maraqları və həıhi-siyası ıııaraqlaı birhiri ilə sıx bağlıdır və dcıııək olaı ki. oxşar sıyası xüsusiy v əllərə
malikdir. Bu sahələrdəki maraqların təıııin olunması üçüıı ABŞ
özünəməxsus qaydada xaıieı siyasət həyata keçim Qeyd edilən
maraqlar ümumilikdə ABŞ-ııı Cənubi Qalqa/dakı geosiyasi
stıatep maraq sahələrinin struktur tərkibini təşkil cdiı Bu
maraqları araşdırarkən onlaıuı bir-biri ilə əlaqəli okluğüııu
görmək olur. (Bax, sxem, 1.4) Qeyd etınək vacibdir kı. ABŞ-ııı
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Siyasi, sosial, lıərbı və təhlükəsizlik sahələrində

regiondakı strateji maraqları təkcə region dövlətlərinin iqtisadı,
təhlükəsizlik, hərbi və dıgəı sahələrdəki inkişafını tənim
etmək deyil, eyni zamanda ABŞ-ın belə addımlar atmasında əsas
məqsədi regionda özünün geosiyasi mənafeyim təmin etməkdir
\ əııı siyasi hadisələrin belə gedışatı həm ABŞ-ın, həııı də region
dövlətlərinin maraqlarına xıdıııət edir Bunu aşağıdakı şəkildə
ızalı etmək olaı I) ABŞ regionun təbii sərvətlərindən (ncfl.qaz və
dıgəı sərvətlər) öz iqtisadiyyatının inkişafı üçün istifadə edir.
Bu. ABŞ-ın maraqlarına xıdıııət edir. Ümumi olaraq isə
iqtisadiyyat sahəsində atılan addımlarla regionun iqtisadı
ıııkişalına nail olunur, iqtisadı inkişafın özü dövlətin inkişafı
deməkdir. Nəticə hər ıkı tərəfin. ABŞ və region dövlətlərinin,
maraq və mənafeyinə uyğundur; 2) ABŞ hərbi sahəyə madditexniki təchizat və maliyyə yardımı edir, ordununun şəxsi
heyətini təlimatlandırır. nəticədə regionda güclü ordunun
yaranmasına nail olur. Güclü ordu ABŞ a biı çox cəhətlərinə
görə lazımdır Birincisi, həmin ordudan lazını gəldikdə
beynəlxalq sülhuqoruma əməliyyatlarında istifadə edir, ikincisi,
ABŞ marağına görə belə ordu elə region dövlətlərinin özlərinə
xüsusən, münaqişə vəziyyətində olan Azərbaycana Dağlıq
Qarabağ. Gürcüstana isə Abxaziya və Cənubi Osetiya
münaqişələrinin həlimdə vacibdir və əlavə olaraq, sərhəddən
olaıı təhlükələrin (terror hadisələrinin törənməsi, ııarkotika və
silah qaçaqmalçılığının tranziti, və digər region dövlətlərindən
gözlənə biləcək lıərbı təhdidlərin və s.) qarşısını özünün almağa
imkanı olması lazımdır, üçüncüsü, regionda güclü ordunun
olması daha gciıış geosiyasi mənada ABŞ-a regionda siyasi
təqibləri hesab olunan Rusiya və Iraııa qarşı lazım ola bilər.
Nəticəsi hər ıkı tərəli qane edıı. 3, ABŞ regionda təhlükəsizliyi
təmin etmək marağındadır Bu maraqlar qeyd edildiyi kimi eyni
zamanda hərbi-siyasi maraqlarla sıx surətdə bağlıdır. Əlavə
olaraq ABŞ regionun stabıllıyi üçün münaqişələrin dinc yolla
həlimdə. Cənubi Qafqazın dövlətləri və xalqları arasında sülhün
və mehribançılığın yaradılmasında, eləcə də
terrorizm

plılükəsinin qarşısını almaqda maraqlıdır Əlbəttə, sabit region
lıər iki tərəfin maraqlarının yüksək (əıııinı uçun əsas şəndir. 4)
\BŞ Cənubi Qafqaz dövlətlərinə demokratiyanın inkişafı, insan
hüquqlarının qorunması və digər məsələlərdə, eləcə də. sosial,
libbi. clm-təlısil və digər sahələrdə maddi yardım göstərir
Burada ABŞ-ın maraqlan əsasən hu dövlətlərin iqtisadi-sosial
həyatına kömək etməklə yanaşı, eyni zamanda Amerikanın
beynəlxalq aləmdə müsbət imicini göstərmək, insan hüquqlarının,
süllı və azadlıqlarının qorunmasındakı fəaliyyətini təbliğ
etməkdən ibarətdir.
ABŞ öz maraqlarının ləıııııı olunması üçün regionda
nıııvaliq xarici siyasət həyata keçirərkən təbii kı müəyyən siyasi
problemlərlə üzləşir. Belə problemləri yaradan bəzi səbəbləri
aşağıdakı şəkildə izah elmək olaı Birincisi, nəzərə almaq
lazımdır ki. Xəzər regionu, eləcə də Cənubi Qafqaz müsiəqıl
formada müasir dövrdə ABŞ-ın xarici siyasətində yalnız XX
əsrin 90-cı illərindən başlayaraq əhəmiyyət
kəsb ctuıəyə
başlamışdır. Xarıeı siyasətin formalaşması üçün bu kifayət qədər
müddət deyildir. İkncisi, bu region uzun müddət SSRİ kııni
ııəlıəng bir dövlətin tərkibində olmuşduı Bu təsir bir çox
iqtisadi, siyasi və digər sahələrdə
hələ də qalmaqdadır
Üçüncüsü. Rusiya və İran kimi kifayət qədər güclü regional
dövlətlərin bu bölgələrdə böyük geosiyasi maraqları vaıdıı
Həmin dövlətlərdə regiona iqitsədi "bazar" mətbumu mövqeyi
ilə yanaşma ideologiyası ıı ivcuddur Dördüncüsü, Xəzəı
ıcgionu. eləcə 'ə Cənubi Qafq ız dövlətlərinin cəmiyyətlərində
anti Qərb, anti ABŞ tendensiyaları vardır Beşincisi, onu da qeyd
etmək lazımdır ki. coğrafi baxımından region ABŞ-dan kılayət
qədər uzaq məsafədədir, başqa bır kontinentin ərazisiııdədiı
Əgər geosiyasi proseslərdə məkan və məsafə amilini nəzərə alsaq
onda siyasi maraqların təmin olunması üçıiıı belə amillərin nə
dərəcədə çətinliklər törətməsini anlamaq olar
ABŞ təbii ki. belə məsalə amilini nəzərə alaraq öz
siyasi-strateji maraqlarının təmin olunması üçün xarici siyasət
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vəlimin bııbuşu istiqaməttildən istiladə etməklə yanaşı. е\ц,
/jiıı.tiiıl.ı bu xətdəki çətinlikləri ııəzəıə alanıq paıalel şəkıkı.,
ə. əı belə demək mümkünsə. mərhələli loıuıuda (dolayı yollaı
'.Hiiəçılıkdəıı isiıkıdə elməklə, xaııeı siyasət həyata keçıin
Məsələn. Xəzər legioınında, eləcə də ('əınıbı Qafqazda ABŞ <(/
slnıleji maraqlarının təmin olunması uçun Avropadan və Yaxın
Şəıqdə multəliqı olan və regionda "gue mərkəzi" hesab edilən
dövlətlərdən bırı olan luıkıvənıu imkanlarından istifadə edn
Deməli, regionda ABŞ-ııı xaııeı siyasəti birbaşa ( regional
dövlətləri ilə bııbaşa əlaqələrin qurulması) və vasitəçiliklə
(Avıopa və Türkiyədən istiladə etməklə) uç istiqamətdə həyatda
keçııılıı. ( Bax, sxem 1.2) Burada I uıkıyənın özünün Qalqazdakı
geosiyasi-strateji maraqlarının təsiri böyük rol oynayır.

I. 4. ABŞ-ııı Qafqaz geosiyasətində Türkiyənin rolu
Qeyd edildiyi kimi. ABŞ Qalqazda. xüsusən Cətıuhı
Qa,qazıla strateji maraqlanın təmin etmək üçün birbaşa siyasətlə
yanaşı Avıopa və 'Türkiyənin imkanlarından istifadə edir. (Bax.
sxem 1.2) I üıkıyəınn Qafqazdakı tarixi, milli və dövlət
maraqlarının güclü olmasını nəzərə alan ABŞ Türkiyə
istiqamətinə əhəmiyyət verir Bu baxımından Qorb siyasətçiləri
SSRİ-ııırı süqutu ılo Qıla Asiyada bır güc boşluğunun (povveı
vacuum) olduğu və bu boşluğun Qərb tərəfindən nəzaıoto
alınmadığı təqdirdə İran tərəfindən dəstəklənən radikal islam
tərəfindən doldurulacağından ehtiyat edirdilər. Bu səbəbdən
ABŞ başda olmaqla Qərb "Tiiık Modeli"nın yeni müstəqil
olan Qıta Asıya dövlətlərinə və Azərbaycana tətbiq edilməsi
üçiitı lazımı bıı model kimi irəli sürmüşdü 1992-ci il fevral
ayının 13-də Türkiyənin baş naziri Süleyman Dəmirəlin
Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Corc Buşla görüşü zamanı
prezident ( Bttş Türkiyənin demokratik bir model kimi Qıta
Asiya
tərəfindən
nümunə
olaraq
qəbul
edilməsini
göstərmişdi 1993-cü ildən sonra Rusiyanın keçmiş sovet
respublikalarına qarşı həyata keçirdiyi "yaxın çevrə” (neat
114

;ibıoad) siyasətini və o cümlədən bu siyasətin rmııcosı
olaraq keçmiş SSRİ-nın ины..qıl liirk respublikalatma təl.iar
nııluz etməsini nəzərə alataq. Qərb "Türk modeli "nın
tətbiqindən imtina
etdi.
|‘H». 370-373| Bə/i
Amerika
aıtalitiklori
Türkiyəm
stqıtejı
yerləşməsinə.
coğrafi
mövqeyinə və əhalisinin çoxluğuna, iqtisadi potensialına,
yaxşılığa və pisliyə ıloğııı istiqamətdə regional x.t
beynəlxalq stabilliyə təsir etmək imkanına görə dahi çox
müsbət olaraq nüfuzedici və fəal "mərkəzi dövlət" kimi
təqdim edirlər. Türkiyə həmçinin "siyasi" cəhətdən mərkəzi
təl oynaya bilər. Məsələn, tiiıkdillı dövlətlər 'Türkiyəyə
regional lider kimi baxa bılərləı və ya I tırkiyə bu dövlətlər
üçiin siyasi və iqtisadı model tolunu oynaya bilər Həınçııun
liirkiyənin potensial "geoıqlısadı əhəmiyyəti*' də qeyd
edilməlidir. 1999-cu ilin apıel ayında İstanbulda leçirıl.m
beynəlxalq enerji konfransında Türkiyənin xaıiei ışloı nazın
İsmayıl Cem açıq şəkilik) bəyan edirdi kı. I tırkiyə
"Avrasiyanın mərkəzi üzvüdür", siyasətçilərin ölkədə baş
verən ciddi iqtisadi və siyasi problemlərlə başlan qarışmasa,
digər xarici siyasət təzyiqlərinə ınorıız qalmasa. I iirk i və
Qafqazda geostraleji rol oynayan və təsirediei ıııərk.zi
dövlət kııni daha çox imkana malik olar. Türkyə ABŞ-ııı
Cənubi Qafqazda əsasən iqtisadı və hərbi maraqlarının ləmııı
olunmasında köınək eılıı (Bax, sxem 2.5) I üıkıyəınn
Azərbaycan və Gürcüstanın ləıbı qüvvələrinin NATQ-ya
ınlcqrasiysında iştirakını bu sjya nin təzahürü kimi qəbul elıııək
ular.
AB'
regionun em p siyasətində də luıkıvənıu
unkanlarına üstünlük verir
|9*97-cı ilin noyabı ayıml.ı
Vaşinqtonda Xəzər neftinin ıxıacı problemləri ilə əlaqəd.ıı
keçirilən konfransda ABŞ-ııı energetika naziri Fedcrıko l‘ciıya
böyük neftin nəqli məqsədilə təklif olunan digəı varıantlaıa
nisbətən Gürcüstan ərazisindən keçməklə Bakı-( ev ban
marşrutunu dəstəklədiyini bildirdi. Transxəzər kəınərərıni isə
regionun ölkələri arasınıla birləşdirici həlqə adlandırdı |I33,
Конференция но проблемам rpaiıcııop ı иронии Кашинской
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hc'l'tn к Влипни n-ııc Banının mu. 24 ноября 1997 н»да| ABŞ
Xəzəı regionunda, eləcə də Cənubi Qafqazda ıqiısadı siyasətim
həyala keçiıınək tıçıın maliyyə mərkəzi yaratmışdır. Bu
baxımından ABŞ prezidentinin vo dövlət katibinin Xozoı
regionunda enerji siyasəti məsələləri iızro xüsusi ınüşaxirı
Rıçaıd
Mominqstaı
Konqresdokı çıxışında belə bir likıı
"oxləmişdiı kı. Klınton administrasiyası danışıqlara lakaıı
x çiməkdən savayı. Xozar neft
qaz kəmərlərinə
münasibətdə öz rolunu onların ticarət, maliyyə və inteqrasiya
agentlikləri vasitəsilə maliyyələşdirilməsinə yarılım etməkdə
görüı Xəzər dənizi iizrə ABŞ-ıı» təşəbbıisu uç maliyyə və
investisiya agentliyinin
Ticarət və İnkişaf Agentliyi (TİA).
.Xaricdə Fərdi İnvestisiyalar Korporasiyası (OPİK) və
İksiınbankın vasitəsilə həyata keçirilir I99X-CI ilin oktyabı
ayında
TİA Türkiyənin BOTAC boru kəməri şirkətinə
texniki yarılım göstərmək üçün X32 ının dollar həcmində
yeııı qrant ayrıldığını elan etmişdir Bu qrant Bakı
Ceyhan
MIB və TXQK üzrə danışıqlar zamanı BOTAC üçün
Amerikanın texniki, maliyyə, ekoloji və hüquqi ekspert
bazasına yol açırdı. Bundan savayı TİA. OPİK və
T.ksımbank Ankarada Xəzər Maliyyə Mərkəzi açmışlar. Bıı
mahiyyət etibarilə yeııi təşkilatdır. ABŞ-ııı 3
ticarət
maliyyə müəssisəsinin nümayəndələrinin çalışdıqları Xəzəı
Maliyyə Mərkəzi regional
layihələri maliyyələşdirməyi
səfərbər elmək
sahəsində ABŞ-ın səylərinə rəhbərlik
edəcəkdir Konqres artıq bu təşəbbüsü müdafiə etdiyim
bildirmişdir.
|65, 66 | Bununla yanaşı ABŞ
prezidenti
B.Klinton 1999-cu ıliıı noyabr ayında İsatnbulda Bakı-Tbılisı
Ceyhan əsas ixıae neft kəmərinin çəkilməsinə dair qərar qəbul
edilərkən çıxışı zamanı bildirdi kı. ABŞ diplomatları və enerji
məsələləri üzrə ekspertləri Xəzəryanı dövlətlərin Türkiyənin
ehtiyatlarını
və tələbatını
ödəyən
nəticələrin
işlənib
hazırlanmasına yarılım göstərəcəklər ABŞ-ın energetika naziri
Bili Riçardsotı 1999-cu ilin avqust ayında Türkiyədə olarkən
Bakı
Ceyhan neft kəmərinin və Xəzəraşırı qaz kəmərinin
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inşası layihələrinin həyata keçirilməsində mühiim tərəqqinin
əldə olunmasını regionun buiün ölkələrinin hökümədən və
ınaıağı olan şirkətlər ilə əməkdaşlıq sahəsində lurkıxənın
göstərdiyi səylərlə bağlayınlı |22. Vel90. 21.»H.|999I| Qeyd
eiıtıək lazımdır ki. ABŞ-ııı Ankarada yaratdığı Xəzəı Maliyyə
Mərkəzinin başlıca məqsoıh Azərbaycan və bütünlükdə
Xəzəı regionunda licarəı və investisiya lavıhələriıiə kömək
göstərməkdən ibarətdir. Məsələn. 2000-ei ildə Xaricdəki
Şəxsi İnvestisiyalar Uzrə Döxlo, Korporasiyası Azərbavcanın
Boinqlə' müqaviləsinə maliyyə koııiəyı göstərdi 2001-cı
ildə Bakı neft emalı zavodlarının və Dübənılı limanının
texniki - iqtisadi cəhətdən əsaslı niodernləşıhı ilməsinə
hazırlıq üçün Azərbaycana 600 min dollar məbləğində
yardım göstərmək üçün qrant sazişi imzalandı 2002-cı ililə
Xaricdəki Şəxsi İnvestisiyalar Üzrə Dövlət Korporasiyası
Cənubi Qafqaz ölkələrində layihələrin maliyyələşməsi uçun
"Soros investment Kapital" firmasına 50 mln dollaı ayırdı
və həmçıııin Tbilisidə yerləşən. Gürcüstan. Azərbaycan və
Ermənistana xidmət göstərən "Qafqaz av lalıniyası" şirkətinə
5 mln. dollar məbləğində borc pul veıdı. 1129, 52| ABŞ-ın
Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya qarşı rəsmi mövqeyi Türkiyənin
mövqeyinə çox yaxındır Bu mövqe
demokratiyaya kömək,
azad bazar iqtisadiyyatına yardım, regionda sülh xə
əməkdaşlığa maddi dəstək xə beynəlxalq birlik çərçivəsində
regiondakı ölkələrin inteqrasiyasına yardım göstərməkdən
ibarətdir. Klinton administrasiyası Xəzər neftinə ABŞ və
onun müttəfiqləri üçün alternativ eııerjt mənbəyi kimi b?xn
Bu məqsədlə ABŞ
Türkiyə Enerji İşçi Qrupu yaıadtlnıişdıt
və Klintoııun enerji məsələləri uzrə xüsusi nıiişavııı
müntəzəm
olaraq
I ürk ı yəyə səfərlər edir.
Klınton
administrasiyası Türkiyənin İran ərazisindən keçən boru
kəməri
vasitəsilə
qaz
idxal
etməsinin
əleylıiııədiı
Prezidentin enerji məsələləri üzrə məsləhətçisi C on \ ulı
Türkiyə hökumətinə Trans
Xəzər qaz kəməri layihəsinə
əsas üstünlük
verməklə təsıı göstərir. | 156, 55| I ynı
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z.ıiuandu qeyd etmək lazınıdıı kı. ABŞ-ın Av topanın Şərqində
mntləlıqı I ürkiyədir. fiiıkıyə NATO-nun üzvüdür Buna
uı'io do Qalqaz siyasətinin həyala keçirilməsində Türkiyəyə
üstünlük verilir. Xəzəı neftinin lürkiyə vasitəsilə Aralıq
donı/ı ılulinə gətirilməsini ABŞ strateji məqsəd lıesab edıı
Azərbaycan.
I üıkınənistan. Qazaxıstan neftini Av ropa
istiqamətinə yönəltməklə ABŞ İranın antıamerikan siyasətim
və mövqeyini zəiflətməyə çalışır ABŞ Dövlət Departaınenıı
1 cı ıl martın 12-də Türkiyə ilə Azərbaycan arasında təbii
qazın (Şahdəniz) Türkiyəyə ixrac olunması dair imzalanan
sazişi alqışlayırdı. Birləşmiş Ştatlar bu sazişi, həm də Şərq
Qoıb Xəzər nəqliyyat dəhlizini ılalıa da möhkəmləndirmək
baxmımdan əhəmiyyətli hesab edııdı. “Şahdəniz” yatağı
lüıkiyənın anmaqda əlan enerji tələbatları üçün rəqabətə
davamlı və etibarlı qaz mənbələrindən biridir. Həmçinin bıı
sını dıgəı rəsmi dairələrin
qənaətinə görə, yeııı qaz
layihəsi Xəzər
dənizindən Qərbə açılan enerji dəhlizinin
möhkəmləndirilməsi üçün böyük imkanlar yaradır Şahdəniz
qaz və Bakı - Tbilisi - Ceyhan nefi boru kəməri layihələri
kommersiya baxmımdan vo hüquqi cəhətdən ayrı-ayrı
layihələr olsalar da Xəzər dənizim Gürcüstandan keçməklə
Türkiyə, eləcə də dünya bazan ilə birləşdirən neft və qaz
infrastrukturunun təıkıb hissəsidir. ABŞ Cənubi Qafqaza
hakim
olmaq
üçün
Türkiyəni
öz
yanına
çəkmək
məcburiyyətindədir. Bakı - Ceyhan bom xətti
və
Türkmənistan
təbii
qaz
layihələri
türk
-amerikan
əməkdaşlığını şərtləndirən əsas amillərdəndir. Türkiyənin bu
layihələr üçün ABŞ dəstəyinə nə qədər ehtiyacı varsa.
Amerikanın da Cənubi Qafqaza yerləşmək üçün Türkiyənin
əməkdaşlığına bir o qədər ehtiyacı vardır Məlumdur ki. ABŞ
Türkiyənin iqtisadi, siyasi və lıərbı imkanlarından istifadə
etməklə regiona təsir göstərir. Regionda ABŞ-ın Rusiya və İran
siyasətində də Türkiyənin iştirakı taraziaşdırılmış siyasi mühitin
formalaşmasına gətirib çıxarır.
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ABŞ regionda oz siralejı maraqlarını təmin elmək üçüıı
Xıikuraııın köməyindən istiladə etməklə yanaşı I üıkiyəyə
oısusilə
Ermənistan
məsələsində
bəzi
təzyiqlər
də
^istərməkdədir. ABŞ bu siyasətini "ikili standart” siyasəti kımı
qəbul elməklə yanaşı ləbıı də qarşılamaq lazımdır Belə kı.
I nnən i slant Rusiya və İrandan qoparıb Qərbə inteqrasiya
etdirmək üçün Türkiyənin qapılarının bu dövlətin üzünə
açılmasım ABŞ nıülıüın hal hesab edir 'Türkiyə ABŞ belə
mövqeyini nəzərə alaraq hələ |99(l-eı illərin ortalarında
Azərbaycan ilə Emıənistaıı atasında atəşkəs imzalandıqdan
sınıra öz hava sahəsindəki H-50 koridorunu yenidən
Ermənistan üçüıı açıq elan etmişdi Bu addımı atdıqdan soma
Türkiyəni Ermənistana təşviq eılon ləzyiqləı artmağa başladı
Xarici təzyiqlər içərisində ABŞ-ın təzyiqi daha güclü ıdı
ABŞ-dakı erməni lobbisinin fəaliyyəti nəticəsində Koııqıesiıı
1992-ci ilin oktyabr avımla qəbul etdiyi və yardıma ehtiyacı
olanlara humanitar yardımın göstərilməsinə mane olan
dövlətlərə ' Amerika yardımını qadağan edən "Iluınaıııtaı
'ı ardım Koridoru” qanununun Türkiyəyə də tətbiq edilməsi
istiqamətində tələblər gündəmə gəlməyə
başladı. Hətta
2000-ci il sentyabrın 21-də Amerika Konqresi Nümayəndələı
Palatasının Xarici Əlaqələr Üzrə Komitəsi 596 saylı bədnam
qətnamə qəbul etdi Bu qətnamə koııkıei olaraq uydurma
erməni səyqrımı haqqında idi. Qətnamə /\merika hökumətinin
xarici siyasətində erməni soyqrııııını qəbul etməyə çağırırdı
Nümayəndələr Palatasının I əlılükəsizlık Komitəsinin sədri
bu qətnamənin ABŞ-ın ıııillı təhlükəsizliyinə ıııənlı lƏsir
göstərəcəyini bildirərək
komitə üzvlərini
qətnamənin
əleyhinə səs verməyə çağırsa da sonda uydurma soyqrıın
məsələsi birinci mərhələm adlaya bildi, l.akııı oıııııı heç bıı
qanuni qüvvəsi yox idi ABŞ prezidenti Bili Klinton
qətnamə ilə bağlı öz tənqidi tikirlərim bildirərək t.n.ılaım
araşdırılmasının tarixçilərə həvalə edilməsini tövsiyə etdi
Bıı xəbər Türkiyədə daha böyük əks-səda doğurdu lürkiyə
parlamenti 34 bənddən ibarət hazırladığı tədbirləı planını
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dünyaya bəyan edıdi.
Hökumət planına daxıl olan
bəndləıdəıı bııı Amerikanın Türkiyədəki İneirlik hərbi
bazasından istifadəsinin məhdudlaşdırılması idi. |6|
Lakin bütün bunlara baxmayaraq. ABŞ Qafqaz regionu
iızrə xarici siyasətinin həyata keçirilməsində həm Türkiyəm
dəstəkləyir, həm də Türkiyə vasitəsilə Ermənistan istisna
olmaqla Cənubi Qafqaz dövlətlərinə təsir etmək imkanına
malik olur. ABŞ-ın Türkiyənin köməyinə arxalanması
aşağıdakı səbəblərlə şərtlənmişdir: I) Türkiyənin regionla
sərhəddı və oıuın coğrafi mövqeyi. 2) Türkiyənin Cənubi
Qafqaza tarixi, etnik baxımından bağlığı; 3) Türkiyənin
Cənubi Qafqazda öz milli maraqlarının olması; 4)Türkiyənııı
ABŞ-ın Cənubi Qafqaza yaxın olan yeganə hərbi və siyasi
müttəfiqinin olması; 5) Tiikiyənin Cənubi Qafqaz regionunu
iqtisadı və siyasi cəhətdən təsir etmək imkanının olması.
6)Türkıyəniıı ABŞ-ın Rusiya və İran kııni siyasi rəqiblərinin
Cənubi Qafqaz regionunda maraqlarına qarşı təsir etmək
imkanının olması;7) Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının
mənimsənilməsində Türkiyənin
əlverişli
coğrafi tranzıı
mövqeyindən istifadə edilməsi.
Cənubi Qafqaz siyasətində ABŞ və Türkiyənin siyasi
mövqelərini birləşdirən mühüm məsələlər vardır. Bu məsələlər iki
dövləti regionda siyasi müttəfiqə çevirmişdir. Cənubi Qafqazdan
keçən Şərq-Qərb regional layihələrlə bağlı strateji maraqlara, eyni
zamanda Cənubi Qafqazın ABŞ və Türkiyənin Orta Asiya
siyasətinə mühüm geosiyasi roluna dair ümumi olaraq aşağıdakı
nəticələrə gəlinək olar: a) ABŞ və Türkiyə həm özləri, həm də
bölgə dövlətləri üçün mənfəətli olan regionun bütün iqtisadı
layihələrini dəstəkləyirlər və bu layihələı inteqrasiya üçün əsas
təməldir: b, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Orzurum
qa/ kəməri layihələri regionun müasiı geosiyasi mühitini nəzən
alsaq. ABŞ və Türkiyənin birbaşa strateji maraqlarına xidmət
edən layihələrdir; e) ABŞ və Türkiyənin İran və Rusiya
münasibətlərini, eləcə də Şərqi Asiyada sivasi mühitin gərginliyi
baxımından Cənubi Qafqaz (Azərbaycan və Gürcüstan) ABŞ və
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Türkiyənin Orta Asiyaya girişi üçün yeganə əlverişli çıxış
məkanıdır; ç) Xəzərin Ona Asiya hissəsindəki neli və qazııı
beynəlxalq bazarlara təhlükəsiz ixracı üçün bölgə əlverişli tranzit
mövqeyə malikdir; d) ABŞ-ııı Ona Asiya regionunu Qərbə
,qusadı cəhətdən inteqrasiya etdirmək üçün Cənubi Qalqaz
vasitə amilidir; e) Region Türkiyənin Orta Asiyanın türkdilli
dövlətləri ilə. eləcə də Rusiya daxilində mövcud olan türkdilli
qurumlarla əlaqələrində yeganə münasib hesab etdiyi bır
məkandır.
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II FƏSİL
Türkiyənin Qafqaz geosiyasəti
2.1. SSRİ-nin dağılmasından sonra I iirkiyənin Qafqaz
regionunda geostrateji maraqları: ümumi geosiyasi aspektlər
İstər Osmanlı imperiyasının, istərsə də müasir doxı
lurkıyənin Qalqazda həuıişə tarixi, milli və dövlət maraqları
mövcud olmuşdur. Hələ 1918-ei ılın man avında imzalanan
Brest-Litoxsk müqaviləsi ərəfəsində Osmanlı hökuməti Qar.x.
Oıdahaıı xə Batuınun Türkiyəyə ılhaqındaıı başqa Azərbaycan xə
Dağıstanı özünə daxil edə biləcək ölçüdə bir islam dövləti
x aratmaq planını qarşıya qoymuşdur Onvəı Paşa Qafqazdan
Osmanlı torpaqlarına yönələ biləcək yeni bır rus təhdid xə
istilasına qarşı Qafqaz müsəlmanlarını əhatə edə biləcək böyük
bıı bufer dövləti yaratmağı və Osmanlı dövlətini bu şəkildə
Rusiyanın təzyiqindən qoruya biləcəyim düşünürdü |95, 311
Aııeaq o dövrün siyasi prosesləri tamamilə başqa istiqamətə
yönəldi. Sovetlər dövründə bu regionun tamamilə Rusiyanın
nəzarəti altında olması nəticəsində Türkiyənin Qalqaz siyasətinin
həyata keçirilməsində fasilələr yarandı Lakin 1990-cı illərin
əvvəllərindən strateji maraqların təımni üçün xanci siyasət
strategiyası təkrarən bərpa olundu I92l-cı il 13 Oktyabr tarixli
Qars müqaviləsinə görə Qafqaz bölgəsi ilə olan birbaşa
əlaqələrim tamam kəsməyə məcbur olan Türkiyə SSRİ-nin
dağılmasından sonra Qafqaz ölkələrinin müstəqilliklərim bıı
birinin ardınca tanıdı |92, 205| Türkiyənin müasir dövr Qalqaz
sıvasəti Türkiyənin regional və Turk dünyası siyasətinin tərkib
hissəsinə çevrildi. (Bax. sxem 2. 4) Bu siyasətin nəticəsi olaıaq
Türkiyədə Milliyyətçi
Hərəkat
Partiyasının (МНР) lideri
Alparslan Türkeş tərəfindən
“Turk dövlətlərinin xə
qurumlarının Dostluq. Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Fondu"
(TÜDEV) yaradıldı. Bu qurum 1993-cü ildən etibarən
özünün illik yığıncağım təşkil edir
Həmin yığıncaqlarda
dünyanın hər tərəfindən, o cümlədən Şimalı Qafqazdan, türk
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v,|qlaı ından nümayəndələı işiııak edir, müxtəlil mədəni.
Mısıal. iqtisadi və təhsil məsələlər, müzakirə edilirdi. İlkin
olaıaq Rusiya rəsmiləri pan luıkızın meyllərinin mümkün
siyasi təsirinin Məıkəzı Asiyada və Qalqazda. həmçinin
latai'istan və Başqırdıstanda həddən artıq artması imkanlarını
„əzəro alaraq bu assambleyalara və rəsmi I ürk xalqlarımı,
.iiıııınitlərinə öz həyəcanını bildirmişdir Milliyyətçi Hərəkat
Partiyası Türkiyədə məskunlaşmış. Şimalı Qafqazdan olan
müxtəlif Türk xalqları və türk olmayan xalqlarla əlaqə
saxlayır. 1156, 32| SSRİ dağıldıqdan sonra öz müstəqilliyinə
„ail olmuş türkdilli respublikalar ilə sülh, təhlükəsizlik,
sabitlik və Avrasiyada inkişaf etmək naminə tarixi, dili xə
mədəniyyəti bir kökdən olmasını nəzərə alaraq, Türkiyənin
prezidenti Turqul Özalın təşəbbüsü ilə 1992-cı ilin 30-31
oktyabr tarixində, Ankara şəhərində Azərbaycan. Qazaxıstan.
Qırğızıstan.
Özbəkistan.
Türkmənistan
və
Tiirkiyə
dövlətlərinin başçıları bir yerə yığılaraq Türkdilli dövlətlərin
ilk sammitini keçirdilər. 1994-cü il oktyabrın 18-19-da
Istanbul şəhərində keçirilən II Sammitində bu ölkələr
arasında yeni münasibətlər yarandı. Bu görüş zamanı
beynəlxalq və regional problemlərə, o cümlədən Ermənistan
Azərbaycan münaqişəsinə dair böyük fikir mübadiləsi
aparıldı Bunun əsasında “İstanbul bəyannaməsi" qəbul edildi
‘‘Ankara bəyannaməsindən fərqli olaraq burada "güc
işlədilərək sərhədlərin dəyişdirilməsinə yolverilməzliyin" xə
BMI
TŞ-ııın
qətnaməsinə
əsasən
Ermənistan
xə
Azərbaycan arasında olan münaqişənin sülh yolu ilə nizama
salınmasının vacibliyi" kıını müddəalar qəbul olunmuş
mııəddə öz əksini tapmışdı |48, 211 SSRİ-nin dağılmasından
>onıa Türkiyənin bu regiondakı marağı aşağıdakı amiləriıı
əsin ilə formalaşmışdır. Qafqaz Türkiyənin Şəıqı Anadolu
əölgəsinin qorunması və təhlükəsizliyinin saxlanması üçün
ur regiondur; Orta Asiya və Volqa-Ural bölgəsindəki türk
ra müsəlman Ölkə və loplulııqlar ilə əlaqələrinin
gücləndirilməsi üçün əsas ərazidir; çoxu türk və müsəlman
ttlan və Türkiyə ilə yaxınlığı hiss edən bölgə xalqları ilə

və siyasi əlaqələrin qurulmasının tənıin
edilməsi üçün biı ərazıdiı: strateji yeraltı zənginlikləri
neft yataqlarının olması səbəbindən həm xam maddə, həm
də bazar rolunu oynayan bıı ərazidir. Rusiya Federasiyasının
cənuba
ıstı dənizlərə çıxışının qarşısının alınması v,»
1 üıkiyə üçün təhdid olan
əsas məsələlərdə üstünlükk4
saxlaya biləcək bir bölgədir Türkiyənin Qafqaz siyasətini hn
dövlətin Türk dünyası siyasətinin tərkibində tədqiq edilməsinin
əsas səbəblərindən biri də Qafqazda yaşayan xalqların ftıı
faizinin türkdilli olmasıdır. |92. 76| Tarixin
ən
qədim
zamanlarından bəri Qafqazda və Anadoluda yaşayan türklət
bır-biı ilən ilə davamlı şəkildə qaynayıb-qarışmışlar. Bu
səbəbdən Türkiyənin Qafqaz ilə tarixi, sosial, mədəni, etnik,
dil, dın əlaqələrinin
davam etməsi böyük fayda
verməkdədir. Türkiyənin Qafqaz, eləcə də Cənubi Qalqaz
siyasəti Türkiyənin Xəzər regionu siyasətinə də aiddir Türkiyənin
həm Qafqaz siyasəti, həm də Turk dünyası siyasəti xarakter və
mahiyyət baxımından bir-biri ilə əlaqəlidir. Türkiyə Cənubi
Qafqaz siyasətini region dövlətləri ilə birbaşa münasibətin
qurmaqla həyata keçirir Şimali Qafqaz bölgəsinə aid siyasəti isə
bu bölgənin Rusiyanın daxilində olduğu nəzərə alınaraq Rusiya
ilə münasibətlər zəminində formalaşır. (Bax, sxem 2.1 və sxcın
2.2) Şimalı Qafqaz xalqlarından osetinlər. adıgelor (çərkəz) v,Abxazların Türkiyədə yaşayan nümayəndələrinin sayı Şimalı
Qafqazdan heç də az deyildir. Bunlardan Türkiyəyə gəlpnlaı
müsəlman. Qafqazda qalanlan isə xristiandırlar. Çeçenlərin
sayı isə Türkiyəyə nisbətən Şimalı Qafqazda daha çoxdur
Bel bır fikir mövcuddur kı. Türkiyədəki Qafqaz mənşəli
xalqların yerləşmə məskənləri, ittifaqları Türkiyə dövləti
tərəfindən təhlükəsizlik və həyata keçiriləcək yeni siyasət
baxımından yaxından izlənib faydalanmağa möhtacdırlaı
Türk dünyası mədəni birliyinin saxlanılınası imkanı böytık
ölçüdə coğrali birliyin saxlanması ılo əlaqəlidir. Anadolu
Qalqaz-Türkıslan coğrali birliyinin önündəki coğrali əngəl
isə Ermənistandır.
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Hal-hazırda lüıkiyənin Qalqaz. .xüsusən Cənubi
Qalqazda iqtisadi, hərbi-siyasi, təhlükəsizliyi ləmın elmək,
ıcgıonun sosial, elm, mədəniyyət və digəı sahələrini ınkişal
etdirmək, eyni zamanda etnik və dını maraqları mövcuddur Bu
maraqlar cəmləşərək 1 ürkiyənın Qafqazda ümumi geosiyasiərateji marağını formalaşdırır. (Bax. sxem 2.3) Bu maraqlar
ıcəıisındə iqtisadi maraqlat mühüm rol oynavır Türkiyənin
Cənubi Qafqazda iqtisadı maraqları neft və qeyri-neft sektorunda
cəmləşmişdir. Cənubi Qafqazda Rusıvanın öz üstünlüyünü
əldən verməsindən istifadə edərək Türkiyə 90-cı illərin
əvvəllərindən burada siyasətim fəallaşdırmışdır (ənubı
Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın bır çox ölkələri Türkiyənin
vasitəsilə Avropaya çıxmağa. Qərb dov ləlləri ılo birləşməyə
çalışırlar.
Region
1 ürkiyə
ış adamları uçiin
böyük
mənimsənilməmiş bazar, habelə Mərkəzi Asiyaya əlverişli
tıaıızit yoludur.
Türkiyənin regionda əsas strategiyalarından bııı də
təhlükəsizliyin təmin edilməsi və hərbi-siyasi maraqlardır
Iüıkiyə Qafqazın sabitliyinə çox əhəmiyyət verir Qafqazda
sabitliyin və sülhün saxlanması üçün hal-hazırda üç razılaşma
təşəbbüsü
mövcuddur
Bunlardan
birincisi, Ermənistan
tərəfindən təklif edilən. Rusiya. Türkiyə. İran. Azərbaycan.
Gürcüstan
və
Ermənistanı
əhatə
edən
Regional
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktı' dır İkincisi. Azərbaycan
tərəfindən irəli sürülən “Cənubi Qafqaz Təhlükəsizlik
Paktf’dır. Bıııuın birincisindən fərqi iranın kənarıla qalması
və əvəzinə ABŞ-ııı Pakta daxıl olmasıdır. Üçüncüsü.
Süleyman Dəmirəlin Gürcüstana səfəri zamanı təkid etdiyi
"Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Paktı "dır Burada
dövlətlərin tərkibi Azərbaycanın təklif etdiyi formadadır
Olmurda yanaşı bunun AlƏT-ın himayəsi altıııda qurulmasını
təklif etmişdir. |92, 159| lürkıyə sülh və sabitliyə ona görə
vardım edir ki, Qalqaz münaqişə deyil, əməkdaşlıq regionu
ulsıın, mübahisələr dinc yolla həll cdılsııı. Bu məqsədlərə
nail olmaq üçün Türkiyə Al ƏT. BMI və NATO kııııı
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beynəlxalq qurumlarla çalışır. Türkiyə həmçinin Qafqazı);,
regional təşəbbüslərə himayədarlıq edir Məsələn. 1992-ç,
ılın iyun ayında Türkiyə Qara dəniz İqtisadı Əməkdaşlıq
təşkilatının yaradılmasına kömək etmişdir
Bıı orqan
iqtisadiyyat və texniki sahələrdə hökumət və qeyrı-hökıınioı
səv iyyəsində əməkdaşlığı gücləndirməklə regional stabılləşməm
uıkışal etdirmək məqsədini qarşıya qoymuşdur. Türkiyənin
digər məqsədi Qafqazda yeni müstəqil dövlətlərin iqtisadı
\ə siyasi müstəqilliyinə dəstək verməkdir Kəsmi xəttə
müvafiq olaraq Türkiyənin Qafqaza hərbi cəhətdən müdaxilə
etmək planı yoxdur Türkiyə silahlı qüvvələri. Türkiyə Xarici
İşlər Nazirliyinin köməyi
ilə Azərbaycan Gürcüstan
hərbçiləri ilə yaxın əlaqələri inkişaf etdirmək üçün çox
cəhd edir. Bu siyasətin sübulu olaraq 1998-cı ılın fevral ayında
Türkiyə generalı Çevik Bır Vaşinqtonda qevd etdi kı
Mərkəzi Asıya və Qafqazdan təqribən 2300 nəfər kursam
Türkiyə hərbi kolleclərində təhsil alır və başqa 1700 nəfər
isə Türkiyədə hazırlıq kursları keçir. |156, 23|
Türkiyənin Qafqazda həyata keçirdiyi sülh siyasətin?
dair müəyyən baxışlar vardır Bu baxımıdan Almaniyanın Iridrıv
then Fondunun 2001-ci ıl noyabrın 26-27-də "Cənubi Qalqaz
dondurulmuş münaqişələrin qeyri-stabil regionu mövzusunda
Berlində keçirdiyi konfransda Türkiyədən olan nümayənd?
Gündüz Aklan çıxış edərək bildirirdi "Biz
deyirik
kı.
regiondakı münaqişələrin sülh yolu ilə və beynəlxalq hüquq
normaları ilə həll iiçiin imkanlar mövcuddur. Biz başa
düşürük
kı.
bizim
hamımız
Qafqazda
sabitliyin
yaradılmasında maraqlıyıq və bu region ölkələrinə öz
aralarında və qonşu dövlətlərlə, məsələn. Türkiyə ili*
əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə ıınkan yaradar və nəticədə
regional müstəqilliyə gətirib çıxarar. Cənubi Qafqazda bel.»
bir mühitə nail olunması Türkiyəyə intensiv olaraq region
ölkələri ilə mədəni, iqtisadi və sıvasi əlaqələr yaratmağa
imkan verər. Nəticəsi Türkiyə iqtisadiyyatı və bütünlükdə
bizim Qərb qonşularımızla münasibətlər üçün müsbət olar
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Qeyd etmək lazımdır kı. Abxaziya və Dağlıq Qarabağdakı
mıinaqışələrın sülh yolu ilə həll edilməsinin axtarışı daha
vacibdir.
Biz iki cür yanaşmanı işləyirik bir tərəfdən
ikitərəfli əsaslara ınıkan daxilində daha çox vaııaşmağa cəhd
edirik, digər tərəfdən isə beynəlxalq təşəbbüsdən istifadə
edirik |99, 140| Tüıkıyə Azərbaycan və Gürcüstanın bölgədə
iqtisadi və siyasi inteqrasiyasını qarşısına məqsəd qoymuşdur Bu
məqsədlə 2000-ci il aprelnı 8-də Bakıda Türkdilli dövlət
başçılarının VI Zirvə görüşündə Türkiyə prezidenti S.Dəmirəl
çıxış edərək belə bir fikir də söylədi kı. Türkiyə qardaş
ölkələrin iqtisadiyyatlarının dünyaya açılmasına xə inkişaf
etməsinə dəstək
verir
Qatqaz
Türkiyənin Avrasiya
siyasətində strateji əhəmiyyətə malıkdıı Bir Qafqaz dövləti
olaraq bu bölgədə damı sülh və sabitliyin təmin edilməsi
lüıkiyənın əsas məqsədidir
Türkiyənin təkamülü və
istiqaməti Qafqaz dövlətlərinin gələcəyində əsas rol ovnayıı
Əgər Türkiyə Avropa Birliyinə girsə və Avropa onıın üzünə
qapılarını bağlamasa, onda, Qalqaz ölkələri yəqin kı. Avropa
orbitinə daxil olacaqdır Bu isə onların istədıvı perspektivdir
l.akin əgər Türkiyənin av ropalaşması daxili və ya xarici
səbəblərdən uğursuzluğa düçar olarsa. Gürcüstan və
Ermənistanın Rusiya maraqlarına uyğunlaşmaqdan başqa əlacı
qalmayacaqdır.
Bu
halda
onların
gələcəyi
Rusiya
münasibətlərindən Avropaya doğru inkişaf edəcəkdir. Trabzon
Zirvə
görüşü
(Azərbaycan.
Türkiyə.
Giirciıslan
prezidentlərinin görüşü) böyıik geosiyasi əhəmiyyətə malik idi
Belə ki. Cənubi Qafqaz Qara dönız bölgəsində tədricən
Azərbaycan. Türkiyə və Gürcüstandan ibarət müstəqil
məhəlli "iıçliik" əmələ gəlir kı. onları üınuıni iqtisadı
ınəııafe və bununla bağlı siyasi mənafe birləşdirir. Burada
Xəzər nefti birləşdirici aınıl rolunu oynaya bilər. Qeyd edilən
likirlərlə razılaşaraq bıklımıək olaı kı. Qafqazın sabitliyi və
inkişafı elə Türkiyənin gələcək inkişalına xidmət edər Məhz
Tuıkiyə bütün imkanları ilə
bıı amillərin qorunmasına
Çalışmalıdır. Türkiyənin elə müasir Qalqa/ siyasəti, xüsusilə
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Vərbəytan və Gürcüstanla münasibətlərinin yaxşılaşdırılması
elə ıə>ını Ankaranın regiondakı uğuru kıını dəyərləndirilməlidir
luıkıvə ( ənubi Qalqazda ozünüıı lıənı Gürcüstan, həm
də Azərbaycanla münasibətlərini müsbət istiqamətdə inkişal
etdirməkdə maraqlıdır. Bu mövqedə dayanmaqda Türkiyənin
başlıca məqsədi regionun iqtisadi və sıyası inkişafını təmin
etınək. regional (Bakı-Tbilısı-Ceyhan neft kəməri. Bakı-Oızurum
qaz kəməri. İpək Yolu layihəsi və digərləri) iqtisadi layihələrin
reallaşması uçun sabitlik yaratmaq. Azərbaycan və (Jüreüstanı
Qərbə inteqrasiya etdirmək məqsədindədir və bu istiqamətdə
çalışır I üıkivənin regionda yeganə problemi onun dövlət
sərhədlərinin bütövlüyünü qəbul etmək istəməyən, ərazi iddiası
irəli sürən, “qondarma sovqrınT'ı beynəlxalq aləmdə qəbul
etdirməyə çalişqn. Türkiyənin regionda əsas strateji partnyoru
hesab edilən Azərbaycanın ərazilərini işğal edən və regionun
siyasi bütövlüyündə "parçalayım” mövqe tutan Ermənistandır
Ennənistamn bu mövqeyinə görə 'lürkiyə Gürcüstanla
Azərbaycan arasında sıx münasibətlərin olmasında da maraqlıdır
Bununla əlaqədar onu qeyd etmək olar ki. 1998-cı il aprelin
26-da Türkiyə Respublikasının prezidenti S.Dəmirəlin dəvən
ilə Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Gürcüstan
prezidenti Eduard Şevardııadze Türkiyədə rəsmi səfərdə
olarkən Trabzon şəhərində üç ölkə arasında imzalanmış birgo
bəyanatda prezidentlər ölkələr arasında yaranmış xüsum
dostluq, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq münasibətlərim
bundan sonra da genişləndirməyə və dərinləşdirməyə hazıı
olduqlarını . bölgədə təhlükəsizliyin və sabitliyin təınııı
olunması sahəsində birgo səyləri həm regional səviyyədə,
həııı də daha geniş beynəlxalq səviyyədə daha da
gücləndirməyin
vacibliyim
qeyd
etdilər, Tbilisi
bəyannaməsində- "Dinc Qafqaz" bəyannaməsində ifadə
etdikləri prinsiplərin həyata keçirilməsinə yönəldilmiş səyləri
tamamilə dəstəklədiklərim təsdiq etdilər. Prezidentlər Xəzəı
hövzəsinin enerji daşıyıcılarının nəql olunmasının əsas
istiqamətlərindən biri kinıı. Transxəzər və Transqafqaz bom

kəmərləri şəbəkələrinin daxil olduğu Şərq Qərb energetika
dəhlizinin inkişafını,
İpək Yolunun bərpa olunmasını.
jRASEKA
Avrasiya
nəqliyyat
dəhlizinin
üsiiin
əhəmiyyətini vıırğuladılaı və bu məqsədlə, həmin dəhlizin
mühüm tərkib hissəsi kimi. Tbilisi
Qars dəmir yolu
magistralının inşasını sürətləndirməvın zəruri olduğunu bəyan
c,dilər. |22, №94, 28.04.I998|
Türkiyənin Qafqaz strategiyasında Gürcüstanla olan
münasibətlər mühüm rol oynayır. Bu münasibətlər 'I ürkiyənin
Qafqaz siyasətinin tərkib hissəsidir (Bax. sxem. 2.1) Türkiyə
ıla Gürcüstan arasındakı müasir münasibətlər 1989-cu ildə
Saqi səıhəd qapısının açılmasından sonra başladı SSRİ-nin
daüılnıasından sonra Türkiyə Gürcüstanın müstəqilliyini I99l-ci
ıl dakabrın 16-da tanıdı Türkiyə ilə Gürcüstan arasında
diplomatik münasibətlər 1992-ci ıl may avının 22-də yaradıldı
|94, 377| Türkiyə ilə Gürcüstan arasında tanı diplomatik
münasibətlər isə 1992-ci ilin may ayından sonra ABŞ və
Almaniyanın Tbilisi ilə diplomatik kanallarını açdıqdan sonra
yarandı. Türkiyə rəsmləri bu vaxtdan əvvəl yeııı yaradılmış
türk
dövlətləri ilə əlaqələrin
genişlənməsinə başlarını
qatmışdılar və Dağlıq Qarabağ problemi ilə məşğul
olurdular. 1992-ci ilin mart ayında Eduard Şevardnadzeııin
Dövlət
Şurasına
sədrliyi
vəzifəsinə
gələnə
qədər
Gürcüstanda vəziyyət çox gərgin ıdı Bu zaman Xəzər neltı
və qazı üçün tranzit kinıı Gürcüstanın əhəmiyyəti tanınmırdı
Beləliklə. Türkiyə rəsmiləri Cı ırcüsianla diplomatik əlaqələı
yaratmaqda tə’ mirdılər. 1992 cı ıliıı ıvul ayında Türkiyənin
baş naziri S.Dəmirəl ilk dəfə olaraq Gürcüstana ləsıııı sələı
etdi. Dostluq müqaviləsi, ticarət, mədəniyyət, təhsil və
nəqliyyat
sahəsində
digər
ıınıqav ilələı
imzalandı
L.Şevardııadze 1992-cı ıl iyuıı ayında İstanbulda keçirilən
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq 1 əşkıkıtınııı ilk sammitində
ışiirak
etdi. Türkiyənin Gürcüstanla olan münasibətləri
Gürcüstan tərəfindən müsbət qarşılanır Belə kı. Gürcüstanın
Ankaradakı səfiri Tariel 1 ebamdzeııın likıincə. Gürcüstan

128

129

uçün liırkıy.» əhəmiyyətli bir ölkədir Həm qonşudur, həm
bovük bıı dovlətdiı. həm də Gürcüstanın strateji tərəfdaşıda
Qalq.ı/ sıyasəııııdə sözü keçən. Qatqaz problemləri p..
doğrudan-doğruya əlaqəli olan bıı dövlətdir Gürcüstanın
müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlərdən bırı Türkıvədit
luıkıyə aıdıcıl olaraq Gürcüstanın müstəqillik yolundakı
həıəkəiləııui və nailiyyətlərini dəstəkləyən. Gürcüstan ık>
iqtisadı
əlaqələri
gücləndirərək
iqtisadı
vəziyyətim
düzəltməyə çalışan və dalıa yüksəkliklərə çıxanmaq istəyən
bıı ölkədıı Iüıkiyə üçün Cənubi Qalqazda sülh və sabitliyin
olması çox faydalıdır. Çünki Türkiyənin Qafqaz. Gıııcıistan.
Azərbaycan və Orta Asiya ilə tarixi əlaqələri vardıı
Qardaşlıq vo etnik bağlılığın olduğu Xəzər bölgəsi ilə sun
dərəcə yaxşı və gözəl əlaqələr qurmasında Gürcüstan vo
( əııubı Qalqaz çox önəmli körpü rolunu oynayıı Bunun
üçün Gürcüstanın istiqlalı, iqtisadi rifahı Türkiyə üçün ço.x
mühüm biı məsələdir. Türkiyə ilə Gürcüstan arasında enerji
sektorundan kənar iki faydalı layihə mövcuddur. Bırıııcı
layihə Rize-Potı dənizaltı fiber optik kabel layihəsidir. Bu
layihənin dəyəri cəmi 6 milyon dollardır Bu layihə
gerçəkləşərsə. Gürcüstan. Orta Asiya cümhuriyyətləri və
Qafqaz
ölkələri
Türkiyə
üzərindən
Avropaya
açıla
biləcəkdir
Türkiyə
ilə
Gürcüstan
arasındakı
enerji
sektorundan kənar ikinci layihə ikili münasibətlərə daha da
yaxından kömək göstərəcək üçüncü sərhəd qapısının
açılmasıdır Ikı sərhəd qapısı Sarp və Posof (Ahıskal
fəaliyyətdədir Gələcəkdə həyata keçirilə biləcək digər bır
layihə də Kars Tiflis dəmir yolu xətti layihosidıı. |88, 137138| Türkiyə Gürcüstan münasibətlərinin davamı olaraq 1998-cı
ildə Tbilisidə Eduard Şevaıdııadze ilə bu ölkədə rəsim
səfərdə olmuş Türkiyənin baş ııazırı Məsud Yılmaz arasında
energetika sahəsində əməkdaşlıq haqqında hökııməllərarusı
saziş imzalanmışdır. Sənədin imzalanması mərasimində qeyd
edildi ki. Bakı - Ceylıatı neft kəməri layihəsinin həyata
keçirilməsi sahəsində iki ölkənin əməkdaşlığı başlamı
fəıəflər
Qafqazaşırı
qaz
kəmərinin
çəkilişində də
130

əməkdaşlığın zəruriliyim vurğuladtlar 1998-ci ilin mart
,ı\iıula tbilisidə Gürcüstanla luıkıyə arasında ıkıtərəllı
əməkdaşlığın inkişal etdirilməsi haqqında 4 hökuıııəıləıarasi
^ızış imzalandı. Qafa dənizdə sərhəd məsələlərində
əməkdaşlıq haqqında: idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında.
,kı olkəmu patent xidmətləri aıasinda əməkdaşlıq haqqında.
|OO8-2O0Ü-ci illərdə təhsil, elm və mədəniyyət sahəsində
proqramların mübadiləsi haqqında |22. №61, 17.03.1998|
lıııkiyənın Orta Asiya siyasətində Gürcüstan əlverişli eoğıali
ıraıı/ıt mövqeyə sahibdir ( Bax. sxcnı I. 3) Tüıkiyəmn
Vərbaycan və Orta Asiya respublikaları ilə əlaqələri
[Hireüstan üzərindən də həyata keçirilir Gürcüstan 1421
km-lık
dəmiryoluna sahibdir
Dəmiryolları Gürcüstanı
Rusiyaya. Qara dəniz limanlarına. Bakıya və Yerevana
bağlayır. Ayrıca Gürcüstanın Qara dəniz limanlarını Ibılisi
otlu ilə Azərbaycana və müasir hava limanlarına bağlayacaq
ı, xətli avtomobil yolu inşa etmək planı da vaıdıı
biırciistanın Qara dənizdə iiç böyük limanı Poti. Banımı və
Suxıımi limanları vardır. Tranzit olaraq Azərbaycan,
jnnənistan və Orta Asiyadakı türk cümhuriyyətlərindən Poti
ıə Batumi limanları vasitəsilə yiik daşımı |87, 10-11)
Türkiyə Qafqazdakı stratep maraqlarını ləmiıı eiıııək
iiçün Azərbaycanla yanaşı Güıc 1 tan iqtisadiyyatının inkişafına
da köıııək göstərir. 1999-cu ıl ı.abrın 'l-ııə qədər Türkiyənin
[ıiireüstana ayırdığı Exiıııb ıık I dillərinin məbləği limit olaıaq
50 milyon dollar idi. 2000 ili’ nar, ayına qədər bu məbləğdən
II v nıilyon
rı istifadə eynimişdir |94, 427| Gürcüstanla
lıirkiyə arasında 1992-eı ildə ixracın lıəcıni lürkivədən
Liıırcüstaııa 6,03 mln dollar, idxalın lıəcıni 5.07 mln dollar
•Itıuışdursa, 1998-ei ildə Tiiıkıyə ixrac etdiyi məhsulların
nıqıları 164,14 mln. dollar, idxal etdiyi məhsulların miqdarı
isə 91 mln. dollar olmıışdu |1S6. 36|
Türkiyənin Gürcüstanda hərbi-siyasi v» təhlükəsi/livi
binin etmək maraqlarına Gürcüstan ordusunun NAIO
itandartları səviyyəsində hazırlanması strategiyası daxildir.
131

lürkiyə ABŞ-dan sonra Gürcüstana yardım göstərən ikinci
oıı böyük dövlətdir. Bu yaıdım əsasən Itəıbı hazırlığa
yonəldılmışdıı Hərbi köməyin əsas hissəsi hərbi şəxsi
heyətin hazırlanmasına və hərbi kazarmaların təmirinə sən
olumu 1999-cu ildə Türkiyə ilə Gürcüstan arasımla 5 ıl
müddətinə hərbi əməkdaşlıq haqqında protokol imzalandı
lıııkıyə Gürcüstanın
Kacori
hərbi
tədris
mərkəzim
kompüterlərlə və dil öyrətmə təlimatları ilə təmin cdıı
Tıirkıyə Kosovadakı tıırk batalyonunun tərkibində 34 noluı
hərbiçidən ibarət Gürcüstan bölüyünün I ay müddətııuı
xüsusi hazırlanmasını, bu bölüyün ərzaq təminatını vo
üzvlərə əmək haqqının ödənilməsini də öz üzərinə
götürmüşdür | 143, I35| Türk. gürcü münasibətlərində hərbi
yardımlar xüsusi olaraq 1990-cı ilin ikinci yarısından sonra
ortaya çıxan və inkişaf edən bir sahədir. 1990-cı illərin
ikinci
yarısından etibarən
rus-gürcü
münasibətlərində
gərginliyin yüksəlməsinə paralel olaraq Gürcüstan rəsmiləri
milli oıdıı qurulması fəaliyyətinə xaricdən dəstək axtarışına
girdilər. Gürcüstanın
Rusiyanın
hərbi
təsirindən
uzaqlaşmasında və Tbilisidə sabitliyin saxlanması uçun
Ankara yardım etdi. Bu çərçivədə Gürcüstanla 1996-cı ıl
aprelin 4-də imzalanan
Hərbi əməkdaşlıq müqaviləsi "nin
ardınca 1997-cı il iyulun 14-də 'Hərbi təlim əməkdaşlıq
müqaviləsi"
imzalandı.
Türkiyənin
hərbi
yardımları
Gürcüstan
ordusunun
NATO
standartlarına
uyğun
təşkilatlanması, döyüş imkan və qabiliyyətinin əldə edilməsi
və artırılması, təlimatlandırılmış şəxsi heyətə olan ehtiyacın
ödənilməsi, xüsusi birlik və digər birliklərin hazırlanması,
təchizatlara olan ehtiyacların ödənilməsinə yönəlmişdir. 1998ct ıldəıı hal-hazıra qədər lürkiyə silahlı qüvvələrinin
Gürcüstan ordusuna təchizat və məhsul yardımlarının həcmi
30 milyon ABŞ dollarını aşmışdır. |96, 432-433] 1997-cı
ildən etibarən Gürcüstanın zabitləri liirkiyədə hazırlanır
I99X-CI ildə lürkiyə Gürcüstana müdafiə məqsəd ilə 5?
milyon ABŞ dolları məbləğində
maliyyə yardımı ayırdı
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1999-cu ılın iyun və 2000-ci ılın aprel aylarında lıııkıyə
Gürcüstan lıərbsinin müasirləşdirilməsi uçiiıı eəl.x.<kdə I ~
milyon və 4 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait
verməyə qərarlaşdırdı Gürcüstana su sərhədlərim qəruınaq
„çün iki ədəd patrul qayığı verdi 1997,v,
may ayında
Ankaraya səfəri zamanı Gürcüstan parlamentinin Müdafiə və
Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Revaz Adamıya ləklıl
etdi kı. I'iirkiyə Abxaziyada yem sülhməramlı qüvvə
yerləşdirə bilər. Qeyd edildiyi kıını. ilk dövrlərdə rürkıvə
(iürciisianda hərbi bazaların yerləşdirılınəsində ehtiyatlı olmağa
çalışırdı. Eyni zamanda Gürcüstan da mövcud geosiyasi şəraiti
nəzərə alaraq bu məsələyə ehtiyatla yaııaşııdı Məsələn 1999 <u
ılın mart ayında Tokioda çıxış edən I du.ırd Şcvardnadze
ılalıa çox real olaraq bıldııdı kı. lürkiyə ilə hərbi
əməkdaşlıq
lürkiyə
hərbi
bazalaııııın Gürcüstanda
yerləşdirilməsinə gətirib çıxarmayacaqdır Gürcüstan piyada
qüvvələrinin kiçik bir kontingenti türk sülhməramlıları ilə
birlikdə Kosovoda iştirak edir |I5<>. 25 |
Türkiyə Gürcüstanda münaqişələrin siilh yolu ilə həll
edilməsində strateji baxımından ınaruqlıdıı Məsələn, lıııkıyə
prezidenti Süleyman Dəmirəl 1995-cı ıl dekabrın 7-də
Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan parlamentində
çıxışında belə bir l’ıkir səsləndirdi kt. Qafqazda Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında mövcud olan problemdən başqa, umunu
qonşu olan Gürcüstanda Abxaziya və Osetıya problemlərinin
mövcud olması da Türkiyə üçün ciddi bir narahatlıq
mənbəyidir Buna görə də Qafqazdakı münaqişələrin, ə
cümlədən Yuxarı Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllim
torəllərdən sonra bəlkə də ən çox aızıı edən əlkə
lıiıkıyədır Bu baxımdan bu regionda sülhün və əmin
amanlığın
yenidən
qurulması
lüıkıyə
uçun
çox
əhəmiyyətlidir. (22, Л»237, 09.12.1995|

Abxaziya məsələsində

liirkiyənin rəsmi mövqeyi budur kı. nuıbahtsələı dinc yolla
həll edilməlidir, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü qorunmahdıı
Bununla belə, rəsmi Tbilisi Türkiyədəki böyük abxaz
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u masının ləulıyvəlindən narahat olur. Çünki bu icma (birlilə
lürkiyə hakimiyyətinə Abxaziyaya münasibətdə daha ç0>
ıııüdafiəedici xətt götürmək üçün təsir etməyə təşəbbü,
gösiəııı lıııkiyə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü hər /.ащац
dəstəkləyir Məsələn, Türkiyədə təqribən
abxaz
mənşəl,
700.000 nələı türk vətəndaşı vardıı. 1996-cı ilin sentyab
ayında Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi bəyan etdi kı
Gürcüstanda yaşayan abxazlar Türkiyəyə uzunmüddətli daxıl
olmaq
üçün
Suxumımn deyil.
Gürcüstanın
ınərkazı
hökumətinin verdiyi pasportlardan istifadə etməlidirlər |ISh.
331 Türkiyə
Gürcüstan Abxaziya
mübahisəsində
usə.
marağını qoruyub saxlamışdır Beş nəfər zabitdən İbaiaı
lıııkiyə
kontingenti
Gürcüstanda
BMT
müşahidoç,
missiyasının tərkibindədir Bu missiya Gürcüstanla Abxazıv
qüvvələri arasında monitorinq keçirir. Dağlıq Qa rabat
mıinaqişəsının
tənzimlənməsi
məsələlərində
Türkiyə
"gücləndiriri" (facilitator) rol oynamağa təşəbbüs göstərirw
Gürcüstan - Abxaziya münaqişəsində "vasitəçi” (mediator) rol
oynamağa çalışır. |I56, 16| Türkiyə ilə Gürcüstan arasında
münasibətlərdə Gürcüstanın Türkiyə ilə sərlıəddində olan
Acarıstan muxtar qurumu problem yaradırdı. Tbilisi Tiirkıyə ile
Gürcüstanın cənub-qərbində yerləşən və ıkı dövlət arasındakı
çox müluiın avtomobil yoluna, dəmiryoluna və gəmiçiliyə
malik olan, əhalisinin əksəriyyətini müsəlman güıcıilər təşkil
edən Acarıstan muxtar qurumu ilə iqtisadi əlaqələrinin
olduqca təsiıedıcı qiivvə ola bilməsindən narahat oluıdu
'lürkiyə də həmçinin Acarıstan lideri olmuş A. Abaşidzcnın
Ibılisı ilə münasibətlərinin anlaşılmazlığına görə iqtisad
cəhətdən əziyyət çəkııdı Başlıca problem Acarıstana davı
olaıı məhsullara gömrük rüsumunun yığılmasına görə haib
tərəfin məsuliyyəti ilə əlaqədar idi. Nəticədə Batumi
limanına daxıl olan və Tbilisiyə gedən Türkiyə məhsullan
üçün gömrük rüsumları ıkı dəfə
bir dəfə Acarıstana. bit
dələ də Gürcüstanın mərkəzi hakimiyyətinə ödənilirdi. |I56.
I5|
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Türkiyənin Gürcüstandakı strategiyasına dan aşağııbkı
bəz» müsbət amilləri qeyd etmək olar 1) Gürcüstan Qalqa/
dövləti olaraq Türkiyənin region maraqları zoııtısma aiddir: 2)
Gürcüstanın əlverişli cogıalı mövqeyi I ürkiyəum Azərbaycanla
,qusadı əlaqələrində mühüm rol oynayır. .3) Gürcüstan lürkiyə
uçun əlverişli iqtisadi bazardır. 4) Siyasi baxımından Gurcüstun
lürkiyə də Rusiya arasında „buler zona rolunu oynayır: 5)
Türkiyənin Ona Asiya siyasətində Gürcüstanın əlverişli coğrafi
mövqeyi vardır.
Türkiyənin Qafqazın
digər bu
dövləti olan
Ermənistanla da münasibətlərini normallaşdırmaq strategiyası
mövcuddur Tüıkiyə-Ermənısian münasibətləri Türkiyənin region
siyasətinə aiddir.(Bax, sxem 2.1) Bu strategiyanı hələ 1990 eı
illərin əvvəllərindən həyala keçirmək başlıca məqsəd olmuşduı
lakin Ermənistanın qeyri-konsiıuktiv mövqeyi Türkiyəm bu
strategiyasını həyata keçirməyə imkan vcrmıı Problemlərin
\aranmasi ehtimalını qabaqcadan nəzərə almayaraq Türkiyə 9tı-cı
illərin əvvəllərində Ermənistanı beynəlxalq hüququn subyekti
kııni qəbul etmişdi. Belə ki. Cənubi Qafqazın dıgəı ölkələri ilə
yanaşı Türkiyə Ermənistanın da müstəqilliyini 1991-ci ıl
dekabrın 16-da tanıdı.
|99|-ci ilin aprel ayında Türkiyənin Moskvadakı
səl’ırı Volkan Vura! Türkiyənin ilk rəsmi şəxsi kııni
Yerevanda olmuşdu. Ermənistan lideri Teı
Penosyanla
yaxşı qonşuluq münasibətlərinin müqaviləsi layihəsi də
hazırlanmışdı. Türkiyə Ermənistanın müstəqilliyim lamdtqdaiı
sonra Yerevanda Türkiyə konsulluğu açılmışdı Hətta 1992 cı
ılın əvvəllərində Türkiyənin Ermənistana səfiri təvııı olundu
və səfıı öz postuna getməyə hazır idi lüıkiyə I ıınəmsi.mla
ikitərəfli razılaşmanın əldə edilməsini. Еппэпыашп ona
qarşı heç bir ərazi iddiası olmadığım bəyan etməsim
gö/ləyirdi. Lakin bu razılaşma baş tutmadı və tam
diplomatik əlaqələr qurulmadı. Ancaq Eımənıstan 1992-et ilııı
yanvar ayında Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
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Konfransının üzvü olduqdan sonra Tıırkıyə ilə arasındala
soıhəddi oldıığıı kiıııı qəbul elməyə məcbur oldu
I rmənısian parlamentinin 1991 -ci ilin fevralında Qah
müqaviləsi
ilə müəyyən olunmuş Türkiyə-Ermənisian
$oıhədlərini tanımadığı haqqında qərarından sonra Tıirkıı,.
1992-cı ılın yazında Ermənistana yazılı olaraq iki ölko
sərhəddıni tanıdığını bəyan etməyincə diplomatik əlaqəlaj
qurmayaeağını bildirdi |94, 40Й | Ermənistan parlamentinin
1991-cı ıl avqustun 23-də qəbul etdiyi müstəqillik aktının ||.
cı maddəsində “Ermənistan dövləti 1915-ci ildə Osmanlı
Türkiyəsi və Qərbi Ermənistanda həyata keçirilən soyqırımın
beynəlxalq aləmdə qəbul edilməsi üçün irəli sürülən
cəhdləri
dəstəkləyəcəkdir”
ifadəsi yer
aldı
“Qərbi
Ermənistan" dedikdə Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgəsi
nəzərdə tutulurdu. |96, 414-4151 Lakin Ermənistanın tamamilə
Rusiya və İrandan asılı vəziyyətdə olan ağır iqtisadi vəziyyəti bu
dövləti Türkiyə ilə siyasi və iqtisadi əlaqələri qurmaq
məcburiyyəti qarşısında qovdu. Hələ 1992-ci ilin ilk aylarında
bəzi türk iş adamları Yerevana dəvət edilmiş və Trabzon
limanından istifadə etmək üçün bu iş adamlarının vasitəçilik
etmələri istənilmişdi 1992-i ılın ikinci yarısında Türkiyə
Avropa Birliyinin xətti ilə yüz min ton buğdanın Ermənistana
verilməsinə yardım etmişdi Eyııı zamanda enerji cəhətdən
böhran keçirən Ermənistana enerji köməyi göstərilmişdi. |96.
4I5| Türkiyə Ermənistana 1992-cı ildə 3 milyon dollar
məbləğində məhsul ixrac etdi İdxal isə cəıni 30 min dollar
məbləğində idi. 1994-cii ildə isə ixracın həcmi cəıni 12(1
min ABŞ dolları məbləğində ıdı İdxal isə olmamışdı. 1994cıi ildən sonra Ermənistanla Türkiyə arasında idxal-ixrac
əməliyyatları həyata keçirilmədi 1156, 36|
Azərbaycanın
Kəlbəcər rayonu işğal edildikdən sonra 1993-cü ilin aprel
ayında
Türkiyə
Ermənistana
embarqo
tətbiq
etdi
Münasibətlərin
norma daşınası
üçün
uğursuzluqlara
baxmayaraq, Türkiyə 1992-ci ılın iyuıı ayında Enııənistanııı
Qara Dəniz İqtisadı Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvlüyünə
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qəbul
etdirdi. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
çərçivəsində telekommunikasiya, nəqliyyat təhsil və ətral
mühit sahəsində müxtəlıl layihələrdə iştirak və ticarətin
liberallaşması üçün müzakirələr keçirildi. Türkiyə və
Ermənistan arasındakı münasibətlərin yaxşılaşması iiçün eyııı
zamanda hər iki torətdən də bəzi qunıınlaı cəhd göstərirlər
Bəzi
türk
və
erməni
iş adamları
münasibətlərin
nonnallaşdırılıb inkişfa, iiçün və sərhədlərin açılması
məqsədi ilə səylər göstərirlər. Bu məqsədlə 1997-cı ildə bıı
Erməni
Türk əməkdaşlığını inkişaf etdımıək iıçütı ortaq
komitə yaradılmışdır. Ayrıca olaraq 2OO2-cı ildə “'Türk
Erməni Əlaqələndinnə Komissiyası" ("lürk
Erməni
Uzlaşdırma Komissiyası" - “TARC") yaradıldı
Lakııı
dövlətlərarası münasibətlərin normal laşıııasi uçun Turkıvə
hesab edir ki. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli yolla həll
edilməli. Ermənistan uydurma soyqırım iddialarından və eləcə
də Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməlidir |96,
4I6| Ermənistanla Türkiyə arasındakı münasibətlərə zərbə
vuran daha bir amil də Ermənistanın Türkiyənin problemləri
olduğu qonşuları ilə Türkiyənin əleyhinə olaraq ittifaq
yaratmaq axtarışlarına girməsi səbəbidir Rus əsgərləri
Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinə yerləşdirilmiş və Ermənistan
Türkiyəyə qarşı silahlandırılınışdıı. Ermənistanın ayrıca
olaraq İran, Suriya və Yunanıstan ilə təhlükəsizlik sahəsində
yaxınlaşma məsələsi Türkiyəni narahat edit Turkıvə
Ermənistan münasibətlərinə zərbə vuran daha bıı aınıl də
ASALA tenor təşkilatının Türklərə qarşı fəaliyyəti.
Ermənistanın və digər dövlətlərdə yaşayan ermənilərin PKK
ııı
dəstəkləməsi
amilidir. Türkiyə bulun bu problemlərə
baxmayaraq. Ermənistanı öz mövqeyindən çəkındınııək üçün
müəyyən liberal addımlar atmişıliı lürkiyənin bəzi iş adamlaııua
Ermənistanla qeyri-hökumət səviyyəsində
iqtisadi-ticarət
əlaqələri yaratmağa imkan verirdi.
Belə ki, 1996-cı ilin yazından başlayaraq luıkıv.
mətbuatı ilk öııco çox ehtiyatla, dalıa sonradan isə yavaş
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yavaş, qonşu I nnənıstanla Şərq sərhəd məntəqəsi olan Qnr\
şohoıı vasitəsilə iqtisadi -ticarət əlaqələrinin təşkili üçün
ınovcııd olaıı imkanlar haqqında lürkiyə ictimaiyyətinin
rəyini qabaqcadan öyrənməyə çalışırdı “Sabah” qəzetinin
1996-cı ıl 13 iyul tarixli sayında Türkiyə və Ermənistan
arasında "H-50" adlı humanitar hava dəhlizinin açılışı
haqqında məlumat verildi. “Axşam” və “Hürriyyət” qəzetləri
|997-cı il I I mart tarixdəki nömrələrində Yerevan və Trabzon
arasında hava xəttinin açılışı haqqında məlumat verdiləı
Xəbərdə göstərilirdi ki. uçuş reysləri YAK-40 tipli
təyyarələr
vasitəsilə.
özəl
anonim
kampaniya
olan
"QOLDEYR” tərəfindən həyala keçirilu |46, 50-521 "Erməni
lobbisi* adlanan türkiyəli iş adamlarırıııdan ibarət olan bıı
qrup Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı sərhədləri açmaq və
iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsini genişləndirmək
məqsədilə öz ermənıstaıılı həmkarları ilə işlər görür.
Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq üçün Türkiyə
hökumətinə təzyiq edirlər. Bu məqsədlə 1997-ci ilin mav
ayında Türk Erməni Birgə Biznesin İnkişafı Komitəsi
yaradıldı 1997-ci ilin avqust ayında bu komitə özünün ilk
yığıncağını keçirdi. Həmin ay Türkiyə və Ermənistan ış
adamları arasında bank sahəsində, investisiya və toxuculuq
istehsalı sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək haqqında və
Ermənistanda Türk Ticarət Mərkəzinin açılması haqqında
protokol
imzalandı.
Üç
aydan
sonra
Ermənistan
biznesmenlərindən ibarət nümayəndə heyəti Türkiyənin
Ticarət və Sənaye naziri ilə Ankarada qeyri-rəsmi danışıqlaı
apardılar
|I56, 37| l.akin dövlət xətti ilə iki olkə arasında
münasibətlərin qurulması müəyvərı səbəblərdən Türkiyə
tərəfindən daima narazılıqla qarşılanır. Bu siyasətin nəticəsi
olaraq 1999-cu il yanvarın 24-də Türkiyənin TRT televiziya
kanalı ilə yayımlanan "Siyasətin nəbzi” verilişimlə iştirak
edən 'lürkiyə prezidenti Suleyman Dəmiıəl öz ölkəsinin xarici
siyasətindən danışarkən bildirirdi: "Açıq deyirəm kı.
Azərbaycanı incidən hər şey bizi də incidir. Ona görə
devııık ki. Azərbaycanla müttəfiq qalın, o zaman Türkiyənin
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yollarından, sərhədlərindən, limanlarından, hər şeydən
faydalanacaqsınız. Türkiyənin heç kəsə qarşı düşmənçiliyi
yoxdur
Bır milyon azərbaycanlı yerindən -yurdundan
didərgin düşmüşdür. Buna biz də. heç kim də yaxşı deyə
bilməz..
|22, „N“18,
26.01.1999| Ermənistan da son dövr
beynəlxalq və regional vəziyyəti nəzərə alaraq Türkiyə ilə
münasibətləri normal laşdımıaq məqsədini güdür Hələ 1998-ci ıl
sentyabrın 7-8-də Bakıda tarixi Böyük İpək Yolunun bərpasına
dair keçirilən konlransda iştirak edən Ennənistamn ha> tıazırı
Annen Darbinyan belə bır təklif irəli sürdü kı. yüz ıl bundan
qabaq mövcud olmuş Türkiyənin Qars bölgəsindən başlayaraq
Ermənistanın Gümrü və Yerevan şəhərlərindən keçərək Tbilisiyə
qədər uzanan dəmiryolundan istifadə etmək TRASEKA-nın
kommunikasiya potensialını artıra bilər. Darbinyan evnı zamanda
təklif etmişdir kı. Türkiyə T RASEKA proqramına rəsını şəkildə
qoşularsa, onda Avropadan Fars körfəzi ölkələrinə İstanbuldan
başlayaraq
Ankara-Qars-Gümrü-Yerevan-Naxçıvan-CulfaTehrandan keçməklə Bəndər-Abbasa qədər uzanan dəmiryolu
koridorundan istifadə etmək olar Lakin təklıl Azərbaycan və
Türkiyə tərəfindən kəskin etirazla qarşılanmışdır. Türkiyənin
Xarici İşlər naziri İsmayıl Cem bu təklifin reallaşması üçün
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlamdan çıxması şərtini irəli
sürdü
|I28, 158-159 | Bölgədə geosiyasi vəziyyəti
sabitləşdirmək baxımından həm Türkiyə, həm də Ermənistan
tərəfindən müəyyən qüvvələrin münasibətlərin yaxşılaşmasına
cəhd götstərməklərinə baxmayaraq Ermənistan öz iddialarından
əl çəkmir, iki tərəfli siyasəti reallaşdırmağa çalışıı Hətta
Ermənistanın bəzi rəsmilərinin fikrincə lurkıyəııın soyqırımı
tanıması ikitərəfli əlaqələrin inkişafı üçiiıı ilkin şən deyildir
Məsələn, Ennənistamn xarici işlər nazın Vaıdan Oskanyan
Ennənistamn "Aykakaıı Zhamanak qəzetinə veıdıyı 2003-cıı
ıl II iyul tarixli müsahibəsində bildirirdi kı. lürkiyənm
soyqırımı tanıyıb-tanımamusından asılı olmayaraq E.nnənistaıı
bu döv lətlə normal qonşuluq və diplomatik münasıbəılət
qurmağa
hazırdır
|I46| Bununla yanaşı 2003-cii
ıliıı
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noyabrında qanııın ию hakimiyyətə keçfnlən seçiklərdə
qolobə çalan I ürkiyənin Ədalət və İnkişal' Partiyası (АКР)
I rınənnianla nıüıiasıbətlərı normallaşdırmağa çalışırdı. Həııı
Avropa Birliyi. həııı do ABŞ regional iqisadı layihələrə
(IRACİCA
I ranspon Corridor Europe Caucasia Ама)
kömok göstəril ləı vo I iirkiyayə Ermənistanla ınıinasibəıləı
qınmaq
üçıııı
təzyiqlər edirlər Ermənistanın
sosial
təhlükəsizlik nazııı ı Armenian Social Security Minister)
Aqhvan Vartanyan bildirmişdir ki. Ermənistanın Türkiyə və
eləeə də Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırılmalıdıı
Bu vacibdir, çüııkı. heç bıı dövlət regionda təcrid olunmuş
şəkildə yaşaya bilməz liırkiyə Ermənistan Biznesin İnkişafı
Şurasının (TABDC) mövqeyinə görə Gümrü
(keçmiş
Leniııakan)
sərhəd
qapısının
yenidən
açılması
ilə
Ermənistanla Türkiyə arasında illik ticarət dövriyyəsinin
həcmi 300 mln ABŞ dolları ola bilər Bu təşkilatın
hesablamasına görə, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı
münasibətlər normallaşarsa və sərhədlər açılarsa Türkiyə
Ona Asiya respublikaları ilə ticarətində nəqliyyat xərcləıını
35 laız azalda bilər |I53| TABDC-ııı həmsədri Istanhullı iş
adaını
Sayakın fikrincə, Türkiyədə
və Azərbaycanda
Ermənistanı gələcəkdə də təcrid
vəziyyətində saxlamaq
istəyən bəzi siyasətçilərin irəli sürdükləri. 7X0 kııı
uzunluğunda olan Qarsdan Bakıya qədər uzanan və
Gürcüstanın ermənilər yaşayan Axalkalaki ərazisindən kcçəıı
dəmiryolu layihə təşəbbüslərinin əvəzində sovet dövründə
mövcud olmuş Qars Gtiınrü-Tbilisı dəmiryolunun yenidən
işə salınması daha səmərəli və iqtisadi cəhətdən ucuz ola
bilət Lakin. Azərbaycan ictimaiyyəti Ermənistanın işğalçılıq
siyasətinin davam etdiyi bır zamanda Tüıkıyə-Ennənistaıı
münasibətlərinin noımallaşnıasına qarşı etirazım bildirmişdir
2001-cı ildə Azərbaycanda mətbuatın yazdığına görə Türkiyə və
Ermənistanın tanınmış alimlərinin və keçmiş siyasətçilərinin
gizli danışıqları əsasında ıkı ölkə arasındakı münasibətlərin
normal qaydaya salınması ilə əlaqədaı olaraq komissiya
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yaradılmışdır. Türkiyə tərəfdən komissiyaya I ürkiyənin
keçmiş xarici işlər naziri İ.Türkmən, bıı sııa ölkələrdə səfir
işləmiş Aktan, lıirkiyə xarici işlər nazirinin keçmiş müavini
Saıııberq, təqaüddə olan general Orgüvənc, Ermənistan
lərətindən isə Amerika E.rməııı Assambleyasının sədri
Qrıqoryan. Yerevan Universitetinin müəllimləri Hovanesyan
və Mırqanyan daxil idi. Təbii ki. belə bir komissiyanın
yaradılması Azərbaycanın ziyalıları, ictimaiyyəti, sıyası panıya
rəhbərləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının üzvləri və digərləri
tərəfindən narazılıqla qarşılandı Türkiyənin 57-eı koalısion
hökumətinin qərarında belə bir maddə vardıı Azərbaycanın
işğal olıınmuş torpaqları azad edılnıəyincə. qaçqınlaı öz
doğma torpaqlarına qayttmayınca və Azərbaycanın əıazı
bütövlüyü təmin olunmayınca, Tiiıkiyə Ermənistanla heç bıı
əlaqə qurmayacaqdır |24| Hal-hazırda Ermənistan beynəlxalq
aləmdə Türkiyəyə qarşı geniş siyasi təbliğat apararaq muxiəlıl
ölkələrin parlamentlərində uydurma soyqnını qəbul etdirməyə
çalışırlar Bu amil təbii ki, Türkiyənin istər beynəlxalq, isıəısə də
regional siyasətində mənfi amil kiıııı qeyd edilməlidir
Türkiyə-Ennəııistan münasibətləri
düşmənçilik
xarakteri daşısa da Türkiyə Ermənistanda öz >ıraieji maraqlarının
ləmiıı olunmasına çalışır və bunun üçiııı ilk növbədə beynəlxalq
aləmdə Ermənistanın mövqeyim dəyişməyi qarşısına məqsəd
qoymuşdur Türkiyənin Ermənistanda strateji ınaiaqlaıı əsasən
aşağıdakılardan ibarətdir: I) Ermənistan da Qatqazuı dıgəı bır
dövləti kimi Türkiyənin regional geosiyasi strategiyasında
mühüm rol oynaya bilər; 2) Ermənistan I ürkiyənin ticarət
məhsulları iiçün iqtisadı bazara çevrilər. 3)Ermənistan regional
iqtisadi layihələrdə geniş iştirak edər, nəticədə I uıkıyənın Orta
Asiya ilə iqtisadi münasibətlərində əlverişli tranzit rolu oyııuya
bilər; 4) Ermənistan Türkiyə və Azəıbavcana qarşı sivası
mövqeyini dəyişərsə I ürkiyənin Qafqaz siyasəti bütövləşər və
daha da möhkəmlənər, 5) Ermənistanın mövqeyini dəyişməsi ilə
Rusiya və iranın Qalqazda Türkiyəyə qarşı siyasətində
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liberallaşma müşahidə olunar: 6) Türkiyənin sərhədlərinə
I nnəniM.ın lərəlindən gözləniləcək ləhlükələr aradan qalxar. 7)
I tirkıyə Avropa Birliyi və ABŞ-ın təzyiqlərindən xilas olar

2.2 I ürkiyəııiıı Azərbaycan siyasəti. Mövcud geosiyasistrateji maraqlar
luıkiyənin müasir dövr Qafqaz siyasətinin mərkəzində
əvvəlki dövrlərdə olduğu kumı Azərbaycan durur Azərbaycan
Türkiyənin lıənı regional, həm də Türk dünyası siyasətində əsas
rollardan bırını oynayır Azərbaycan türk dünyasını Türkiyə ilə
bırləşdiıən ' güc mərkəzi'dır (Bax. sxem, 2.1 və 2.4) I tırkıyə öz
Qafqaz siyasətinin mərkəzində etnik, dil. mədəni və dini
özəlliklər baxımından ortaq dəyərlərə sahib olduğu Azərbaycanı
yerləşdirmişdir Türkiyənin Azərbaycana olan marağı hələ SSRİ
dövründə də mövcud olmuşdur. 1990-cı ıl yanvarın 20-də
Bakıda baş vermiş faciə ilə əlaqədar Türkiyə Cümhuriyyəti
də öz etirazını bildirmişdi. |20, 42|
I99|-ci ıl oktyabrın 29-da Azərbaycan parlamentinin
qərarı ilə dünya ölkələrinə Azərbaycanı tanımaq üçün müraciət
olunmuşdu Bunun ardınca Azərbaycanın .xarici işlər naziri
Hüseyn Sadıxov I99l-eı il noyabrın I-də Türkiyənin Bakıdakı
baş konsulu Allan Karamanoğluna Azərbaycanı müstəqil bir
dövlət kımı ilk tanıyan ölkənin Türkiyə olmasını istəmişdi
Həmııı dövrdə Azərbaycanın baş naziri olmuş H Həsənov
İtaliyaya sələrindən qayıdarkən I99|-ci ıl noyabrın 1-4-də
Ankarada olmuş və Türkiyə prezidenti I uıqut Ozalla
görüşmüşdü II Həsənov Azərbaycanı tanımaq uçun İtaliyanın
münasibətinin müsbət olduğunu söyləmiş, lakin Azərbaycanın
birinci olaraq lürkiyə lərəlindən tanınmasının zəruri olduğunu
bildirmişdi Türkiyə rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasının
1991-cı il noyabrın 9-da tanıdı və 1992-ci il yanvarın 14-də
onunla diplomatik əlaqələri qurdu. Türkiyədə Azərbaycanın
səfirliyi
1992-ci
ilin avqust ayında,
İstanbulda baş
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Konsulluğu isə 1991-cı ilin yanvar ayında fəaliyyətə başladı
Türkiyənin Azərbaycandakı səlirlivı isə 1992-cı ılın yanvar
ajıııda açıldı.
Azərbaycanın
və
Ona
Asiyanın
türkdilli
respublikalarının BMT-yə qəbul edilməsində do I ürkiyəııiıı
önəmli yeri və rolu olmuşdur 1992-ci itin fevral ayında
Türkiyənin baş naziri S Dəmirəl ABŞ-a sətəıı zamanı BMT-nin
Baş Katibliyinə Azərbaycan və digəı türk respublikalarının bu
beynəlxalq təşkilata qəbul edilməsi barədə təşəbbüslə
müraciət etdi. Bu təşəbbüs BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında
bu barədə müzakirələrin başlamasına səbəb oldu, son
nəticədə Azərbaycan və digər tüık respublikalar, BM I -nin
üzvlüyünə qəbul edildilər |46. 6I| 1992-cı ıl noyabrın 2-də
\nkaruda Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası
.nasında əməkdaşlıq və həmrəylik haqqında müqavilə
imzalandı Türkiyə müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq
Azərbaycanın blokada vəziyyətində yaşayan Naxçıvan bölgəsinə
ilə xüsusi diqqət ayırırdı Bu eyni zamanda
lurkıyənııı
Azərbaycan strategiyasının əsas xəttim təşkil edirdi 1992-ci il
martın 22-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Alı Məclisinin
sədıi Heydər Əliyev Türkiyə prezidenti 1 uıqut Özalııı və
baş nazir Süleyman Dəmirəlin xüsusi dəvən ilə Itırkiyoyə
rəsmi səfər etdi. Səfər zamanı lüıkıyə Ciınıhuriyyəti
tərəfindən Naxçıvan MR-na maliyyə, iqtisadı və texniki
vaıdıın göstərilməsi barədə, o eiimlədən Naxçıvana Ю0
milyon dollar məbləğində kredit ayrılmasını və hər ıl 100
nələr tələbənin Türkiyədə təhsil almasını nəzərdə tutan
birgə əməkdaşlıq protokolunu imzaladı |46. 455-4S6 | Daha
soıııa Türkiyənin baş naziri S.Dəmirəl 1992-cı dm may
avında Naxçıvana, Türkiyənin prezidenti T.Özal isə 1991-ciı
ililə Bakıya səfər etdilər. Müstəqilliyin ilk illərində lürkiyə
Azərbaycana maddi yardım göstərdi 90-cı illərin əvvəllərində
\/ərbaycanııı xarici işlər naziri olmuş Həsən Həsənovun
məlumatına əsasən Fiırkiyənin "Qırınızı Aypara
təşkilatı
1993-cii ildə Azərbaycana 9 milyon ABŞ dolları məbləğində
14.1

hıımaııitaı >anlıın etmiş. respublikanın Bərdə və Ağcabədi
rayonlarında qaçqınlaı ııçuıı hər birində on min nəfərin tanı
yaşayışı ııçun imkan yaradılmış iki çadır şəhərciyi tikmişdir
Bundan olavo qaçqııılnı və köçkünlərin fonduna Türkiyə
təıəlindən ns milyon ABŞ dolları köçürülmüşdür. |48, 23|
Türkiyənin Azərbaycana ınaddı yardım eiınəsıni gələcəkdə bu
dovlənn Vərbaycaııda strateji maraqlarının təmin olunmasında
mııhunı vasitə kiıııı də qıvməıləndınnək olardı Eynilə iki ölkə
arasında yüksək səviyyəli əməkdaşlığın inkişafı məqsədilə 1994ciı il fevralın 11-do Türkiyədə Azərbaycan prezidenti H Əliyev
və Tıırkıyə prezidenti SDəmirəl iki ölkə arasında dostluq,
qarşılıqlı anlaşma və hərtərəfli əməkdaşlıq
haqqında
müqavilə imzaladılar
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
iqtisadiyyat, səhiyyə, maliyyə, təhsil, mədəniyyət, gömrük
əlaqələri və digər sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında
ümumiyyətlə. 16 sənəd imzalandı Türkiyə Azərbaycana
hərtərəfli vardım göstərməyə həmişə hazır olmuşdur Bu
baxımından 1995-cı ılın iyulunda Türkiyənin baş naziri Tansu
Çillər Azərbaycanda rəsmi səfərdə olarkən Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında Türkiyənin
Azərbaycana veıdıyı kreditin ödəniş vaxtının təxirə salınması
haqqında qarşılıqlı razılığa dair memorandum imzalandı
Memoranduma görə Türkiyənin Azərbaycana ayırdığı 250
milyon dollarlıq kreditin pul və ödəmələrinin müddəti 1996
vo
1997-cı illərə qədər təxirə salındı. |22, №131.
I4.O7.|995| 1996-cı ildə Türkiyənin baş naziri Məsud Yılmaz.
1997-eı ildə parlamentin sədri Mustafa Qələmli Azərbaycanda
oldular 1997-cı dm may ayında
Azərbaycan prezidenti
Heydər ülıvcv luıkiyədə rəsmi səfərdə olarkən “Azərbaycan
Respublikası ılo Tıırkıyə Respublikası arasında strateji
əməkdaşlığın
dərinləşdirilməsi
haqqında”
bəyannamə
imzalandı
|I9| Prezident H.Əliyev Ankarada jurnalistlərə
verdiyi müsahibəsində bu bəyannəmənııı Azərbaycan-Türkiyə
əlaqələıımıı strateji xarakter daşıdığını göstərdi. Onun fikrincə,
bu sənədə əsasətı hər ıkı ölkə strateji tərəfdaşdır. Sənədə əsasən
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lui çox məsələlərdə həm Türkiyənin. Iıənı də Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə baş verən məsələlərdə eyııı mövqedə
olması, məsləhətlər aparmaq vo bir-birinə dəstək vermək də
nəzərdə tutulurdu. Lakııı bu bəyannamə iki ölkədən bırının
müharibəyə başlaması zamanı onların bir-birinə dəstək
venııəsını nəzərdə tutmurdu. |20,97|
Türkiyənin Azərbaycanda etnik, dil. din və mədəniyyət
maraqlartni bir neçə səbəblə izah etmək olar a) lürkıyədə
yaşayan türklər və Azərbaycan tuıklərı etnik cəhətdən eyııı kökə
malik xalqlardır. Bu yaxınlıq 'lurkıyənin Azərbaycana təsirim
artırır: b) hər iki ərazidə yaşayan türklərin dil qohumluqları
vardır. Türk dili Azərbaycanda asan şəkildə yayıldığından
lürkiyənin region və türk dünyası siyasəti sərbəst olaıaq təbliğ
edilir, e) hər iki xalq oxşar mədəniyyət dəyərlərinə sahibdir Bu
baxımından Türkiyənin mədəniyyət siyasəti tez bıı zamanda
həyata keçirilir: ç) hər iki xalq eyni dinə nıənsubduı Tıırkıyə
amildən də dəyərlənə bilir. Eyni zamanda Azərbaycan Türkiyənin
Orta Asıya və Rusiya ərazilərində yaşayan türkdilli xalqlarla
əlaqələrində mühüm rol oynayır. Bu strateji maraqlarının təmini
tiçün Türkiyə Azərbaycanda öz müəyyən geosiyasi addımlarını
almaqdadır. Hələ 1993-cü il martın 8-10-da Ankarada l urkıyənin
Xarici İşlər Nazirliyi və TIK.A ( I ürk Işbirliği ve Kalkınma
Ajaıısı- Qeyd: Bu təşkilat Türkiyə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə
1992-ci ıl yanvarın 27-də I ürk» ə Xarici İşlər Nazirliyinə bağlı
olaraq yaradılmışdır.(Turıımuıı başlıca məqsədi başda I ürk
dilində danışan ə Türkiyəyə qo şiı olan ölkələr olmaqla ıııkı 1
etməkdə olan u .ələrııı dirçəlişinə köıııək etmək, bı ölkələılə
iqtisadı, ticarət, texniki, sosial, mədəni və təhsil sahələrində
proqramlar və layihələr yaratmaqdır
|94, 382| ) tərəfindən
türkdilli ölkələrdə ortaq əlilbatıın qəbulu ilə əlaqədaı konlrans
keçirildi. Bu konfransda əlilbanın "həm link dilinin tətbiqinə
uyğunluğu, həm də müasir dünyadan daha yaxından və asan
şəkildə istifadə etmək üçün Latın əsasında" qəbul edilməsi qərara
alındı. 1993-cü il martın lfl-da Ankarada 6 link dövlətindən
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g-'bn nıinıayəııdə|əı tərəfindən imzalanan sənədlə Ortaq Tiiık
əlılb.iM qəbul edildi |94, 391| Həın də 1992-cı ılın iyun
avıud-ı İsianbııl şəhərində 6 ölkənin mədəniyyət nazirləri
tələfindən bünövrəsi qoyulan Türkdilli ölkələrin Mədənıyvnı
Nazııləıinııı Daimi Şurası - l ÜRKSOY mühüm rol oynayır
|9Q_'-cı ilin dekabı ayında Bakı şəhərində bu təşkilat;,
HRksO'ı adı verildi
lİIRKSOY-un baş dırekiorluğu
199 Ucu ıhn fevral ayından Ankarada fəaliyyət göstəril
II RKSOY-un ləsnıı dili Anadolu türkcəsidir. 1993-cü ıl
iyul ayının
12-də
Alına-Ata şəhərində Azərbaycan
Qazaxıstan. Qırğızıstan.
Özbəkistan, Türkmənistan
liiıkiyə tərəfindən lÜRKSOY-un yaranması haqqında saziş
imzalandı Sınıralar Tatarıstan, Başqırdıstan. Şimalı Kıpı
Tiırk Respublikası. Tuva və Xakasiya Daimi Şuraya daxıl
oldular |47, 397| İki ölkə arasında mədəni
humanitar
əlaqələt sahəsində təhsil, mədəniyyət, daxili işlər və varın
işlər nazirliklərinin əlaqəli orqanları, YÖQ (Yüksək Övrətim
Qurumu). TÜRKSOY. TRT (Türkiyə Radio Televiziya
Qurumu). DİB (Divanəl İşlər Başkanlığı). BYESM (Mətbuat.
Nəşr informasiya Baş Mıidirliyi). AMDTYQ (Atatürk
Mədəni. Dıl və Tarix Yüksək Qurumu) kimi təşkilatların vo
1ÜDF.V (Tiirkı Dövlət və Cəmiyyətinin Dostluq. Qardaşlıq
və İşbirliyi Vəqfı). 1 KAE (Türk Mədəniyyətinin Araşdırma
İnstitutu,. IDAV (Türk Dünyası Araşdırma Vəqfı) kımı özəl
təşkilatlar fəaliyyət göstərirlər. Milli təhsil sahəsində də
çalışmalar
vardır. Azərbaycanla Tiiıkiyə arasında milli
təlısıl sahəsindəki ən önəmli çalışma "Böyük Tələbə
layihəsi dır. ləkcə 1998-cı ıl avqust ayından etibarən
Azərbaycandan (üıkiyəyə gələn tələbələrin ümumi sayı
2570 nə,ördıı 1997-98-ci təhsil ilində Türkiyə Azərbaycana
12-si tələbələrə aid olmaqla iimumı 210 alı təhsilli təqaüdü
ayırmış. Azərbaycan bu təqaüdlərdən
178-nı istifadə
etmişdir Atatürk Mədəniyyət. Dil və Tarix Qurumu ilə
əlaqədar olan T ink Tarix Qurumu öz işində Azərbaycana,
Qa,qaza xüsusi diqqət verir Azərbaycanda 1992-93-eii tədris
ılıııdi» ılalııyyə, fakültəsi açıldı. Fakültənin əsasında Bakı
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'|ürk l.itseyı yaradıldı Hal-hazırda Bakıda Qalqaz I Tmersıte
fəaliyyət göstərir. 2001-cı ilə qədər Türkiyə Azərbaycan
lıəccə getmək üçün böyük miqdarda yerlər uyııdı v
205.000 (iki yüz beş min , ədəd Qurani Kərim və dıgəı dıı
nəşrlər göndərmişdir. T ürkıyənııı maliyyələşdirdiyi və ıəşk
eldiyi Avrasiya İslam Şurası və digər simpoziumla)
Azərbaycandan da mənızəçıləı dəvət edilmişdir IÖMF
(Türkiyə Öyrətim mərkəzi) Türkiyədə Universitetlər v
Türkiyə xaricində sətirliklər istiqamətində fəaliyyət göstərə
bır təşkilat olııb. Azərbaycanda da fəaliyyət göstəri
Türkiyənin Dıyanət İşlər Nazirliyi Azərbaycanda 2001->
ildə 4 ədəd məscid tikdirmiş. 2 ədəd məscid təınıı etdımıı
tez-tez dəyişən çoxlıı sayda dın xadimləri ölkədə xıdm;
göstərmişdir.
Türkiyənin
Azərbaycan strategiyasında Dağlı
Qarabağ münaqişəsinin həlli əsas yer tutur Belə hu likıı <
vardır ki, T ürkiyənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə çox böyi
diqqət
yetirməsi
Türkiyənin
tiiık
cumlıurıyyətlərıı
yaxınlaşması və soyuq müharibədən sonra Türk xarı
siyasəti ilə əlaqəlidir. Hələ 1992-93-ciı illərdə Azərbayc»
torpaqlarının Ermənistan lərəliııdən geniş işğalı zamanı T urk o
öz kanalları vasitəsilə beynəlxalq icliıuaıyyəiın diqqətini I
münaqişəyə cəlb etməyə böy ık
göstərildi Bu baxımın
|993-cü il aprel ayının 6-d lüıkiyənın BMT-dəkı daıı
nümayəndəsi Mustafa Ak-- jıııı dıstlərə bəyan eldi kı. lüıkı;
.Azərbaycana qə’-ı həyala .çıı m ayrı seçkilik siyasətinə ı.
gəlirə bilmiı
> Azərbaycan torpaqlarının işğalına у
verməyəcəkdir Hətta BMI nizamnaməsini əsas gəlirərək o/uııı
fərdi və kollektiv şəkildə Azərbaycam
müdafiə elmhüququnun olduğunu bildiıdı |I33, Заявление ııocıaanııo
представителя Турции при ODU. 7 апреля 1993 total Sə
Musatafa Aksın Frans Press Agentliyinə verdiyi məlumat
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının işğalını davanı eıdıı
Türkiyənin hətta hərbi müdaxilə üçün hazır olduğunu da qc
eldi. |I33, *).M. Париж. Анкара готова денсıвока11>. чин
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uııııuııın. \ ıcpöaiı окан. ” апреля 1993 mja| Türkiyənin bas
nazın laıısu (.ılləı IM'B-eu ilin iyul ayında Ankarada
jurnal ıslləıə bildııdı kı. luıkıyə .A/əıbaycana beynəlxalq
sidinaıatına qınvələııııın göndərilinəsi təklifini irəli sürmək
mv vətilldədıı Baş uazıı digəı dövlətlərin rəhbərləri ilə daınşıqlaı
z.ıntanı A/ərbavanın işğ.ıl olunmuş torpqlarını geri qaytarmaq
uçun Mislisilə Türkiyənin sülhü qoruma kontingentinin
V.əıbavcaıuı yerləşdirilməsi məsələsim qaldıracağını bəyan etdi
I in-al Çillərə görə 'lürkıyə kənarda durub müşahidəçi qismində
ləcavıızləıı izləmək likrındə deyildir [133. Ill К Никосия
I vpıııiM о намерении ııovıaunıı» в ООН вопрос об отправке
\iiipoi вормсских cıı.ı в Лгсрбайджан. 27 июля НАЛ года]
lüıkiyənin 'Turkış deylı nvuz” qəzeti 1993-eü ilin iyul ayında
I ıtnəni-stanın Azərbaycana qarşı hücumunu dayandırmaq üçüıt
lüıkiyənin diplomatik vasitələri gücləndirdiyini və bu məqsədlə
rəsmi şəkildə BMT-nın Təhlükəsizlik Şurasına müraciət
göndərdiyim, prezident S Dəmirəlin Fransa və Rusiva
prezıdenılərı ilə danışıqları olduğunu yazırdı. |I33, Усилия
Ivpıııııı
по прекращению Армяно-Азербайджанскою
конфликт. Bid Анкара. 29 июля 1993 года| Ermənistanla
Azərbaycan arasında atəşkəs olduqdan sonra Türkiyə
Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləməkdə davam etmişdir
Münasibətlərin inkişafı məqsədilə 1994-cü
ildə imzalanan
"Dostluq və hərtərəfli əməkdaşlıq haqqında Azərbaycan
Türkiyə ıniiqav ıləsf’ndə qeyd edilirdi ki. bu müqaviləyə
əsasən tərəflərdən bırı hər hansı ölkə və ya ölkələr
tərəfindən təcavüzə məniz qaldığı halda digər tərəf bu
təcavüzün
qarşısım
almaq məcburiyyəti qarşısında
qalacaqdır |22. №31, 15.02.1994| Prezident Süleyman Dəmirəl
1994-cü ildəki bəyanatında 1 ürkiyənın
Azərbaycan
ilə
Ermənistan arasındakı münaqişənin aıadan qaldırılması üçün
ən ınükəımnəl bır mexanizm
olan
ATƏM-in
Minsk
konfransında
Azərbaycanın
haqlı
tələblərini
həmişə
dəstəkləyəcəyini vurğuladı
|22, №31, I5.O2.I994| Eyin
zamanda luıkıyə baş verəcək çətin geosiyasi prosesləri nəzərə
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alai'uq müharibəyə qoşulmaq likıindən əl çəkınişdıı I akın
1 ıınəııislatıın Dağlıq Qaıabağla yanaşı Naxçıvan Muxt.ıt
Respublikasını da işğal etmək ehtimalı ortava çıxdığından
Naxçıvan lüıkiyənin müdaxiləsini tələb etdi ltirkıvə isə hıı
tələbə sərhədlərə əsgoı toplamaqla və hər an miidaxıləvə
hazır olmaqla öz reaksiyasım bildirdi lürkıyə Ankara ılo
Moskva
arasında
imzalanan
1921-ci ıl
tarixli
Qars
müqaviləsinin şərtlərinınn pozulması zamanı Naxçıvana
müdaxilə etmək hüququnu həyatı eldi. Bıı müqaviləyə istinad
edərək dövlət başçısı Ozal Naxçıvanı ıniidafiə etmək üçiiıı
hökumətdən Naxçıvana əsgər göndərməsini ıstəyııdı Ozal
bu istəyində tək deyildi DSP lideri Büləııl Ecevıt və МНР
lideri Alparslan Türkeş də əgəı Ermənistan Naxçıvana
hücum edərsə. Türkiyənin hərbi müdaxilə etmək zəruriliyini
bildirirdilər. Özal vəfat etdikdən sonra baş naziı k ılləı də
TBMM-dən əgər belə hal baş verərsə. Türkiyənin
Naxçıvana qoşun yeritməsi üçiiıı ona səlahiyyət verilməsim
işləyirdi. |96, 418| Qeyd edilməlidiı kı. I92l-cı ıl lö ınaıt
tarixli Rusiya ilə Türkiyə arasındakı müqavilənin 3-cii
bəndində göstərildi ki. razılığa gələn hər ıkı lərəl lazıdırlaı
kı. bu əsas müqaviləyə I (e) əlavəsində göstərildiyi
sərhədlər çərçivəsində olan Naxçıvan vilayəti muxiarıvvəı
ərazisi kiıııi Azərbaycanın protektoratlığına verilir, bu şənlə
kı. Azərbaycan öz protektoratlığını 3-cü dövlətə verməməlidir
|46, 439-444|
Lakin Türkiyədə Ennənistaıı- Azəıb.ıvcaı
münaqişəsinə
Türkiyənin
həıbi
müdaxiləsi
bıınıənal
qarşılanmırdı. 1992-ci ilin man ayında baş naziı Doıınıəln
söylədiyi kimi əgər Türkiyə Azərbaycan tərəfdən ııınb.nıbəv.
daxil olarsa, müharibə kənardan xristian-müsəlman mübarizəs
kiıııi qəbul edilə bilər və bu ABŞ- lürkıyə əlaqələrim
ciddi mənfi təsirləı göstərə bilər. Türkiyənin mııııaqışəy
qoşulmaq üçün yeganə yolu vasitəçi olmaq idi |I56, 12-13
Tuıkiyə prezidenti olmuş S Dəmirəlin bu mövqeyim həmin döv
Cənubi Qafqazdakı geosiyaı vəziyyəti nəzərə alaraq duzgii
qiymətləndirmək olaı. Əlavə olaıaq qeyd edilməlidiı k
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luıkıyənııı lıəıhi müdaxiləsi eyni zamanda Türkiyə-Rusp;ı
muuasibətləı ının gərginləşməsinə gəlirib çıxara bilərdi Türktvə
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əhəmiyyətini və bu sahədə tbal
rol ovııaınaq arzusunda olduğunu nəzərə alaraq 1995-ci ıldo
Dağlıq Qarabağ problemi üzrə xüsusi vəzifəli səfir ləvın
emıışdiı Həmin vəzifəyə Türkiyənin Moskvadakı keçmi*
səlin Ay.xen Kamel ləyin olunmuşdur. Bununla yanaşı Türkiyə
Xaııeı İşlər Nazirliyinin məsləhətçisi Onur Öyınen 1995-ei ı|
iyunun 8-də Ankarada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri
və Finlandiyanın bu təşkilatda nümayəndəsi Rene Nüberq ı|„
görüşdü. Bu görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan
qaldırılması üçün Minsk qrupunun fəaliyyətinin daha da
gücləndirilməsi barəsində danışıqlar aparıldı. 1998-ci ildə
Türkiyə prezidenti S Dəmirəlin bəyanatında deyilirdi: "Yuxarı
Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısında
qəbul edilmiş bəyanat və ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin
Kopenhagen
görüşündə
Minsk
qrupunun
həmsədrləri
tərəfindən
təqdim
olunmuş
hesabat
çərçivəsində
nizamlanması təməl mövqeyimizdir.*’ |22, №39, 19.02.1998|
Türkiyənin indiki prezidenti Əhməd Necdət Sezər də 2000-cı
ıl iyulun ll-də Azərbaycana rəsim səfər edərkən bildirirdi ki.
Türkiyə-Azərbaycan
münasibətləri
Türkiyədə
dövlət
başçısının dəyişməsi ilə hər hansı bır dəyişikliyə məruz
qalacaq əlaqələr deyildir. Bunlar öz kökünü tarixdən
qardaşlıqdan, qan birliyindən alan əlaqələrdir. Beynəlxalq
hüquq qaydalarına və BMT-ııin qərarlarına məhəl qoymayan
Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının beşdə birinin
işğal edilməsi bölgədə sülhə və sabitliyə böyük təhlükə
yaradır, lürkiyə bu problemin həlli yolunda bu günə qədəı
göstərilən sülh səylərinə və Azərbaycan Respublikasının
müsbət mövqeyinə verdiyi dəstəyi bundan sonra da davanı
etdirəcəkdir. Azərbaycan xalqı münaqişənin lıanst həllim
qəbul edəcəksə, həmin həll Türkiyə tərəfindən də
dəstəklənəcəkdir.
|22, №156, 12.07.2000) Ümumiyyətlə.
Azərbaycan-Ermənistan
münaqişəsi ilə əlaqədar Türkiyə
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ikitərəfli əsasda Yerevaıu münaqişənin həll edilməsinin onun
Ja maraqlarına aid olmasına inandırmağa çalişiı. I ııuənistan
rəhbərliyi ilə ikitərəfli əlaqələn saxlamaqda davam edıı və
ictimai səviyyədə inandırmağa çalışıı kı. təcavüzə sən
qoyulmalıdır, lüıkiyə Azərbaycanla münasıbəılərdə Dağlıq
Qarabağ regionunun
muxtariyyəti ideyasını dəstəklə} ıı
Çoxtərəfli rejimə gəldikdə isə Dağlıq Qaıabağ məsələsi iızıə
viiksək səviyyəli goıuşləıdə A ‘IOI-in lörmatı üzərində
lıııkiyə öz qüvvəsini cəıııləşdıı iı və Azərbaycan Ermənistanın
üınıimi lıəll variantına gəlmələrinə çalışır. Buna görə də
Minsk prosesi çərçivəsində belə bır
mövqe işlənib
hazırlandı, 'l üıkiyə 22 26 və 8 24 saylı qətnamələrin qəbul
olunmasında müəyyən rolu oynadı Bu qətnamə Ermənistanın
təcavüzünü ittiham edıı və Azərbaycan ərazisinin qeyd şərtsiz azad olunmasına çağırırdı |99. 141 |
Türkiyənin Azərbaycanda hərbi-siyasi maraqlan da
vardır. Bu maraqlar həm birbaşa, həııı də NATO vasitəsilə
həyata keçirilir. (Bax, sxeın Л. 3) Azərbaycandan olan zabitlər
1992-Ci ildən etibarən Turk hərbi kolleclərində kurslara
gedirlər. 1996-cı il iyunun 10-da Azərbaycan ilə Tüıkıyə
arasında
ikitərəfli
hərbi təlim, texniki və elmi sahədə
əməkdaşlıq barəsində saziş imzalandı Həmin ilııı oktyabr ayında
Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökümən arasında Silalıh
Qüvvələrə yardım heyəti üzvlərinin fəaliyyət və əməkdaşlığı
əsaslarına aid və Azərbaycan lıökumətı ilə Türkiyə hökuməti
arasında Silahlı Qüvvələrinin tihb heyətinin təliminə aid
əməkdaşlıq
haqqında
protokollar imzalandı
(Bax.
Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanmış bəzi strateji
sənədlərin siyahısı-əlavə) Azəbaycanııı hərbi qüwələıımıı
nümayəndələri "Kooperativ
98 (lüıkiyə) təlimində ıştııak
etmişlər. NATO üzvü olan Türkiyədə 450 azərbaycanlı
hərbi qulluqçu təhsil alırdı 1998-ci ıl aprelin 14-də
Azərbaycanda səfərdə olmuş lürkiyə Cümhuriyyəti Silahlı
Qüvvələri Baş Qərargahının rəisi ordu generalı ismayıl
Haqqı Qaıadayının fikrincə, son hadisələr Cənubi Qalqaz
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bölgəsinin əhəmiyyətim artırmışdır. Azərbaycanla Türkivö
arasındakı əlaqoloı yalnız bıı iki ölkənin qarşılıqlı
ınənafeləı inə deyil, bölgədə və dünyada siilhə və sabıtliva
xidmət edən yaxınlıqdır 1992-97-ci illərdə Azərbaycana təlimlədrıs sahəsində göstərilən Türkiyə yardımının həcmi
monoqraliyanın əlavələr hissəsində 2.4 saylı cədvəldə
gosiəı ilmişdir.
1 ürkıvəniıı Azərbaycandakı hərbi-siyasi maraqlarının
ınkişalında növbəti addım olaraq 1998-ci ilin noyabr ayında
lıırkıyə Cümhuriyyəti Hərbi Hava Qüvvələri Komandam
ordu generalı İllıan Kılıc Azərbaycana səfər etdi 1999-cu ıl
oktyabrın 20-də Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökümən
arasında Kosovo Türk hərbi heyəti tərkibində Kosovaya
gedəcək Azərbaycan bölüyünün fəaliyyətinə dair sazişin
təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu
qəbul edildi. 2000-cı ilin aprel ayında 'lürkiyə Silahlı
Qüvvələri Qımı qoşunlarının təlim və doktrina komandanı,
general-polkovnik II Baha Tüzüııər Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı mövcud əməkdaşlıq anlaşması çərçivəsində təlim
və doktrina komandanı kimi Bakıda səfərdə oldu və 2000-cı. ıl
aprelin 5-də iki ölkə arasında mövcud olan dostluq və
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək. Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirliyi Qoşun Növləri İxtisas Məktəbinin təşkili
və təlimində iştirak etmək məqsədi ilə, Azərbaycan
Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyi Qoşun Növləri ixtisas
Məktəbinin təşkili və təliminə dair protokol imzalandı ( Bax.
Azerbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Qoşun Növləri
İxtisas Məktəbinin təşkili və təliminə dair protokoldan çıxarış
əlavə) Azərbaycan sərhədlərinin mühafizəsinə kömək
Türkiyənin həıbi strategiyasında mühüm yer tutur. Bu məqsədlə
2000-eı ilin iyulunda Türkiyənin Həıbi Dəniz Qüvvələri
Komandanlığı ilə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi

arşında Azərbaycanın dəniz sərhədlərinin ınühalizəsi məqsədilə
hücum katerinin verilməsinə dair protokol da imzalanmışdır
( Bax. əlavə) 200l-cı ilin aprel ayında
liirkıyo Silahlı
Qüvvələri Baş Qərargahının maddi-texniki təminat rəisi,
korpus generalı Hurşıt Tolon. həmin ilin iyuıı ayında
Türkiyənin Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının əməliyyat
rəisi, korpus generalı Köksal Kaıabayııı bəşçılıq etdiyi
nümayəndə
heyəti Azərbaycanda səfərdə oldular Türkiyə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə təlim məsələsində yaıdıın
edir. Azərbaycan bu sahədə ancaq Türkiyə ilə əməkdaşlığa
malikdir. Başqa heç bır ölkə ilə bıı sahədə əməkdaşlıq
yoxdur. Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında
2001-ci
il fevralın 28-də Bakı şəhərində imzalanan
..Təmənnasız
hərbi
yardım
haqqında' müqavilə ilə
Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası
hökuməti, uzun illər mövcud olan dostluq əlaqələri
çərçivəsində hərbi təlim sahəsində əməkdaşlıq haqqında
|992-ci il 11 avqust tarixli müqaviləyə və hərbi sahədə
təlim, texniki və elini əməkdaşlıq haqqında 1996-cı ıl l<>
iyuıı tarixli Sazişə əsaslanaraq, hərbi əməkdaşlığı daha da
gücləndirmək
və
Azərbaycan
Respublikası
Silahlı
Qüvvələrinin quruculuq işinə yardım etmək məqsədi ilə
Tiiıkiyə Respublikası hökuməti Azərbaycan Respublikası
hökumətinə 3.000.000 (tiç milyon) ABŞ dollat məbləğində
təmənnasız yardmı etdi
(Bax, Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında təmənnasız hərbi yardım
haqqında 28 fevral 2001-ci il tarixli müqavilə və .Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı arasında maliyyə yardımı
haqqında 28 fevral 2001-ci il tarixli protokol- əlavə) Azərbaycan
ordusunun yüksək səviyyədə hazırlığı lürkiyənm başlıca lıəıbı
təhlükəsizlik siyasətidir Bu strategiyanın həyata keçirilməlində
lürkiyə NATO-nun imkanlarından Azərbaycanın istıladəsi uçüıı
gctıiş imkanlar yaratmağa çalışır 2001-ci ildə Azərbaycanda
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NA To nun "kooperativ
Determineyşn - 2001” təlimləri
keçirildi Bu dövrdə Azərbaycanda olan NATO-nun Cənub
Şərqi Avropadakı Birləşmiş Qüvvələrinin komandanı, ordu
generalı Oktaı Atamanın fikrincə, bıı təlimlərdə əsas məqsoq
NATO ilə "Sıılb naminə tərəfdaşlıq" proqramının üzvü o|an
ölkələrin orduları arasında birgə çalışma və əməkdaşlığa nail
olınaqdıı
Digər məqsəd indiki təlimlərin iştirakçılarının
gələcəkdə
sülh
və
əmin-amanlıq
üçün
keçiriləcək
hərəkətlərdə təcrübə sahibi olmaları və bır-birilərim daha
yaxşı başa düşmələri idi. 2002-cı ildə Türkiyə Silahlı
Qüvvələri Quru Qoşunlarının komandanı, ordu generalı
Hilmı Özkökıin. həmin ildə Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş
Qərargahının maddi -texniki - təminat idarəsinin rəisi,
general-leytenant Salfet Kayaııın başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətinin Azərbaycana sələri iki dövlət arasında əlaqələrin
daha da möhkəmləndiyini bir daha təsdiq edirdi. Türkiyənin
Azərbaycanda strateji maraqlarının mövcudluğuna və inkişalına
əyanı sübut idi
Türkiyənin Azərbaycandakı lıərbi-sıyası və təhlükəsizlik
maraqlarının geosiyasi mahiyyətini açıqlayarkən məyyən ıııush.n
amilləri qeyd etmək olar: I) Ümumi siyasi parametrini
baxımından
nəzərə almaq
lazımdır kı.
Azərbaycanın
təhlükəsizliyi elə Türkiyənin region maraqlarının təhlükəsizliyi
deməkdir; 2) Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası nəticə
etibarilə Türkiyəyə qarşı Ermənistan tərəfindən irəli sürülən ərazi
iddialarına son qoya bilər, sərhədlərinə olan təhlükə aradan
qalxar. 3) Azərbaycanın sabitliyi Türkiyənin ümumi geostraiejı
maraqlarının təmini üçüıı əsas şəndir, eyni zamanda Ona Asıya
strategiyasının həyala keçirilməsində prioritet məsələdir. 4ı
Azərbaycan ordusunun güclü olması ərazi bütövlüyünün
bərpasında həlledici amildir. Bu Türkiyənin də istədiyi əsas
lakıoıdur. 5) Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyası Türkiyə
siyasətində .Azərbaycanı qorumaq üçün möhkəm zəmanətdir. 6l
Qlobal mənada götürdükdə isə güclü Azərbaycan ordusu
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gələcəkdə 1 üıkiyəyə qarşı yönələ biləcək lıəıbi təhlükələrin
qabağını almaqda köməkçi ola bilər

2.3. Türkiyənin Azərbaycanda iqtisadi maraqları

Türkiyənin Qafqazdakı
üıııunıi
geosiyasi-strateji
maraqları içərisində iqtisadi maraqlar əsas rol oynayıı ( Bax.
sxem 2. 3) Türkiyənin Azərbaycanda iqtisadı maraqları neft və
qeyn-neft sektorunda cəmləşmişdir Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında iqtisadi əlaqələr hələ SSRİ dövründə də mövcud
olmuşdur. XX əsrin 70-80-ci illərində Azərbaycanın 40-dan
çox inkişaf etməkdə olan ölkə ilə iqtisadi və ticarət əlaqəsi
saxladığı ölkələr içərisində Türkiyə də var idi. Azərbaycan
ıiıiilki aviasiya idarəsinin Türkiyənin "Nesu” firması ilə
danışıqları nəticəsində 1989-cu ilin sentyabr ayında Bakıİstanbul hava yolu açıldı. SSRl-nin dağılmasından sonra ıkı
ölkə arasında iqtisadi münasbətlər inkişaf etməyə başladı I99l-cı
il martın 16-da Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan
Respublikası arasında bilavasitə iqtisadi əməkdaşlıq yaratmaq
üçün sənədlər imzalandı 1990-cı
ilin yanvar ayında
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında iqtisadı və ticarət
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə dair protokol. 1990-cı ıliıı
sentyabrında isə Ankarada Azərbaycan ilə Türkiyə arasında
Aıaz üzərində körpülərin tikilməsi və sərhəddə nəzarət
buraxılış məntəqəsinin yaradılınası haqqında saziş imzalandı
1991-cı il martın 16-da
Sədərək bucağında Araz çayı
üzərində avtomobil və dəmiryolu körpüsıı və keçid yerinin
salınması üçün Türkiyə Cümhuriyyətinin müvafiq şirkəti ilə
"AzəravtoyoT' tikinti idarəsi arasında sənəd imzalandı 19901991-ci illərdə Türkiyənin "Nesu". "Egeplast".
Raks'
lirıııaları "Farkeın" şirkəti. "Peı-Azər" müştərək şirkəti.
"Ultel" birgə müəssisəsi. "Teletaş" və s. şııkətlən
Azərbaycanda xeyli işlər görmüşlər. 1991-cı ıl 16 ıııarı
tarixli razılaşma ilə Tiiıkiyə banklarında saxlanılan 15 ınlıı
ABŞ dollarının kreditləri hesabına Türkiyənin “Enka" şııkətı
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xə Azərbaycan Respublikanın Ticarət - Sənaye Palatasının
xarici turizm baş idarəsi Bakıda Biznes Mərkəzinin
qurulmasını qərara almışdı |8, 211 1990-cı ılın məlumatına
görə Tiiıkiyə Azərbaycan ixracında yalnız 0.003%. idxalında
isə 0.0007°o (rəsmi kursla 3.6 ınln. $; 1.3 mln $) y«
tuturdu.
|46. 3I9| Ümumiyyətlə. Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında 1992-2002-et illəri əhatə edən
ticarət
əlaqələn
monoqrafiyaya əlavə olunmuş 2.2 saylı cədvəldə göstərilmişdi!
Türkiyənin Azərbaycanda səfiri olmıış Farıık Loğoğlunun
sözlərinə
gərə 1996-cı ililə Azərbaycanın xarici
ticarət
dövriyyəsinin həcminə görə Türkiyə ikinci yerdə olmuşdur
Ticarət dövriyyəsinin həeını 250 mln dollar təşkil edirdi. 1947.
cı ildə Azərbaycanda fəalıyət göstərən Türkiyə şirkətlərinin
sayı 800 idi. Bu ildə Azərbaycana 500 milyon dollardan çox
sərmayə yatırılmışdı. Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstana
daha çox məhsul ıxıac edir, nəinki onlardan idxal edir. Hətta
belə bir tikir də xardır ki. Cənubi Qafqaz ölkələri yüksək
keyfiyyətli məhsul istehsal etmədiklərinə görə Türkiyə
onlardan az məhsul idxal edir Türk İş Şurasının sədri Nıhat
Gökvıgitin 1997-cı ildə verdiyi məlumata əsasən ötən beş ıl
ərzində Türkiyənin KOO-dən çox şirkəti Azərbaycamla
fəaliyyətə başlamışdır (20, I78| Türkiyənin Azərbaycandakı
səfin
Osman
laruk
Loğoğlunun 1997-cı ildə verdiyi
məlumatdan aydın oluı kı. Azərbaycanda yüzlərlə Türkiyə
şirkətləri fəaliyyət göstərirdi, onların da qoyduqları kapitalın
ümumi dəyəri I (bır) milyard dollara yaxın olmıışduı
Azərbaycanın Türkiyə ilə iqtisadi əlaqələri 90-cı illərin
əx vəllərindən sonlarına qədər artan sürətlə inkişaf etmişdir Bu
aıiıın isə hər ıkı tərəfin strateji maraqlarına uyğun idi 1995-cı
ildə Azərbaycanda birgə müəssisələr və xarici firmalara qovulan
sərmayələrin 45,6 laı/ı (6.8 ınııyon ABŞ dolları) Türkiyəni»
payına düşüldü 2004-cü ildə isə bu rəqəm 26.8 faiz (30.4 ıniiynn
ABŞ dolları) ıdı |66. 312| Buradan görünür ki. ümumi nisbətdə
lurkıyənin payı azalsa da sərmayənin həcmi əvvəlki illəıə
nisbətən artmışdı
1997-cı
ilin
dekabr avında
Bakıda
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•SİBANK m ( Azərsun
şirkətinin "Kaspian investment
baiıkı ) yeni ofisi. "Azərsun şirkətinə mənsub "Kaspian
Şopinq Ticarət Mərkəzi. "İntersun şirkənnin "Bakı Xəzər
bıikısel" yağ fabriki açdıdı 1998-ci il yanxarın 3-də Bakının
Xətai rayonunda Türkiyə-Azərbaycan birgə müəssisəsi olan
•Müsyö Brikolaç Azəryapı Market"
Ticarət Mərkəzi
istifadəyə verildi. İlk dəfə 1992-ci ildə bağlanmış Ankara
sazişinə görə Türkiyə Eksımbankı Azərbaycana 250 mln
ılollar məbləğində kredit xətti açdı 1995-2000-ci illərdə
Tiirkiyə
tərəfi
Azərbaycan
iqtisadiyyatının
müxtəlif
sahələrinə 1,2 mlrd, dollardan anıq vəsait qoyuldu Bu
vəsaitin təxminən 700 mln. dolları qeyri-döxlət sektorlarına
yönəldildiyindən xüsusilə əhəmiyyətlidir. Qeyd emıək
vacibdir ki. hazırda Azərbaycanda türk kapitalının bilavasitə
iştirakı ilə 6 bank fəaıliyyət göstərir. Türkiyənin şirkətləri x ə
linnaları Azərbaycan iqtisadiyyatının demək olar ki. bütün
sahələrində iştirak edirlər. Bu Türkiyənin Azərbaycanda geniş
iqtisadi maraqları ilə bağlıdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
lürkiyənin iri şirkətləri aşağıdakılardır: "İııtəpə Offsor I TD".
"Delta" şirkətləri
tikinti sahəsində fəaliyyət göstərirlər:
"Turan Xəzinədar oğlu" şirkəti-"Ələt - Qazıməmməd"
axtomagistralının tikintisində (27,h mln. dollar) iştirak edir.
"‘TML Barova" Şimal DRES-nin tikintisində (22 mln. dollar)
iştirak edir; "Elcktromakina Mühəndislik ’ xə "SİT A’
linnaları enerji qurğularının tikintisində iştirak edirlər. "Star''
nəqliyyat sahəsində iştirak edir. "Eksimbank" Bakı llaxa
limanının tikintisinə 20 mln dollar kredit ayırmış. "Buıc Enka" şirkəti isə hava limanında 47.5mln dollarlıq tıkıntıquraşdırma
işi
görmüşdür: "Azərsel-telekoın".
"Artel".
"Azerin". "Aztel” və s. kimi mənfəətli müəs4>ələı
telekommunikasiya sahəsində işlər görürlər. Bütövlükdə
Azərbaycanın
telekommunikasiya
bazarında
luık ış
adamlarının yatırımı 70-80 mln. dollara qədərilir: 'leklen
şirkəti Bakı - Tbilisi - Ceyhan layihəsində 70o mln
dollarlıq bir iş görür. Bank sahəsində beşi ortaq olmaq şərti
ılo altı Türk bankı mövcuddur. Bunlar "Azət-lüık bank
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(Ortaq). 4 i ban к” (onaq) "Koçbank". "Atabank" (ortaq). -Ц
Bankı
Azərbaycan (ortaq) və
Royal Bank" (ortaq )du
Sığorta sahəsində T ortaq sığorta şirkəti 30-a yaxın sığorta
növündə xidmət göstərir. Bunlar "Başak - İnam Sığona'.
•’Günay Anadolu Sığorta" və "Cİ* sığorta şirkətləridir. |46.
3221 Buradan görünüı ki. Azərbaycanın aparıcı iqtisadiyyat
sahələrində Türkiyə şirkətlərinin maraqları geniş formada tənim
olunıııuşduı Hətta Türkiyə Azərbaycanda öz iqtisadi maraqlarını
qorumaq üçün müəyyən təşkilatlar yaratmışdır. Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən Turk iş adamlarının qurduğu “TUSİAB"
Azərbaycan Turk Sənayesi və İş adamları Beynəlxalq
Cəmiyyəti, "TİAD"- Azərbaycan Ttirk İş adamları Dərnəyi
də fəaliyyət göstərir İndiyə qədər Türkiyə Cümhuriyyəti ık»
A/əıbaycaıı Respublikası arasında iqtisadi, ticarət, sosial
mədəni və s. sahələrdə 200-ə yaxın əməkdaşlıq v«.
yardımlaşma protokol-anlaşmaları imzalanmışdır. |46, 3I8|
2000-ci
ildə
Türkiyə
Azərbaycanın
idxal-ixıat
əməliyyatlarında İtaliya və Rusiyadan sonıa 3-cii yerdə. AB$
isə idxal-ixıac əməliyyatları üzrə 6-cı yerdə olmuşdur. | 84.
73| Belə bir likiı də vardır ki. son zamanlarda Azərbaycan ıb
Türkiyə arasında iqtısadi-ticari əlaqələr zəılləməyə doğru gedir
Bu azalma Türkiyəni narahat edir Türkiyə ümumiyyətlə.
Azərbaycan iqtisadiyyatında çox yaxından iştirak etmək
marağındadır.
Məlumdur
ki. Türkiyənin Azərbaycanın
iqtisadiyyatında yaxından iştirak etməsi onun siyasi maraqlarının
yüksək səviyyədə təmin olunmasına zəmanət verir. Məsələn.
2002-ci ilin sentyabr ayında Bakı Tbilisi -Ceyhan əsas ixrac
boru kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak
etmək üçün Azərbaycanda işgüzar sələrdə olan
I ürkıya
prezidenti Əhməd Needət Sezər Azərbaycanın dövlət rəhbəri
ilə görüşərkən 2001-cı ıliıı ticarət həcmi ilə 2002-ci ilin
ticarət lıəcmı arasında on bir laiz azalmanı və Türkiyə ı>
adamlarının Azərbaycanda qoyduğu sərmayənin az olmasını
əsas gətirərək bildirmişdi kı. iki ölkə arasında siyasi problem
olmasa da. iqtisadı və ticarət əlaqələri yetərli səviyyədə
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Jevildiı. bunu ıııkışal etdirmək məcburiyyətdir. Lakin bununla
razılaşmayan Azəıbayean Respublikasının prezidenti Heydər
Əliyevin fikirlərinə əsasən isə lurkıyənin Tekvem" şiıkəti 70
milyon dollarlıq bir müqavilə əldə edibdir. Azərbaycanın baş
nazirinin müavini Abid Şərıləvun da məlumatına əsasən layihə
dəyəri 50 mln. dollar olan Şimal elektrik stansiyasına boru
xəttinin tikilməsi I ürkiyə şirkətinə verilibdir Sonra qeyd
elmişdir ki. layihə dəyəri 22-25 mln. dollaı olan Naxçıvanda
luıva limanının qurulması. Naxçıvanda “Vayxır" Su elektrik
stansiyasının tikilməsi hüququ və s. I ürk şirkətlərinə
verilmişdir. Türkiyələ tədqiqatçı Siııaıı Oğanın araşdırmalarına
görə türk şirkətlərinin Azərbaycanda yatırım lıəcmı təqribən
1.5 milyard dollardır link şirkətlərinin ödədikləri vergilər
Azərbaycan büdcəsinin 6%-nı təşkil edir. |89, 78|
I üıkiyəni Azərbaycanda iqtisadi strategiyası qeyri-neft
sektorunda olmaqla yanaşı ııelt sahəsində də formalaşmaqdadır
Türkiyənin neft və qaz kimi mühüm təbii sərvətlərinin yox
dərəcəsində olduğunu nəzərə alsaq, onda Türkiyənin Xəzər
regionunda, eləcə də Cənubi Qafqazda iqtisadı maraq larinin
mahiyyətini başa düşiııək olar 1 ürkiyə gündə təqribən 23 min
barrel (ildə 1.1 milyon ton) xam neft istehlak etməkdə olub,
neft cəhətdən böyük miqdarda xariclə bağlıdır. Ölkə daxilində
istehsal
edilən
neft
Beynəlxalq
Enerji
Təşkilatının
hesablamalarına görə 1997-ei ıl üçün gündə 605 ının barrel
lildə 29,7 milyon ton) olmaqla daxılı ehtiyacların valııız 4°0ııı ödəyir. |84, IO3| AZI R-PRESS informasiya agentliyinin
2001-ci il 31 may tarixli məlumatına əsasən hal hazırkı vaxtda
liırkıyə ildə təqribən 14-16 mlrd, kubmetr qaz istehlak edir
Bu qazı Tiiıkiyə Rusiya. Əlcəzair və Nigeriyadan ahı
Bundan başqa son illərdə Ankara Misir. İran. Rusiya (Mavi
avın layihəsi). Azərbaycan və Türkmənistandan qaz (ıııavı
yanacaq) idxal etmək iiçüıı müqavilələ! imzalamışdır. Bu
müqavilələrin şərtlərinə əsasən lıal-hazııkı həcmə əlavə
olaıaq Türkiyə Rusiyadan ildə 16 mlıd. kubınetı. İrandan 10
nılrd kubmetr. Azərbaycandan isə 6.6 mlrd kubmetr qaz
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alacaqdır. |13ö| Türkiyənin Xaıicı İşlər Nazirliyinin verdiyi
məlumata görə Türkiyənin eııeıjı ehtiyacı hər il 8% arin
1999-cıı iklə 12.8 milyard kubmetr təbii qaz istifadə edən
Türkiyənin 20|0-cu ildə 52 milyard kubmetr. 2020-ci ildə
isə 83 milvard kubmetr qaz istifadə etməsi gözlənilir. Məh?
bu səbəblərə görə Türkiyənin Sibir və Xəzər eneqı
hövzəsinə maıağı və bağlılığı getdikcə artmaqdadır |96. 35|.
352| l muıniyyəılə. SSRİ-nın dağılmasından sonra Azərbaycan
biı növ Türkiyənin iqtisadı bazarına çevıılmişdiı Azərbaycanda
sənaye sahələrinin ıllic vəziyyətə duşınəsı. əksər sahələrdə
məhsul istehsalının dayanması Tiiıkıyə mallarına əlan tələbatı
anırmışdır. Eyni zamanda Azərbaycanın sənaye və xidmət
sahələrinə Türkiyə sərmayəsinin cəlb edilməsi həm Azərbaycan,
həm də Türkiyə üçun faydalıdır. Bu demək olar ki. Türkiyənin
Azərbaycanda iqtisadı maraqlarının formalaşmasına gəlirib
çıxarırdı. İqtisadi maraqların mövcudluğu isə Türkiyənin
Azərbaycanı siyasi cəhətdən müdafiə etməsində mühüm amildiı
Digər dövlətlərlə yanaşı Türkiyə də
Azərbaycanın nelı
strategiyasında uğurla ıştııak edir 1991-ci ıl martıtı 16-da
Azərbaycan və Türkiyə arasında bağlanmış sazişə gör»
"Xəzər dəniz neft-qaz sənayesi birliyi" və Türkiyənin
"Tiirkiş Petroliuın” firması dərııı quyuları ortaq işə salmaq
barədə razılığa gəldilər "Azəmeft” və "Azərneftgeofizika"
sənaye birliyi, Türkiyənin milli neft korporasiyaları və "Ret
Holding”
firması Gəncə. Qobustan
və Araz boyu
bölgələrində
neft-qaz
yataqlarının
geolizıki
tədqiqinə
başladılar. Türkiyənin Azərbaycanda enerji sıvasətı 1994-cii ilin
sentyabrından soma həyala keçməyə başlamışdır. I.akiıı "Əsrin
ıntıqav ıləsfndə I uıkıyənın 1.75% pay alınası Türkiyədə
müxalifət düşərgəsində, bit çox mətbuat orqanlarında ınənli
hal kinıi dəyərləndirildi. Bunun nəticəsi olaraq 1995-cı ilin
aprelində Türkiyənin baş naziri I.Çillərin Azərbaycana
səfəri zamanı Beynəlxalq Neft Konsorsiumunda 1,75%-dən
6.75%-ə qədər I ürkiyənin payının artırılması haqqında saziş
imzalandı |46, 67| Bundan sonra liırkiyə bölgədə Şərq ıla

Qərb arasında enerji dəhlizi olmaq yönündə bəlkə də ən
Ixiyiık imkan əldə etdi, onun geosiyasi əhəmiyyəti giicləıulı
Azərbaycanın neft və qaz müqavilələrində Türkiyənin iştirakı
əlavə şəklində verilmiş 1.5 və 2.1 saylı cədvəllərdə
göstərilmişdir. Azərbaycan
luıkıyə iqtisadi əlaqələrinin
müasir durumunda həlledici sahə əlbəttə ki. uğurla həyata
keçirilən Azərbaycanın neft strategiyası ilə bağlıdır. Yalnız
faktları qeyd etsək, liirkıyə Dövləı Neft Şirkəti (TPAO)
ılöıd iri müqavilədə fəal iştirak edir. Bu müqavilələrə görə
Türkiyə tərəfi Azərbaycanın şellinə təxminən 2 mlrd, dollaı
investisiya yatıracaqdır Bu bütünlüklə həmin müqavilələrdə
nəzərdə tutulan investisiyanın 8,5%-ni təşkil edir. "TPAO"
lıəın də Bakı-Ceyhan boru xəttinin sponsorlar qrupuna
5.02% payla (təxminən 120 ınln dollar) daxildir. Bunlardan
əlavə. müxtəlif Türk şirkətləri Azərbaycanın quruda yerləşən
yataqlarının
istismarında
vo
neft
infrastrukturunun
formalaşması və istismarında iştirak edirlər. Hazırda quru
yataqlarında iki Azərbaycan lıirkiyə müştərək müəssisəsi
’Anşapetrəl”. “Azərpetrol". maye qaz istehsalı üzrə
"Aztıırqaz". mühəndislik işi üzrə "Az Fen” birgə müəssisəsi
fəaliyyət göstərir. Bakı Ərzurum həııı xəttinin başlanğıc
nöqtəsi olan Sətıqəçal terminalının inşası Tekl'en Azleıı
tərəfindən həyata keçirilir.
Türkiyənin Azərbaycamla iqtisadı strategiyasını şəıiı
edərkən Azərbaycan üçıııı müsbət mııl olaraq bunları qcvıl etmək
olar I) Nəzərə almaq lazımdır ı. Azərbaycan iqtisadyyatıınkı
Türkiyə şirkət! *ıin geniş fəaliyyəti
investisiyanın üıttütnı
həcmini artım. bu inkişal ııçıin əsas şərtlərdəndir; 2) lıııkıvə
şirkətlərinin Azərbaycan iqlisadıyvatmda iştirakı iqlisadi
salıələıin dünya standartları səviyyəsində qurulmasına, iş
verlərinin sayının artmasına
və Azərbaycanın diıtıva
iqtisadiyyatına inteqrasiyasına kömək edir; 'l Türkiyənin
Azərbaycanda öz şirkətlərinin mənafelərini qoı uması elə
Azərbaycan iqtisadiyyatının qorunması ucməkdır. 4)1 ürkiyənin
Azərbaycandakı iqtisadı ınaiaqlaıı bıı dov Qını sıyası maıuqlaıımıt

16(1

161

duvaq elemeniləriııdəndıı Bu ıkı I ıııkiyənitı Azərbaycana siv„„

dəstəyim yüksəldil
Ankaranın Azərbaycanda iqtisadı strategiyasının Türküüyıın müəyyən həlledici amilləri də vardır I) Azərbaycan
lurkıyənın ixracat məhsulları uçüıı faydalıdır; 2) Azərbaycan
İnik >ıı kəllərinin qazanc əldə etməsi üçün ucuz xammal və ı4
qüvvəsinin olması baxımından əlverişli iqtisadı məkandır. ı,
Azərbaycan Türkiyənin Orta Asiya ilə iqtisadi əlaqələrində əsa,
tıanzıı ölkədir; 4) Azərbaycan qlobal və regional geosıvaM
nöqteyi-nəzərdən Türkiyəm Qafqazda Rusiya və İran təzyiqindən
qoruyan ölkədir.
Türkiyənin də regionun mühüm iqtisadı layihələrim
özündə cəmləşdirən Şərq-Qərb enerji dəhlizində də öz strateji
maraqları vardır. Qeyd edilən maraqlar özünəməxsus
xüsusiyyətlərlə yanaşı. ABŞ-ın maraqları ilə geosiyasi mənada
oxşat olan mahiyyətlərə malikdir Bu baxımdan 1995-cı ı|
dekabrın 7-də Türkiyə Respublikasının prezidenti S.Dəmııol
Azərbaycana səfər edəıkon bildirdi ki. Xəzər neftinin hu
hissəsinin Türkiyə üzərindən Aralıq dənizi sahilinə nəql
edilməsi və buradan da dünya bazarlarına göndərilməsi
barədə layihənin etibar qazanınası Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı əməkdaşlığın böyük gələcəyinə işıq saçıı. Eyni
zamanda 1995-ci ıl dekabrın 8-də Türkiyənin prezidenti
Süleyman Dəmirəl və Azərbaycanın prezidenti Heydoı
Əliyevin imzaladıqları bııgə bəyanatda da tərəllər. Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundan çıxarılacaq ilkin neftin ıkı
istiqamətdə dünya bazarına çıxarılınası haqqında Azərbaycan
Respublikasının və neft konsorsiumunun qərarından məmnun
olduqlarını qeyd edərək ayrıca olaraq, əsas neft kəmərinin
Türkiyənin Ceyhan limanına yönəldilinəsi barədə istəklərini
təsdiq
etdilər.
|22, №238,
12.12.I995| Türkiyə
Respublikasının baş naziri Məsud Yılmaz 1997-ci ıl noyabrın
12-də Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorumla xarici
şirkətlərlə işlənilən neft yataqlarından ilkin neftin çıxarılması
münasibətilə təntənəli mərasimdəki çıxışında əsasən dünyanın
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3-cü böyük neft ehtiyatına sahib olaıı Xəzər hövzəsində
neftin miqdarının bit deyilbır neçə bəni kəmərinin lazım
gələcəyini göstərirdi. Bəhsolunan neftin duııya bazarlarına
çatdırılması üçün qarşıdakı ılləıdə çəkilməli olan boru
kəmərləri atasında
həm stıutejı və iqtisadı, həm də
təhlükəsizlik baxımından ən uyğun və səmərəli variantı Bakı
Ceyhan xətti olmalı idi l.akııı bu dövrdə Xəzər ətrafında baş
verən geosiyasi proseslər Türkiyə ucun dalıa vacib olan neftin
əsas ixrac kəmərinin rcllaşmasında bıı çöx çətinliklər üzə
çıxartdı. Türkiyənin qələbəsi eyni zamanda ABŞ-ııı Qafqaz
siyasətindən həlledici dərəcədə asılı ıdı Rusiya isə Türkiyənin
Qafqaz siyasətinə ən böyük rəqib kimi qalırdı
Belə ki.
Türkiyənin “Yeni Yuzyıl" qəzeti 1997-cı ıliıı avqust ayında BakıCeyhan kəmərinin Türkiyə uçun əhəmiyyətindən bəhs edərək
yazırdı ki, Türkiyənin Xəzər neftini Aralıq dənizindəki Ceyhan
kompleksinə bu gün gətirmək şansı o dərəcədə böyükdür kı. bu
heç zaman belə olmamışdır Qəzetin rəyinə görə bu anım
Ankaranın neft siyasəti ilə bağlı deyil, dünyanın geosiyasi
konyukturası ilə əlaqəlidir lüıkıvə Qazaxıstan. Türkmənistan və
Azərbaycan neftinin gətirilməsi layihəsindən \XI əsrdə çox
böyük gəlir əldə edəcəkdir l.akııı Rusiva .vəlki səviyyədə
olmasa belə, yenə də bu hadisələrə ıııuııııək gücündə idi
M. Qasımov yazır ki. Moskva A zəı ba у
Qərb-l'ürkiyə bloku
ilə əlaqələrinə əngəl olmaqda, neliııı öz ərazisindən ixrac edilməsi
üçün üstünlüklər saxlamaqda idi |96a. 269| Türkiyəli (iuıı
Kutun fikrincə, “neft oyunhırı" I də uzun davam edəcəkdir, qa’ıbı
müəyyənləşdin ək hələ çox çət ıdıı lüıkıvə tərəli bu oyunlarda
məğlub olarsa. Bosforun ekolop və texnogen təhlükəsini də daxıl
etməklə, onun itkilərim ölçüyə
ımıək mümkün olmayacaqdır
[133,
Турецкая ııenaıı» »• проекте ıранепортировки
Каспийской нефти. Анкара. II anıycıa 1947 юла] Buna
baxmayaraq, regionun geosiyasi prosesləri 90-cı illərin
axırlarına yaxın Türkiyənin mənafeyinin təmin edilməsi
istiqamətində cərəyan etmişdir 1999-cıı il oktyabrın 31-də ♦
Azərbaycan Respublikasının prezidenti H.Əliyevin lürkiyəvə
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qısamüddətli sələıi /aınaıu Süleyman Dəmirəllə im/aludı{?ı
birgə bəyanatda Qazaxıstan nefiuım Aktau Bakı Tbilisi
( evlıaıı marşrutu ilə nəqlinin təının edilməsi məqsədik.
Qazaxıstan və Gürcüstan hökumətləri ılo birlikdə çalışmağı»
zəruriliyi qeyd edildi "Avropa Qalqaz Asiya nəqliyyat dəhlizi
ilə beynəlxalq daşmınalurın inkişafı haqqında çoxtərəfli əs»s
saziş' çərçivəsində həyala keçirilən fəaliyyətlərin və Qara
dəm/ Rıııq koridoru layihəsinin reallaşmasının sürətlənməsi
məqsədilə əlaqələndirilmənin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi
vurğulandı. XX əsrin sonlarına yaxın I ürkıvəniu Xəzərin enerjisi
ilə bağlı strategiyası yüksək formalaşma mərhələsində ıdı
lüıkiyənin Xəzərin eneıjı siyasətindəki slıutcgiyasıııııı geosiyasi
əhəmiyyət kəsb etməsinə sübut olaraq 2000-ci il iyunun b-da
Bakıda
'Xəzəı netı -qaz-2000
Beynəlxalq
sərgi
və
konfransının açılış mərasimində lüıkiyənin enerji və təbii
qaynaqlar nazirinin müavini Mətin Eıal çı.xış edərək bildııdı
ki. Xəzər bölgəsinə qonşu olan lüıkiyənin səylərim iiç
başlıca istiqamətdə qruplaşdırmaq mümkündür: birincisi.
Xəzər bölgəsi
ölkələrinin
neft və qaz
ticarətini»
sürətləndirilməsinə təkan verəcək sərbəst ııett ba/.aıı
yaradılması: ikincisi, Xəzəı bölgəsındəkı kəşfiyyat qazına v.»
hasilat işlərinə sərmayə qovulmasında iştirakı: üçüncüsü.
Xəzər bölgəsinin enerji daşıyıcılarını dünya bazarlarına
çatdıracaq boru kəmərlərinə dair layihələrin dəstəklənməsi
və onların çəkilməsində iştirak, fürkıvə artıq Azərbaycan
neftindən layda götünnəkdədıı Türkiyə Petrollari .Aııonını
Şirkəti” (TPAŞ) vasitəsi ilə “Çıraq-İ” platformasından artıq
gümlə 100 min barrel nett çıxarılır. Onun Türkiyədə və
Avropa bazarlarında satışından təqribən 107 milyon ABŞ
dolları gəlir əldə edilmişdir. 'Şahdəniz’ müqaviləsində isə
l üıkiyənin payı 9 faızdıı llkııı mərhələdə ildə 5 milyard
kııbıııetı. sonrakı illərdə isə 16 milyard kubmetr qaz hasil
etınək iiçiiıı müvafiq sərmayə proqnozları hazırlanıı |22.
№127, 07.06.200(l| 2002-e i il sentyabrın IS-tlə Azərbaycanda
«Bakı
Tbilisi
( eylıaıı əsas ixrac boru kəmərinin
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təməlinin qoyulması
mərasimində I üıkiyə pıe/ıdentı
Oliməd Needət Sezəı bildirmişdir ki. Şəıq Qərb enerji dəhlizi
Xəzəryanı ölkələrin ııett və qaz ehtiyatlarının dünya
bazarlarına sabit şəkildə, təhlükəsiz çatdırılmasını təının
cdəcəkdiı Qazaxıstan və I ıırkıııənistan Şəıq Qərb eneıjı
dəhlizi layihəsində yeı almaqla. Xəzəryanı olkələı ııı Qərb
iqtisadiyyatına qovuşmasına yardımçı olacaqdır. Qazaxıstanın
Bakı-Tbilisi-( eylıaıı
lavılıəsiııə
daha
sonra
isə
I ıııkmənıstanın
vo
Özbəkistanın
Bakı Tbilisi Or/urunı
layihələrinə qoşulmaları bölgədə əməkdaşlığın
nıkişulı
baxımından böyük önəm daşımaqdadır. Türkiyə enerji
strategiyasını, təhlükəsizliyim diqqətlə həyata keçirıııəkdədıı
Azərbaycan qazı Türkiyənin ısıəı təbii qaz ehtiyatlarının
artırılması, istərsə də. enerji təhlükəsizliyinin təminatı
baxımından strateji önəııı daşıyacaqdır. Bu məqsədlə I urkıvə
Bakı
Tbilisi - Ərzurum boru xəttinin tamamlanmasına.
Azərbaycan
qazının
Türkiyəyə
çatdırılmasına
xüsusi
əhəmiyyət verir.
Məlumdur kı. Oıta Asıya regionu da ABŞ və lüıkiyənin
geosiyasi-strateji maraqlarım cəlb etməkdədir. Bu stıategıxanııı
həyala keçirilməsi üçün ( ənubı Qafqazın respublikalarından
Azərbaycan öz coğıafı mövqeyinə görə “açıq qapı və iqtisadı
baxımından tranzit. Gürcüstan isə ancaq tranzit rolunu oynayır
(Bax, sxem 1.3) SSRl-nm dağılmasından
sonra dünyanın,
eləcə də Avrasiyanın, geosiyasi mühitində A/ərbnveaıı kııııı
Qazaxıstan və Özbəkistan da geosiyasi mərkəzlərə daxıl
edilməyə başladılar. Bilindiyi kiıııi. geopolıtik nıəıkəzləıə
dövlətlər sahib olduqları gücə görə deyil, onların yerləşdiyi
məkanın zəruriliyi və fəal güc mərkəzlərinin mənfəəti.uınııı
ağırlığı baxımından aid edilməkdədirlər. |93, 93 | I uıkıvə
('ənubi Qafqazdan istifadə etməklə Ona Asiya respublikaları tlə
iqtisadi-ticarət münasibətlərini qurut. Azərbaycanın coğrali
mövqeyi ona ABŞ-ııı 'Şevıoıı ııett şirkətinin Qazaxıstanın
Tengiz" yatağından çıxardığı neltııı daşınmasında dəhliz
rolunu oynamağa ııııkan veıir.
1997-ci ilin vavmda
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Azəbaycaııla Qazaxıstan arasında Qazaxıstanın
Aktau
limanından Xəzəı dənizinin dibi ilə Bakıya qədər neft boru
kəmərinin tikilməsi haqqında saziş imzlanınışdır. ABŞ-ııı
"Şevron’ şirkətinin Qazaxıstanın "Tengiz" yatağından hasil
etdiyi neft Aktau limanından tankerlərlə Bakıya gətirilib
buradan isə dəmiryolu vasitəsilə Gürcüstan ərazisindən Qara
dənizin Batumi limanına qədər aparılır. Cənubi Qafqaz
regionu coğrafi baxımdan Xəzər regionunun tərkib hissəsi
olduğuna görə Orta Asıya dövlətlərinin qərbə inteqrasiyasında
nıülıüm rol oynayır. Müasir qloballaşma dövründə coğrafi
mövqe, təbii ehtiyatlar, iqtisadi potensial geostrategıyanııı
həyata keçirilməsində başlıca məqsəddir. Xəzərin net'ı
ehtiyatları həmin regionu, əgər belə demək mümkünsə.
Avrasiya
məkanının
geosiyasətinin
tərkib
hissəsinə
çevirmişdir. Məlumdur kı. geosiyasətdə iqtisadi amil əsas
qüvvədir və strategiyanın müəyyən edilməsində həlledici
güc və təsir vasitəsidir. 1998-cı ıl yanvarın 4-də Türkmənistan
və Qazaxıstan neftinin dünya bazarına çıxarılmasını təmin
edən Dübəndi terminalının açılış mərasimində "Kaspiaıı
Trans Ko INK" şirkətinin prezidenti Okan Tapan belə bir fikir
söylədi ki, bu şirkət xam neftin Trans-Qafqaz magistral xətti
ilə Azərbaycan və Gürcüstan ərazisindən nəql edilməsinin nə
dərəcədə etibarlı olduğunu bütün dünyaya sübut edəcəkdir. Bu
terminalın açılışı nəticəsində nefti nəql etmək imkanı ildə 6
milyon tona
çatacaqdır “Tengiz-Şevron”” şirkəti və
ARDNŞ - bu layihənin həyata keçirilməsində böyük
köməklik göstərmişlər. ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Stenli
bskudeyro 1998-ci ildə prezident Heydər Əliyevlə görüşərkən
bildirdi ki. Transxəzər
layihəsinin
həyata
keçirilməsi
Azərbaycan və Türkmənistan üçün çox əhəmiyətlidiı. Çünki
Türkmənistan öz qazını ixrac etmək imkanı qazanacaq
Azərbaycan isə tranzit ölkə kimi layihədə iştirak edəcək,
eyni zamanda həmin kəmərlə öz qazını da xarici bazarlara
çıxara biləcəkdir.
ARDNŞ-nin I vitse prezidenti İlhaııı
Əliyev 1998-ci ıl man ayının axırlarında Vaşinqtonda

.■Azərbaycandan keçən Aviasiya nəqliyyat
dəhlizi
mövzusunda təşkil olunmuş seminarda ışiirak edərkən
çıxışında
bildirmişdir kı. Azərbaycan
I ransxəzəı
bom
kəmərinə xüsusi əhəıniyyəı verir, traıızıı ölkə kiını. regionda
lıəyata keçirilən layihələrdə iştirak etmək istəyi» ABŞ-ııı
'Şevron" şirkətinin Qazaxıstanın “Tengiz" yatağında istehsal
etdiyi I milyon ton neft Azərbaycan ərazisindən nəql edilib
|37.43| ATOT-in İstanbul sammiti keçirilən zaman Bukı-ThilistCeyhaıı neft kəmərinin çəkilməsi üçün qərar qəbul edilərkən
mərasimdə çıxış edən
Qazaxıstan
prezidenti
Nursultan
Nazarbayevin söylədiklərinə görə Transxəzər nəqliyyat sistemi
varatmaq ideyasının əməli surətdə gerçəkləşməsi ndəkı
mühüm tərəqqini Qazaxıstan da alqışlayır Həmin sistemin
bünövrəsi bu ilin yazında
Bakı Supsa boru kəmərinin
istismara verilməsi ilə qoyulmuşdur və təkcə carı ildə
Qazaxıstan bu boru kəməri ilə 2 ıııılyon tondan anıq neft
ixrac etməlidir. Nazarbayevin fikrincə. Şərq Qərb enerji
dəhlizinin marşrutlarından bırı olan Bakı Tbilisi Ceyhan bom
kəmərində hamının böyük marağı vaıdır Böyük Xəzər
neftinin çox variantlı marşrutlarının inkişafı haqqında özünün
prinsipial mövqeyini əsas tutaraq. Qazaxıstan Ttansxəzət
nəqliyyat
sistemi
layihəsinin
həyata
keçirilməsində
əməkdaşlığa hazırdır. Türkmənistan isə öz qazını Tüıkıyə
bazarına çıxarmağa səkkiz il çalışmışdır Bu döv ləı dünyanın
təbii qaz ehtiyatlarının 30 faizinə malikdir və Türkmənistanın
enerji daşıyıcılarını Türkiyəyə və Avropaya nəql etməyin
alternativ yollarına çoxdan can atır. Uzun müddət bıı şeyə
nail olunmamışdır. Amma iııdı ABŞ-ııı rəhbərliyinin yaıdıını
ilə bu layihə çox-çox irəliləmişdir Sazişə əsasəıı 2002-cı
ildə
Türkiyəyə 30 milyard kubmetr I ürkmənistaıı qazı
çaldırılacaqdır. Türkiyə tərəfi 16 milyard kubmetı qaz qəbul
edəcək, öz ərazisi ilə Avropaya 14 milyard kubmetr qaz
göndərməkdə Türkmənistana kömək edəcəkdir. |22, .N»268,
24.11. I999| 1998-ci
ıl oktyabrın 20-də
Türkiyə
ilə
Türkmənistanın enerji nazirləri arasında imzalanan Xəzərdən
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keçən I ınkməııistan
Türkiyə
Avropa təbii qaz Ьоц,
xəliı lay ilkisinin həyata keçməsi və Türkmənistan u»bn
qazının luıkıyəyə satılmasına dan ılkııı anlaşma" Tüıkıvs
prezidenti Suleyman Dəmirəl və Türkmənistan prezidenti
Səi'əımtııad Niyazov lərəliııdən 1998-ci il oktyabrın 29-<)a
Ankarada imzalandı |92. I48| Bn müqavilə 30 illik müddaı,.
bağlanmışdı. Qərarlaşdı rılaeaq bn müddət içərisində İ6 mini
kııbmetr qazın Türkiyə tərəfindən satın alınmaq, qalam ıfo
Avropaya göndərilmək şərtilə ildə 30 milyard kubmetı
türkmən qazının Xəzər dənizinin altından, Azərbaycan vo
Gürcüstan ərazisi ilə Türkiyəyə, oradan da Avropaya bom
xətli ilə daşınması nəzərdə tutulmuşdur. Bu boru xəttinin
inşasına dair Baş saziş ("Heads of Agreement”) Türkmənistan
hökuməti ilə 1999-cu ıl 6 avqust tarixində imzalanmışdır Bu
boru xəttinin layihəsinə daıı 'hökumətlərarası bəyannamə'
1999-cu il IX noyabı tarixində İstanbulda keçirilən ATƏT-ın
zirvə loplantısı zamanı ‘liııkıvə. Türkmənistan, Gürcüstan vo
Azərbaycan tərəfindən imzalandı Amerikanın 'Pİ-ES-CI
şirkəti Xəzəraşırı qaz kəmərinin lay ihələşdiıilməsi, inşası vo
istismarı konsorsiumunun operatoru təsdiq edildi. Qa/
Türkmənistanın Şərqındəkı yataqlardan (Malay. Şadlıq)
Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və Gürcüstan əraziləri
ilə Türkiyənin Ərzurum şəhərinə vurulacaqdır. 1998-ci ilin
oktyabr avında Türkmənistan və Gürcüstan prezidentləri
Ankarada Türkmənistan qazının Türkiyəyə ixracı barəd?
saziş
imzaladılar
Layihənin
texniki-iqtisadi
əsaslandırılmasının hazırlanması başa çatdırılmışdır. Onu
Amerikanın “Enron” şirkəti yerinə yelirdi. ‘’Enro'ntın
proqnozuna görə Türkiyədə Türkmən qazına tələbat 20 ıl
ərzində 500-640 milyard kubmetr təşkil edə bilər. Xəzəraşın
qaz kəmərinin inşası 3.1 milyard dollar məbləğində
dəyərləndirilir. |22, A«35, 14.02.1999| Fransanın “Mond'
qəzetinin 5 iyun 2001-eı ildə yazdığına görə Qazaxıstan
prezidenti Nursultan Nazarbayev ABŞ prezidenti və dövlət
katibinin Xəzərin enerji resursları məsələsi üzrə xüsusi müşaviri
Elizabel Consu qəbul edərkən bildirirdi ki. Kaşaqan yatağından
168

çıxarılan neft Bakı-Ceyhan kəməri vasitəsilə ixrac olunacaqdır
|I33, «Монд», О трансııopıııpoBKne Каспийской нефти
Париж, 5 июня 2001 года |
Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazdan keçən neft və qazın
ixrac marşrutları iqtisadı səmərəlilikdən daha çox siyasi
əhəmiyyət kəsb edir. Buııu aşağıdakı kimi izah etmək olar: I) Bu
layihələr regional səviyyədə Orta Asiya, Cənubi Qalqa/
(Azərbaycan və Gürcüstan) və Türkiyəni siyasi ınüııəliqə çevirir.
2) Türkiyə kəmərlər vasitəsilə Cənubi Qafqaz və Ona Asiya
regionunda nüfuz əldə edir.
3) Azərbaycan. Gürcüstan.
Qazaxıstan və Türkmənistan bu layihələrdə iştirak edərək evnı
zamanda Türkiyəyə və Qərbə bır çox məsələlərdə təsir elmək
imkanına malik olurlar; 4) Layihələr regionda sıyası sabitliyin
qorunması ilə eyni zamanda, konkrel olaraq Azərbaycan.
Gürcüstan və Türkiyənin öz aralarında gələcəkdə dövlətlərarası
münasibətlərin gərginləşməınəsi üçün təminat vasitəsi rolunu
oynaya bilər; 5) Bu layihələr həm də iştirakçısı olan dövlətlərin
siyasi birliyini yaradır və kəııaı təzyiqlərə qarşı mübarizədə
dövlətlərin birgə iştirakına səbəb ola bilər.
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II FƏSİL

XX əsrııı 90-cı illətində Cənubi Qafqazın müstəqil
regiona çevrilməsindən sonra bölgədə region ətralı və regiondan
kənar dövlətlərin strateji maraqları formalaşmağa başladı. Bu
dövlətlər içərisində ABŞ. Rusiya. Türkiyə, İran və Avropa
dövlətlərinin rolunu xüsusi qeyd etınək lazımdır. Qərb
dövlətlərinin və Türkiyənin regionda fəallıq göstərmələri Rusiya
və İran tərəfindən kəskin siyasi ziddiyyətlərlə qarşılandı. Demək
olar ki. bölgədə Rusiya. Tüıkıyə. İran və bəzi Avropa
dövlətlərinin tarixi maraqlarının bərpası prosesi həyata keçirdi
ABŞ üçün isə Cənubi Qalqaz bütün parametrlərinə görə yem hıı
strateji sahə idi Ümumiyyətlə. Cənubi Qalqazda strateji
maraqların toqquşmasının əsas istiqamətlərim aşağıdakı kimi
müəyyənləşdirmək olar. Həmin istiqamətlərdən ABŞ-Rusiva.
ABŞ-İran; Türkiyə-Rusiya. Türkiyə-İran sıyası qarşıdurmasını
xüsusi qeyd etmək la/ımdıı Bu baxımından dövlətlərin bölgədəki
xarici siyasət prinsiplərində kəskin ziddiyyətlər mövcuddur və
strateji maraqları demək olar kı. bütün sahələrdə toqquşur.
Bölgədə ABŞ-Rusiya və ABŞ-İran siyasi qarşıdurmasım
beynəlxalq aləmdə bu dövlətlərin həyata keçirdiyi rəqabət
siyasətinin tərkib hissəsi hesab etmək olar Cənubi Qafqaz ABŞ
ııı Rusiya və İrana qarşı iki səviyyədə-qlobal və regional
yeritdiyi siyasət üçün məkanlardan biri rolunu oynayır. Qlobal
qarşıdurmada ABŞ-la birlikdə digəı Qərb dövlətləri və liirkiyə
iştirak edir. Eyni zamanda
bu çərçivədə Azərbaycan və
Gürcüstan bəzi məsələlərdə ABŞ-ııı Rusiya və İrana qarşı rəqabət
siyasətində ıştııak edən dövlətlər, yəni NAIO sirasındadırlaı
Qlobal qarşıdurma siyasi mahiyyətcə geniş xüsusiyyətlərə
malikdir. Regional baxımından götürsək Rusiya və İran ABŞ-ın

t ənubı Qafqaz ıcgionuna aid maraqlarına nıanc olan dövlətlərdir
Öz əvvəlki gücünü itirmiş Rusıvanın 9<)-u illərdə bu regionda
Qəıblə,
xüsusilə ABŞ-la rəqabət aparmaq imkanları
məhdudlaşmışdır.
Məlumdur kı. Rusiyanın hal-hazırkı
geosiyasi vəziyyəti onu Avrasiyada yalnız regional dov loto
çevirmişdir. Məsələn. Z. Bjezm.sk ı qeyd cdiı kı. Rusıva 1990d ilə qədər mövcud olduğu əraziləri - Baltikyanı. Ukrayna.
Belarusiyan. Orta Asiya Respublikalarını. Cənubi Qafqaz
respublikalarını və bununla yanaşı imperiyanın
keçmişdə
ideoloji cəhətdən nəzarət etdıvı Şəıqi Avropanı. Cini.
Monqolustanı. Şimali Koreyanı itirmişdir. Nəticədə fövqəl
dövlət kinıı gücə malik deyildir ABŞ dünyada təkrar olaraq
bipolyar dünya düzəninin yaradılmasını və rus imperivasının
tarixi iddialarına əsasən ərazi işğalçı siyasəti yeritməklə
geniş ərazilərə nəzarət etməsim qəbul etmir. Məhz
bu
amilləri nəzərə alaraq, imperiyanın nəzarətindən çıxmış
ərazilərin, o cümlədən Cənubi Qafqazın təkraı olaraq
Rusiyaya
birləşdirilməsini
istəmir.
Cənubi
Qafqaz
dövlətlərini müdafiə etməklə, hətta Rusiyaya meylli olan
Ermənistanı da, onların Qəıbə inteqrasiyasına çalışır 1102.
113 | ABŞ və Rusiyanın qlobal qarşıdurma sıvasətını qlobal
xüsusiyyətlərini təhlil edərkən bıı məsələni xüsusi qeyd etınək
lazımdır kı. ABŞ, Rusiyanın beynəlxalq aləmdə “əl-qolunu"
bağlamaq siyasəti həyata keçirir Bu məqsədlə keçmiş SSRInin itirilmiş (Rusiyadan qopmuş) - Bjezınskinin dediyi kıını,
faktiki və ideoloji ərazilərini öz tərəfmə çəkmək siyasəti
yeritməklə, onları beynəlxalq aləmdə dəstəkləyir, maddi,
hərbi və s. yardımlar göstərir. Rusiyanın sərhəddı boyunca
“bufer zona", mühafizə zolağı yaradır. Məsələn. Rusiyanın
Geosiyasət Akademiyasının vitse-prezidenti Leonid İvaşov
Rusiyanın "Utro” qəzetinə müsahibəsində jurnalistin
“Rusiya ətrafında Baltikyanı. Cənubi Qafqaz və Orta
Asiyanın daxil olduğu 'NATO qurşağı" formalaşmasından
danışmaq olarını?" - sualına belə cavab vermişdir
“Norveçdən və Baltikdən sərhəd dəqiq şəkildə nəzərdən
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Qafqaz geosiyasi regionunda toqquşan strateji maraqlar
3.1. Qafqazda ABŞ-ın Rusiya və İranla strateji maraqlarının
toqquşmasında hərbi siyasi və təhlükəsizlik amilləri

keçinin Qafqaza qədər xətti birbaşa apardıqda bu \lMi
NA,C) liçün biitöv göriinür; yegaııo çıxıntı Belanısıyadıı
Buna görə do hesab edirəm kı. əgər Rusiyada Belarusiyaya
qarsı belə sıyasəı və strategiya davam edərsə, bir ildən
va maksimum iki ildən sonra bu dövlət də NATO-nun
orbitinə daxil olaeaqdır Ukrayna artıq halledıci addın,
atmışdır, heç biı məhdudyıyəı qoyulmadan öz ərazilərini
NA I O-ya istifadə üçün vermişdir. Gürcüstan da həmin
addımı atmışdır. NATO bu dövlətin ərazisindən və ha\,
məkanından istifadə edir. Gürcüstanın özü də anti rusiya
düşərgəsinə daxil olmuşdur Azərbaycanla əlaqədar Ivaşov qeyd
edir kı, Azərbaycanda bu gün üç xarici vektor mövcuddur
Tüı к iyə. Amerika və Rusiya vektoru. Azərbaycan hələ kı
bu vektorlar arasında tarazlaşdırıhnış siyasət həyata keçini
Ermənistana gəldikdə isə burada Gürcüstan variantı yə
Serbiya
ssenarisi ilə siyasət həyata keçirilə bilər. İvaşoı
belə hesab edir ki. amerikalılar Qafqazda qabaqcıl operan,
baza
və qabaqcıl
operativ
məntəqələrin
yaradılınası
məsələsinə baxır Onların taktikası indi belədir və İraqda
vəziyyətə nəzarət elmək üçün ABŞ-ın şəxsi heyəti çatışınıı
ABŞ Cənubi Koreyada və Yaponiyada ordunun sayım
azaltmaq niyyətindədir. Bu səbəbdən ABŞ Qafqaz və Ona
Asiyada hərbi bazalar yarada bilmir İraq məsələsindən
sonra ABŞ bu məsələyə qayıdacaqdır İvaşovun fikrincə
Azərbaycan ABŞ-ın İrana zərbəsi üçün meydan rolunu
oynayır. İrana raket zərbələri Azərbaycan və Gürcüstan
ərazisindən ola bilər. 113K| Baltikyaııı ölkələrin Avropa
Birliyinə daxil olması. Ukraynanın və Şəıqı Avropa
dövlətlərinin NATO üzvlüyünə qəbulu,
Avropa Birliyinin
genişlənməsi. Azərbaycan və Gürcüstana hərbi dəstək. Ona
Asıya respublikalarına dəstək, Əfqanıstanda hakimiyyətin
devrilməsi
və
s. ABŞ-ın beynəlxalq siyasətinin əsav
prioritetləridir. Qlobal siyasi qarşıdurma nöqteyi-nəzərindən
yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq belə bır nəticəyə gəlmək ulaı
kı. ABŞ NATO-nun imkanlarından ıstıladə etməklə Rusiya

172

ətrafında hərbi-siyasi təhlükəsizlik qurşağı yaratmışdır. (Bax.
svenı 3.4) Lakin bu zolaqda bəzi "çatlar" vardır Bu "çatlar"
ılu zolağın tam möhkəmliyinin qarşısını alır. Əgər zolağı
Rusiya
sərhəd ləı i ndəki dövlətlərin bıılivi formasında
gtiıiiısək. onda bu çatların rolu formasında zolağın qərbində
Belarusiya, cənubunda Ermənistan. İran. Tacikistan, cənubşərqində (, ııı və Şimalı Koreyanın rol ovnadlğıııı görərik
ABŞ-ın Cənubi Qafqaz legionundakı siyasətinin başlıca
ıiı.tqsədlərindən biri də mühafizə zolağını güeləndiımək üçün
həyata keçirilən qlobal siyasətin tərkibini formalaşdırmaqdan
ıharətdiı. \ əni ABŞ-ın Rusiya ilə bağlı yerildiyi qlobal siyasət
oiııın
Rusiya sərhədləri boyu yerləşən regionlardakı
sivasətinin cəmindən formalaşır Bu baxımından ABŞ-ın
Avrasiya məkanında Rusiya sərhəddı boyuııca həyata keçirdiyi
Qərbi Avropa siyasəti. Şəıqı Avıopa siyasəti. Cənub Şərqi
Avropa siyasəti. Cənub siyasəti (Türkiyə, ( əııubı Qafqaz.
Iran. Orta Asiya respublikaları. Hındisian. Cin, Pakistan.
Qlqanıstan, Şimali Koreya) birləşərək Rusiya ətrafı mühafizə
qurşağının yaradılınası üçün qlobal siyasəti formalaşdırır. ABŞ
coğıali-siyasi amillərə görə Rusiyanın cəııuba doğru hərəkət
imkanlarını məhdudlaşdırmaq məqsədilə I urkıyənııı Qafqaza
təsir gücündən istifadə edir Nəzərə alınaq lazımdır ki. ABŞ-ın
əsasən Qərb vönüınlü siyasət yeridən dövlətlərin iştirakı ilə
Rusiya ətrafında yaratdığı "ıııiilıali/ə /olağı’nda Türkiyə
regionda öz hərbi, iqtisadi və sıyası güeii baxımından bu zolağın
cənubunda əsas birləşdirici ınəıkəz rolunu oynayır Bu siyasətin
məntiqi nəticəsi olaraq
ABŞ-ııı ( əııubı Qafqaz siyasətinin
başlıca prinsiplərindən birinin də məhz hələ SSRİ dövründən
başlayaraq onun müttəfiqi rolunda çıviş edən Türkiyənin
Rusiyaya qarşı müqavimət gücünü artırmaqdan ibarəi
olduğunu hesab etmək olar Cəııuhı Qafqazın ozu də bir region
olaraq "nüihalizə zoluğı’Tıda iştirak edir I akin burada
Ermənistan paıçalayıcı 10I ovııayır Məluınduı kı. Rusiyanın
Ermənistanla bııbaşa qunı və ya su sərhəddı yoxdur. \BŞm Azərbaycan və Giirciisianda hərbi, sıyası və ıqiisadı

baxımından
möhkəmlənməsinin
başlıca səbəbi həm <|j
l nııənistaıun coğrafi-siyasi vəziyyətini nəzərə alaıaq Rusiyan»
bıı dövlətə təsirini
zəillətməkdiı. lakin sadalananlarla yan<t;
qeyd etmək vacibdir ki. ABŞ-ın Rusiya sərhədləri boyunLİ
"mühafizə zolağı "ııı yaratmaqda muhüın ınəqsədi Rusiyan
mühasirəyə alıb parçalamaq deyil O. eym zamanda Rusiyan»
əıazı bütövlüyünə hönnəllə yatıaşıı və beynəlxalq hüquq
normaları
ilə onu dəstəkləyir Avrasiya məkanında vahid
Ru-.iv a Avrasiya beynəlxalq münasibətlərində qüvvələr»
tara/laşdırılmasında əsas
rol
oynayır.
digər
regional
dövlətlərin (Çın. Hindistan və s.) xarici siyasətini tarazlaşdır»
"Mühalizd zolağı'ııı yaratmaqda əsas məqsədlərdən bin
Rusiyanın əvvəlki imperiya siyasətim həyata keçirməyə w
qonşu kiçik dövlətlərin əraziləri hesabına böyüməsinə imkar
verməməkdir. Cənubi Qalqaz da uıəh/ həmin bölgələrdən
biridir Cəııubı Qalqaz həm də Xəzər regionunun tərkib hissəs
olduğu üçün iqtisadi-siyasi baxımından böyük potensiala
malikdir. /. Bjezinski qeyd edıı kı. sovet hökumətin»
dağılmasından sonra digər regionlarla yanaşı 18 mln. əhali»
olan Qalqaz da Rusiyadan ayrılmışdır. Hadisələrin bel»
dönüşünü Rusiyanı siyasi elitası daha ağrılı qəbul edirdi
Çünki bu rayonun iqtisadi potensialı xarici dövlətlərin maraq
dairəsinə çevriləcəkdir. Dövlətlərin resursların çıxarılması
işlənilməsi və sərmayə yummaq üçün maliyyə imkanlar
mövcuddur. 1102, I7O|
Nəzərə alınaq lazımdır ki. bu sivasəlin nəticəsi olaraq
vənı Rusiyadan ayrılmış və iqtisadiyyatı zəif olan yeni dövlədən
öz nıiluz dairəsinə salmaq üçun elə ilk dövrlərdən ABŞ keçınıj
sovci respublikalarına qarşı Rusiyanın qeyri demokratik
siyasətinin əleyhinə olınuşduı və bunu həmişə də həyan
etməkdədir Məsələn. 1995-ci il martın 29-da ABŞ-ın DÖvloi
kaiibı Uorren Krisiofer İndiana Ştalındakı Bluminqien
Universitetindəki çıxışında müstəqilliyini yeni qazanmu
ölkələrə Birləşmiş Şıaiların münasibətlərini açıqlayarkən dedi
kı. keçmiş sovet imperiyasının suveren demokratik dövləıləı
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ıcgıonıına uğurla çevrilinəsi Birləşmiş Ştatlar iiçün çox
vacibdiı. Həmin 12 ölkənin ərazisi yet kürəsinin altıda biı
hissəsini tutur. Eyni zamanda, həmin ərazidə on minlərlə
nüvə silahı saxlanılıı Bu ölkələrin xalqları və ehtiyatları
nəhəng iqlisadi potensial ləşkıl edıı |22, Ле64, 07.04.1995|
Onu da qeyd eiıııək vacibdir kı. Rusiya da evni /amanda
oz ılöylətçiliyiniıı gücünün qorunması və bütövlüyü baxımından
ABŞ-ın beynəlxalq və regional səviyyədə. Avrasiya
koniiııcntində. xüsusilə ondan qopmuş ərazilərdə sivası
usiünlüyünü qəbul etmir Məsələn. Rusiyanın xarici işlər naziri
olmuş İ. İvanov
2000-ci il iyunun 28-də qəbul edilmiş
Rusiyanın yeni xarici siyasəı konsepsiyasına əsaslanaraq
bildirirdi ki.
Rusiya yeni dünya düzəninin formalaşması
məsələsində özünün prinsipial xəttini davam etdirir. Onun
fikrincə. Rusiyanın siyasətinin başlıca məqsədi
çoxqütblü
dünya quruluşunu təmin eiınəkdıı Burada əsas məqsəd həı
lıaıısı bir dövlətin və ya dövlətlər qrupunun dünya işlərində
hökmranlığına və inhisarına imkan verməməkdir. |IIK, 125 |
Rusiyalı mütəxəssis A.F.Filippov da
ABŞ-ın dünya
hegemonluğu ilə barışmayaraq yazır kı. hal-hazırkı vaxtda ABŞ
da daxıl olmaqla heç bıı dövlət "imperialist layihənin
mərkəzi” ola bilməz, imperializm ilə qıınarılmışdır. 1140.
l4|Digəı bir tədqiqatçı A.l Milleıın qənaətinə görə isə Rusiya
ozüıüin yeni, postimperıya keyfiyyətində dünyada
güc
mərkəzləri əlan, bu gün imperiya kııni çıxış edən və ya
imperiya olmaq üçün kifayət qədər potensialı olan - ABŞ.
Avropa Birliyi və Çııı kiıııı dövlətlərlə münasibətlərini
müəyyən elmək üçün çəluı problem qarşısında dayanmışdır
I i 26, ll| İ. İvanov həmçinin ABŞ-ın təklikdə həııı özüınin
ləhlükəsizliyini, həııı də qlobal təhlükəsizliyi uzun nüiddəılı
perspektivdə etibarlı təıııın edə və beynəlxalq terrorizmin
ləhlükəsizliyini ləğv edə bilməyəcəyi fikrini irəli sürərək qeyd
edirdi ki. Rusiya vo ABŞ beynəlxalq münasibətlərdə qlobal
istiləşmənin əsas hərəkətverici qıiwəsı olmalıdırlar vo ola
bilərlər. 1118, 111-114 J
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Regional siyasət baxımından nəzərə alınmalıdır kı
Кичу;nun Qalqazda təsiri tarixən guclu olmuşdur və bu ,əM,
yenə də davam elməkdədir Qalqaz Rusiya üçün Avropa v0
Ona \siya arasında bıı keçid körpüsü olmaqla yanaşı. Qam
dəniz və Xəzər dəııızı ılo sərhəddının olması səbəbindən
Rusivanın Qara dəniz
Boğazlar
Aralıq dənizi yolu ı|ə
Süveyş kanalma çıxa bilməsi imkanını əldə saxlamaq
baxımından da strateji ınənləətlərı uçun son dərəcə önəmli
bu geosiyasi bölgədir. Qafqazın Rusiya üçün avrıea ıkı
xüsusiyyəti vardır. Bunlardan bırı Asiyadakı rəqibləri
lınkıvə və Iran ilə kəsişmə nöqtəsinin olması; ikincisi isa
Qalqazın Orta Asiyanın qapısı rolunu oynamasıdır. Qafqazın
dağlıq coğrafi şəıaitı bölgədə az sayda alternativ yolların vo
əlaqələrin yaradılmasına imkan verir Bu vəziyyət Rusiyanın
Qalqazda dəııız nəqliyyatının strateji əhəmiyyətini artırmağa
və Qara dəniz sahilindəki Abxaziya ilə Xəzər dəııızı
sahilindəki
Dağıstana əhəmiyyət verməyə məcbur edıı
Qeyd edilən amılləıı nəzərə alaraq Rusiyanın Qərb ölkələrim
xüsusilə ABŞ-ı ('əııubi Qafqazda özünə böyük rəqib hesab
etməsim başa duşıııək olur. Rusiya rəqib hesab etdiyi Qəıb
dövlətlərinin bölgədə tam nüfuz əldə etmələrinin qarşısını almaq
məqsədilə öz gücünü səfərbər elməkdədir Özünü keçmiş SSRİniıı rəsmi varisi hesab edən Rusiya Federasiyasının 1993-cü
ildən sonra həyata keçirdiyi siyasət onun "keçmişdəki пь
xüsusiyyətlərinə dönüş" məqsədində olduğunu göstərir |M2.
IH| Bu siyasətin reallaşması üçün 1992-ci ildə Rusiyada keçıııı?
SSRİ respublikaları ilə münasibətlər məsələsi kəskin
diskussiya predmetıııə çevrildi, bunun gedişatında müxtəlıl
siyasi
qüvvələr hökuməti “yaxın sərhəd ölkələri'nı
dəy əı ləndırməməkdə tənqid etdilər. MDB ölkələri tlə xüsusi
münasibətlərin inkişafına təhrik etdilər və həmin zonalara
Rusiyanın xüsusi maraqları və təsiretmə zonaları kiıııı
baxdılar. 1993-cü ilin aprelində Rusiya XİN-nın təkrarən
hazırlydığı
Rusiya
Federasiyasının
xarici
siyasət
konsepsiyasının əsasnaməsi" layihəsim təsdiq etdi.
Bıı
176

„məddə, birinci layihədən lərqb olaıaq keçini? SSRİ
.tıazısiudə
deziuteqı asıya
pioscsləriuə
sən
qoyulması
məqsədilə, MDB ölkələıı ık» uıusbəı və davamlı şəkildə
q.ıişilıqlı münasibətlər ın loşkil edilinəsi Rusıvaıuu prioritet
iı,nbı siyasi və iqtisadı maıaql.ıııınn tənıııu. Rıisivanıtı böyük
Jtıııya dövləti olmaq mövqeyinin saxlanması məsələsi ılo
,.maşi Rusiya xarici sıva>ətıiıin əsas məzmunu kimi elan
edildi
MDB-də inteqrasiya pıosesləıınin korlanmasına
ısiıqaınətlənmiş hərəkət Rusiyanın təlılükəMzlıvınə əsas
uyası təhlükə siyahısına daxil edilirdi Rusiyanın xarici
uvasət konsepsiyası haqqında əsa- əsasnamədə əksini tapmış
m,.şələlərdən
biri
Birliyin
.xarici
sərhədlərinin
möhkəmlənməsi idi. Digəı məsələ keçmiş SSRİ ölkələrində
Rusiya qoşununun və lıərbi bazalarının statusu məsələsinin
ləıızıııılənməsi idi. Dalıa bi, məsələ kollektiv təhlükəsizliyin
effektiv sistemini yaratmaq məqsədilə hərbi siyasi sahədə
hərtərəfli əməkdaşlığın inkişalt ıdı Keçmiş SSRİ-də yeganə
nüvə ölkəsi kimi Rusiyanın statusunun təının edilinəsi də
əsas məqsəd kimi göstərilirdi. Rusiyanın hərbi təhlükəsizliyim
ı,niıiıı edən bütöv sistemdən ibarət lıərbi infrastrukturun və
obyektlərin qorunması da əsas prinsiplərə aid edilirdi. |IO4.
QH-99| Qəbul edilən sənədlər ö/ mahiyyətinə görə Rusiyanın
evııı zamanda Qafqazda da güclü strateji maraqlarının olmasını
göstərir Dlavə olaraq qev.l elmək lazımdır kı. Rusiya “yaxın
çevrə' deyərək adkuıdııdıeı keçmiş sovet respublikalarının öz
nüfuz bölgələrində olduğunu irəli sürərək, bu ölkələrə
hııbaşa və fl yısı yolla
ı ııdaxilə etməklə öz varlığım
.lavanı elətdirmək isıəyındədır Bölgədəki təsirim əldəıı
vermək istəməyən Rusiya Müstəqil Dövlətlər Birliyi adında
\ivasi bıı qurumla bölgəni təkrarən nəzarətə almışdır Bu
Birliyə
qatılmaq
istəməyən
Gürcüstanda Abxaziya
münaqişəsini dəstəkləyərək bölgə dövlətlərinə gözdağı veıir.
keçmiş
mənfəətlərindən
vaz
keçtııəyəeəyını
göstənı
Bölgəyə nüfuz c,inək üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsini də
dəstəkləmişdir. Rusiya Federasiyasının əsaslı xarici siyasətinə
paralel olaraq Qafqaz bölgəsinə aidiyyatı və sıyası
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məqsədləri
1993-cü
ilin
ikinci
yarısından
etibara;
kəskinləşmişdir 1993-cü ilə qədər olan dövrdə hələ ycnic.
inkişafa alışmağa və arazı bütünlüyünü
mühafizə ctma\j
çalışan Rusiya 199l-ci ildən sonrakı iki illik vaxtda kcçnu.
Sovet respublikaları ilə olan əlaqələrində daha çox qarşılıq),
hörmət anlayışına görə hərəkət etmişdir Ancaq 1993-cı
ildən sonra Şərqi Avropanın bir anda Qərbə doğn.
istiqamətlənməsini dərk edən Rusiya üçün hərəkət sahəı
olaraq geridə Qafqaz və Orta Asiya bölgəsi qalmışdır. Qəıt
üçün Ona Asiyaya uzanan yolların Qafqazdan keçməs
səbəbindən Qafqaz Rusiya üçün strateji əhəmiyyəti olan bn
bölgə halına gəlmişdir. Rusiyanın xarici siyasətindəki strateji
.xətti nəzərə alaraq Qərb dövlətləri onun ətrafındakı regionlarda
eləcə də Cənubi Qafqazda güclənməsinin qarşısını alınaq
məqsədilə bu dövlətlə siyasi rəqabətə girirlər və hətta birlil
nümayiş etdirirlər. Aleksandr Duqin yazır: "Muasır dövrdə.
SSRl-nın dağılmasından sonra. Qərb Rusiyanı digər geosiyasi
funksiyalarla əlaqələndirməyə can atır. Rusiyanı elə bır
siyasi struktura çevirmək istəyir, hansı ki. dünya siyasətində
birbaşa iştirak etmək
imkanına və geniş sivilizasiyalı
missiyaya sahib olmasın. 1992-ci ildə Pol Volfovıçin də AB$
konqresində məruzəsində birmənalı şəkildə göstərilirdi kı.
ABŞ-ın əsas strateji məqsədi keçmiş SSRİ ərazisində ABŞdan müstəqil sıyasə, yeritmək qabiliyyətinə malik, nəhəng
və
müstəqil
strateji
qurumun
yaranmasına
imkan
verməməkdir. Məhz bu tələbatdan irəli gələrək Qərb
Rusiyaya "regional dövlət” rolunu təklif etmişdir. 1116, 1991
Rusiya Qərbin ona qarşı “soyuq” münasibətini nəzərə alaraq ətral
bölgələrdə öz təsirini gücləndirmək siyasəti yeritməyə
başlamışdır Bu banmından 1995-ci il sentyabrın 14-də Rusiya
Federasiyası Prezidentinin sərəncamı ilə “Rusiyanın Müstəqil
Dövlətlər Birliyi iştirakçıları olan dövlətlərə münasibətdə
strateji kursu” təsdiq olunmuşdu. Bu sənəddə MDB ölkələri
ilə münasibətlərin prioritet xüsusiyyətləri göstərilirdi. “Strateji
kurs” buna əsaslanırdı ki. Birliyin ərazisində iqtisadiyyat.
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müdafiə, təhlükəsizlik, rusiyalıların hüquqların, müdafiə
sahəsində
Rusiyanın
həyatı
əhəmiyyətli
maraqlan
cəmləşmişdir. MDB ölkələri ilə səmərəli əməkdaşlıq isə
Rusiyanın özündə mərkəzdənqaçma meyli ilə əks olan fakt
kimi durur." 1992-ci il mayın 15-də Daşkənddə imzalanmış
sənəddə "Kollektiv təhlükəsizlik müqavıləsi"nın əsasında
kollektiv təhlükəsizlik sisteminin yaradılması və MDB
dövlətləri arasında ikitərəfli saziş, müqavilə iştirakçıları
dövlətlərin cəhdlərinin genişlənməsini ümumi maraqlar
bazasında və hərbi siyasi məqsədlər üçün müdafiə
ittifaqında birləşdirmək göstərilirdi. Prioritet məsələ kıtnı
Rusiyanın postsovet məkanında əsas və təşkiledici qüvvə
kimi öziinütəsdiqi dururdu. Bu məkanda istənilən üçüncü
dövlətin mövqeyinin möhkəmlənməsi
(xüsusi olaraq.
Türkiyənin Orta Asiya və Cənubi Qafqazda. Rumıniyanın
Moldovada. Polşanın Ukrayna və Belarusiyada. ABŞ və
Qərbin bütünlükdə Xəzərdə. Ukrayna və Ona Asiyada).
Rusiyanın təsirinin zəifləməsi onun həyati maraqlarının
toqquşması kimi qəbul edilirdi 1104, 102 |
Qeyd edilənlərlə yanaşı nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiya
ətraf bölgələrdə təsir dairəsini gücləndinııək üçün
öz
potensialından başqa antiqərb siyasət yeridən dövlətlərdən də
istifadə edir. Məsələn, İranın ABŞ-U dıı>mənçilik siyasəti
regionda Rusiya-İran birliyinin yaranmasına səbəb olmuşdur
Qafqazda, xüsusilə cənub bölgəsində ABŞ. Rusiya və İranın
strateji maraqlan hərbi-siyasi və iqtisadi məsələlərdə toqquşur
Regionda türkçü'üyüıı və Qərb ideologiyasının təbliğatını Rusiya
və İran özlərinin bölgə siyasətlərinə təhlükə hesab edirlər. Bu
siyasi proseslərdə təhlükəsizliyin ninin edilməsi əsas problemə
çevrilir. Cənubi Qafqazda 3 müstəqil dövlət strateji planda
Rusiya, Türkiyə və İran arasında əlaqələndirici həlqə rolunu
oynayır. Burada Şimal-Cənub, Şərq-Qərb oxları bır-biri ilə
toqquşur. Belə ki, Rusiya bu regionu "xarici siyasət
prioriteti zonası", İran-"dövlət təhlükəsizliyi zonası . ABŞ və
onun tərəfdaşları isə “milli təhlükəsizlik zonası adlandırırlar.
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I И5, I(I4-IO5| XXI ə si də Qalqıız ıcgıonu əiratıııda
ç^in
vıı.ıiınıuqdu olan geəstı.ıteıı məıkəzl.n arasında sivjim
rəqabət güclənmişdir Qəıbin və ilk növbədə NAİQ.\(I
Uaxıl olan aparıcı dövlətlərin
ABŞ və lüıkıyəıım Cəımbı
Qalqaz döv ləiləı ını yeııı iıaıızıi kəmınııtıık.ısiv a damaılaıı
əiı.ılmda eəmləşdırınəsı. Rıısıvadan >aiı keçməklə Bakı
I bılbi Ceyhan neft kəmənnın çəkilməsi. ABŞ
liııkıyə
Giııciisian
Azərbaycanın Böyük İpək Yolunu bərpa сипом
cəhdləri Rusiya
Ermənistan
Iran oxunun təşkilinə cavab
verıt Eyni ilə lOQX-ci ıl yanvarın 7-do Vaşinqtonda Asiya
İnstitutunda
"Xəzər regionunda
Rusiyanın
gələcəyi"
mövzusunda keçirilən forumda ABŞ
horbı
kollecinin
professoru,
doktoı
Blank məruzəsində Xəzər
dənizi
regionumla baş verən
hadisələri. region dövlətləri
arasındakı münasibətləri. Xəzəı neftinin ıxıaeı məsələlərini
geostıatejı baxımından təhlil etmişdıı Rusiyanın bu hölgəd.ı
apardığı siyasətə toxunan məruzəçinin fikrincə. Rusiyanın
problemi iqtisadı və hərbi cəhətdən zəif ölkə səviyyəsin,,
düşməsinə baxmayaraq, hələ də imperiya iddialarından .ıl
çəkə bılməməsındədıı
Ogoı gələcəkdə Rusıva Ameııka
qarşıdurması olarsa, bu. ilk növbədə Xəzər regionunda olu
bilər, çünki bu iki ölkənin strateji maraqları ınəlız Xəzərda
əsas ziddiyyət təşkil edıı Amerikanın Xəzər regionunda
üstünlük qazanmasını Rusiya istəməsə. ancaq lüktıkı olaraq inkaı
da etıniı Məsələn. Rusiyanın Strateji İnkışal Mərkəzi”mn
direktoru A.Quşer " Xəzəı üçbucağı' başlıqlı məqaləsində
yazır ki. indi ABŞ Qara dəniz
Xəzəı regionunda əsas
geosiyasi oyunçulardan bırıdır Məlumduı kı 1997-cı ildən
bu region Amerikanın
nııllı maraqları zonası kiını elan
edilmişdir. Sonra isə ınuəllıt Ameııka siyasətçilərinin \ə
hərbçilərinin ictimaiyyət üçün açıqladıqları bəyanatlara
istinadən ABŞ-ııı regionda başlıca məqsədini belə qeyd edıı
Rusiyanın maraqlarının əksinə olaraq Qara doııız
Xəzəı
hövzəsi dövlətlərinin regional inteqrasiyasını yaratmaq.
Cənubi Qafqaz
Xəzər dövlətlərinin suverenliyi, müstəqilliyi

və "geosiyasi plüralıznıCııı
təmin elmək. Moskvadan
uzaqlaşdırmaq və onların ABŞ ilan asılılığını gücləndirmək
jegioııda öz biznesini quran ABŞ-ın ııcti şirkətlərini ıniidatiə
etmək: İrana öz xaıicı siyasətini dəyişmək
üçiin ləzyıq
göstərmək. Sonra qeyd edir kı Xəzəı regionunda ABŞ-ın
qarşısında həll etmək üçün geniş miqyaslı uç məsələ dıııuı
Bu məsələlər ticarət, enerji və geosiıaiejı maraqlarda. |II3.
I (»-171 Müəllifin fikrinin əksinə olaraq qeyd etmək lazımdıı
kı. regionun dövlətlərinin miisiəqıllıyı uçun
ABŞ heç
zaman təhlükə yaratmamış
və özündən asılı eiməınişdıı
\BŞ-m geosiyasi maraqları regionun dövləllərini həıiəıəllı
kəkildə vahid diiııya ıqlisadıyyaiıııa və .siyasətinə inteqrasiya
etmək və inkişaf etdirməkdən ibarətdıt Oksinə olaraq Rusiya
Cənubi Qafqazı əlində saxlamaq siyasəti həyata keçirir və
özündən başqa digər kənar dövlətlərin regionda iştirakım "həzm
edə” bilinir. Bu siyasətin nəticəsi olaraq Rusiya prezidenti
\'Putin 2001 -ci ildə Azərbaycana sələri zuınanı Milli Məclisdə
çıxış edərək bildirirdi: "Hesab edirik ki. Qafqazda
təhlükəsizlik
və
əməkdaşlıq
məsələsinə
baxışların
ıııüəyyənləşdiı ilməsində başlıca rolu region dövlətlərinin
özləri oynamalıdır. Biz Azərbaycan Respublikası. Ermənistan
Respublikası. Gürcüstan və Rusiya Federasiyasından ibarəi
Qafqaz dördlüyü” çərçivəsində yüksək səviyyədə əlaqələrə
böyük
əhəmiyyət
veririk.”
|I8. 7X| Rusiya "Qafqaz
döıdlüyü”ideyasını ortaya alsa belə bu ideya Azərbaycan
tərəfindən qəbul edilməmişdir
'Ceymstaun'
fondunun
bülletenində Vladimir Sokorun 2001-ci il yaııvaım ll-də dəıc
edilmiş məqaləsində göstərilir kı. V Putinin "Qafqaz
dördlüyü” yaradılması ideyası prezident II Əliyev tərəfindən
qəbul edilməmişdir. Bu cür qruplaşma Rusiyanın ıcgiənıı
nəzarət altında saxlamasına gətirib çıxaracaqdır 118. 110|
Məlumdur ki. ABŞ. Rusiya, lüıkıyə və lıanın bölgədə
strateji maraqlarının formalaşmasında bölgə dövlətlərinin xüsusi
rolu vardır. Bu maraqların formalaşmasında bölgənin
dövlətlərinin xarici siyasət meyllən və istiqamətləri nəticəsində
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maraqların qruplaşması baş vermişdir. Bu qruplar arasında
paralellik və toqquşma mövcuddur. Məsələn. ABŞ-GürcüstanAzərbaycan qrupu ilə Tüıkıyə-Azərbaycan-Gürcüstan qrupu
əsasən paralel istiqamətli fəaliyyətdədir və bu qrup RusiyaErmənistan və ona paralel olan İran-Ermənistan qrupu j|ə
toqquşur Nəticədə bir birtnə zidd olan Vaşınqton-Ankara-TbilisıBakı və Moskva-Tehran-Yerevan “siyasi üçbucaq'Tarı formalaşır
( Bax. sxemlər 3.1, 3.2, 3.3 ) Avropa (xüsusilə Qərbi Avropa)
dövlətləri də Vaşinqton-Ankara-Tbılisi-Bakı ‘'üçbucağf'nın
formalaşmasına təsir göstərir Azərbaycana gəldikdə isə qeyd
etmək lazımdır ki, bu dövlət ABŞ, Türkiyə, Gürcüstanın daxıl
olduğu qruplaşmalarada iştirak etsə belə Rusiya və İranla da
yaxın siyasi münasibətlər formalaşdırmağa çalışır.(bax sxem 4|
Lakin bir çox tədqiqatçılar Azərbaycandan daha çox Qərbə
istiqamətlənmiş siyasət yeritmək istəyindədirlər. Məsələn.
Rövşən Mustafayevin fikrincə. Azərbaycan demokraıiya
yolunu seçdiyinə görə o. höknıən Amerikanın müttəfiqi
rolunda çıxış etməlidir |67, 34 | Moskva-Tehran-Ycrevan
“üçbucağf'nın əsas qüvvəsi hesab edilən Rusiya özünün antiqərb
siyasətində İran və Ermənistandan istifadə edir. Rusiyanın Cənubi
Qafqazda əsas müttəfiqi kimi Ermənistan çıxış edir. Hələ 300 ıl
əvvəl ilk rus imperatoru I Pyotr Cənuba qasidlər göndərib
gələcək imperiyanın konturları barədə düşünərkən onlara
belə bir tapşırıq verirdi: gələcəkdə cənuba doğru hərəkaı
edərkən Rusiyanın bu ərazidə kimə arxalana biləcəyim
öyrənməlidir Məhz I Pyotr fars və türk dövlətlərinin Şimal
əyalətlərində yaşayan ermənilərə diqqət yetirmişdir. Buna
görə də tapşırmışdı ki, erməniləri tovlayıb bizim əraziləra
gətirmək lazımdır ki, Rusiyanın istinadgahı olsunlar. |2|
Müasr dövrdə də Rusiya həmin siyasəti davam etdirərək erməni
amilindən geniş istifadə edir Belə ki. 1992-ci il sentyabrın 30-da
Ermənistan Rusiya ilə bır müqavilə imzalayaraq Rusiyaya öz
torpaqlarında hərbi bazalar yaratmağa imkan verdi, sərhədləri
Rus əsgərlərinin də qorumasına da razılığını bildirdi. Bu
vəziyyət SSRİ-dən sonra yaxın ətrafla təsiri zəifləyən
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Rusiyanın ləkrar təsirinin güclənməsinə səbəb oldu |96,
4lS|
Rusiya Ermənistanla xüsusilə hərbi məsələlərdə sıx
əməkdaşlıq edir Bu siyasətin nəticəsi olaraq 1999-cu ıl aprelin
|6-da Ermənistanın Hava Hücumundan Müdafiəsi ilə Rusiva
Həıbi Hava Qüvvələrinin birgə döyüş növlərinə başlaması
mərasimində Rusiya HHQ-nin
baş komandanı general
polkovnik Anatoli Kornukov RİT A
SÖTA-nın müxbiri ilə
müsahibəsində deyirdi: Bundan sonra Rusıva və Ermənistan
bır neçə dövlətin
Rusiya. Belarus. Qazaxıstan və
Ermənistanın hava sərhədərinın təhlükəsizliyi üçün evnı
dərəcədə məsuliyyət daşıyacaqlar. Generalın sözlərinə görə
Ermənistandakı Rusiya hərbi bazası hava hücumundan
müdafiə sisteminin aviasiya qrupu tam komplektləşdin Iməmiş
qalır, buraya daha bir dəstə (dörd maşın) bəlkə də daha
çox-8 ədəd MİQ-29 təyyarəsi gətiriləcəkdir. S-300 zenıı
raket kompleksləri divizyonu artıq Gtiınrüdəki Rusiva hərbi
bazasındadır.
|22,
№66,
17.04.1999| Geniş aspektdən
yanaşıldıqda Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı hərbi bazalarının
\ATO-ya qarşı yönəldiyi aydın görünür Bu bazalardan eyni
/amanda lokal olaraq təzyiq vasitəsi kııııı Azərbaycan və
Türkiyəyə qarşı da istifadə edilə bilər Məsələn. ABŞ-ın Strateji
və Beynəlxalq Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri, vaxtilə
keçmiş prezident C.Karterin milli təhlükəsizlik məsələlən
üzrə köməkçisi işləmiş Zbiqnev Bjezıııskı Fransanın “Mond”
qəzetinə müsahibəsində bildirmişdi. ' Danılmazdır kı. Rusiya
Ermənistandan Azərbaycana təzyiq vasitəsi kıını istifadə
edir. Bu da həqiqətdir ki. ABŞ-ın İran barəsində sən və
müdriklikdən uzaq siyasəti Azərbaycanın təklənməsi üçiin
Rusiyanın göstərdiyi səyləri asanlaşdım |22, №5, 08.01.
I998| ABŞ isə rəsmi olaraq Rusiya və Ermənistanın lıərbı
əməkdaşlığının əleyhinə çıxır Belə kı. hələ 9ö-cı illərdə
Rusiyanın Ennənistana qanunsuz olaraq silah verməsini
pisləmişdir. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin
1997-ci il 15 may tarixli məlumatına əsasən ABŞ senatının
“Avropada adi silahların məhdudlaşdırılınası haqqında
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mııquv ılonin
cinah
sənədinin
təsdiqlənməsi
haqqın^
qətnamə də xüsusi bit fəsil qəbul etməsi həmin məsələ j|ö
əlaqədar tərəflərin qarşılıqlı narahatlığının bilavasitə nəticəsi
olmuşdııı Bu fəsildə deyilirdi: “1997-cı ıl avqustun l-dan
gec olmayaraq ABŞ prezidenti "Ermənistanın xə Qafqazdakı
dıgəı iştirakçı dövlətlərin müqaviləyə müvafıqlıyı haqqında
məruzə"nı.
Senatın beynəlxalq əlaqələt komitəsinə v,«
Nümayəndələr Palatasının spikerinə təqdim etməlidir. Eym
/amanda aşağıdakılar barəsində tam və mükəmməl mənizə
o cümlədən məxfi və qeyri-məxfi informasiya təqdim
etməlidir: I) Ermənistan müqavilə ilə məhdudlaşdırılan adı
silahların
və
texnikanın
Ermənistan , ərazisi
j|a
Azərbaycandakı separatçı hərəkata göndərilməsinə yol
verərkən bu hərəkət müqaviləyə uyğun olınuşdurmu. 2) Qafqaz
regionunda yerləşən digət iştirakçı dövlətlər müqaviby,.
uyğunduılatını: 3) Əgər
Ermənistanın (I) bənd
üzrə
müqaviləyə uyğun olmadığı aşkara çıxarılmışsa və ya əgər
hər hansı digər iştirakçı dövlət (2) bənd üzrə müqaviləyə
uyğun deyildirsə, onda xarici yardım haqqında (keçmiş Sovet
İttifaqının müstəqil dövlətlərinə yardım barəsində) 1996-cı il
tarixli qanunun l-ci hissəsinin 2-cı fəslində və ya qanunun
digər müddəalarında tələb edildiyi kimi
prezident
sanksiyalar tətbiq olunması üçün
hansı tədbirləri
görmüşdür."
|22, №97, I6.O5.I997| Eyni zamanda ABŞ
mətbuatı da bu məsələyə ABŞ ictimaiyyətinin mənfi rəyi
olduğunu yazırdı Məsələn. ABŞ-ııı "Eiladelfıya İnkuayrcr'
qəzetinin yazdığına görə Enııəııistana bır milyard dollaı
məbləğində silahların gizliııcə göndərilməsi ilə bağlı
Moskvada qopmuş çox böyük siyasi qalmaqal Amerika
sahillərinə də gedib çatan qızğın reaksiya
doğıırmuşduı
Klinton komandası yol verə bilməz kı. Qatqaz Rusiyanın
təsir dairəsində olsun O, həmçinin yol verə bilməz kı.
NATO-nun genişlənməsinə Rusiyanın razılığı müqabilində
mükafat olaraq Rusiyaya Qafqazda bundan sonra da qoşunkıı
və lıəıbi texnika yerləşdirilməsinə icazə verilsin." |22,
№103, 23.05. I997| I akın ABŞ prezidenti Ermənistanla bağlı
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senatın tələb eldiyi hesabatı təqdini elməmişdir. Enııəııistana
qarşı saııksıya da tətbiq olunmamışdır, əksinə maddi yardımların
göstərilməsi davam etınişdiı Rusiyanın Cənubi Qalqazda
Ermənistandan hərbi-siyasi ınaıaqları uçun istifadə etmək
istiqamətində
MDB çərçivəsində yaradılan "Kollektiv
Təhlükəsizlik Şurası ıtıda iştııak edən dıgəı dövlətlərin də
imkanlarına arxalanır. Belə kı, 2001-eı ilin aprel ayında
Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi Valerı
Nikolayenko Yerevana sələrinin yekunlarına həsr olunmuş
mətbuat konfransında bəyan etdi kı. Kollektiv Təhlükəsizlik
haqqında Müqavilə (KİM) çərçivəsində Ermənistan-Rusiya
birgə regional hərbi qruplaşması yaradılacaq. Bu qruplaşma
KTM-in
Qafqaz
istiqamətində
təhlükəsizliyin
təmııı
edilməsində çox böyük rol oynayacaqdır. Xatırladaq ki.
1992-ci ilin may ayında imzalanmış KTM-ə hazırda 6 dövlət
- Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan. Emıənistaıı və
Tacikistan
daxildir. Ennənistanııı "Snark"
agentliyinin
məlumatına görə
Nikolayenko
mətbuat konfransında
bildirmişdir ki, regional hərbi qruplaşma Ermənistanda
yerləşdirilmiş
Rusiya lıərbı qüvvələrindən və Ermənistan
ordusunun xüsusi bölmələrindən təşkil ediləcək və tərəflər
onu birgə maliyyələşdirəcəklər. Baş katib onu da əlavə
etmişdir ki. KTM-ə daxil olan dövlətlərdən yalnız
Ermənistan aııklav vəziyyətindədir, yəni digər iştirakçı
dövlətlərlə onun bilavasitə sərhədləri yoxdur. "Məhz buna
görə də Qafqaz istiqamətində təhlükəsizlik və Ermənistanın
sərhədlərinin təhlükəsizliyi məsələlərinin üınuınən bütün
regionun təhlükəsizliyi üçün çox böyük əhəmiyyəti var"
KTM-nin iştirakçısı olan dövlətlərin başçılarının ötən ıl
Minskdə keçirilmiş zirvə görüşündə KTM-nin səmərəliliyinin
artırılması və onun
yeııı coğrafl-siyasi reallıqlara
uyğunlaşdırılınası haqqında memorandum qəbul edildikdən
sonra əməli işlərə, o cümlədən regional təhlükəsizlik
sistemlərinin formalaşdırılmasına başlanmışdır. Nikolayenko
demişdir ki, hazırda 3 istiqamətdə belə regional sistemlər

1X5

yaradılır Şəıqı Avropa istiqaməti (Rusiya ilə Belarus
arasında). Qafqaz istiqaməti (Ermənistanla Rusiya arasında
əməkdaşlıq bazasında) və Asıya istiqaməti (Qazaxıstan.
Qırğızıstan. Tacikistan və Rusiya). Dövlət başçıları Minskdə
belə bır bəyanat da qəbul etmişər ki. üçüncü dövlətləri,,
münasibətlərlə müqayisədə. KTM-ə daxıl olan ölkələr
arasında münasibətlər üstün xarakter daşıyır. |22, A»87.
I9.O4.2ÜOI| Bütün bu siyasi proseslərə baxmayaraq. Rusiya
Ermənistam silahlandırmasını başqa amillərlə şərtləndim
Vladimir Putin 2001-ci ildə Azərbaycanda səfərdə olarkən
jurnalistlərin sualına cavab olaraq bildirdi kı. bir milyard
dollarlıq silahın Ermənistana
verilməsi və Rusiya hərbi
texnikasının Gürcüstandan Ermənistana göndərilməsi Soveı
İttifaqının hərbi mülkiyyətinin və silahlarının bölüşdürülməsi
ilə bağlıdır. Sonra isə dedi: ’’Ermənistana bu texnika verilmir.
Rusiyanın nəzarəti altındadır Onlar Rusiya hərbi bazalarına
göndərilir. Bu nə üçün edilir? Avropada adi silahlar
haqqında yeniləşdirilnıiş beynəlxalq müqaviləyə uyğun
olaraq, dünyanın bu regionunda
Rusiyanın müəyyən
miqdarda hərbi texnika, o cümlədən zirehli texnika
yerləşdirməyə ixtiyarı var. Bizim güıcii tərəfdaşlarımız
Rusiya silahlarının bir hissəsinin Gürcüstandan çıxarılması
məsələsini qaldırdığı üçün, -biz hesab edirik ki, hazırda
dünyada yaranmış vəziyyət Cənubi Qafqazda Rusiyanın
hərbi qüvvələrinin olmasını hələlik zəruri edir, - bızıııı
başqa yolumuz yoxdur. Bir daha vurğulamaq istəyirəm kı.
bu hərbi texnikanın Cənubi Qafqazın başqa yerinə.
Ermənistandakı hərbi bazalarımıza köçürməkdən başqa
seçimimiz yoxdur. Əgər Gürcüstan tərəfi bu texnikanın
Gürcüstanda qalmasını istəsəydi, o. indiyədək orada olardı
|I8, 5I-52| Ermənistanın Rusiya ilə hərbi-siyasi müttəfiqliyi
ABŞ-ın region maraqlarına ciddi zərbə vurur. Ermənistanı öz
tərəfinə çəkmək üçün Avropanın köməyindən istifadə edıı
Cənubi Qafqazda strateji maraqların toqquşmasına tədqiqatçılar
müxtəlif mövqedən yanaşırlar. Məsələn, Erıdrix Ebert Fondunun

2001-cı il noyabrın 26-27-də Berlində ’Cənubi Qafqaz dondurulmuş
münaqişələrin
qeyn-stabıl
regionu”
mövzusunda keçirdiyi konfransda Rusiyadan olan mütəxəssis
Yevgeniy Kajokin çıxış edərək bildirmişdi. “Biz indi supra
regional maraqlardan danışırıq Bu neologizındir. Cənubi
Qafqazda mövcud olan qlobal maraqlar mənasını verir
İstənilən halda, mənə elə gəlir kı. Cənubi Qafqaza aid
olmayan ölkələri və qonşu olaıı ölkələri - İran. Türkiyə.
Rusiya - differensiallaşdırmaq lazımdır Hal-hazırda qeyriregional maraqlar içərisində daha çox ABŞ-ın təsiri istifadə
olunur.'
|121, 130| Ümumiyyətlə. Rusiyanın bölgədəki
maraqlarını aşağıdakı kimi göstərmək olar Birincisi. Cənubi
Qafqaz ölkələri Rusiyanı ticarət məhsullarının bazarı kimi
maraqlandırır. Bu regionda
Rusiyanın maşınqayırma
sənayesi üçün
məhsul mövcuddur, hələ yaxşı rus dilim
bilmək , əlverişli texnoloji mədəıııvyət var. Hələlik Rusiya
bundan bəzən səmərəli olmasa da istifadə edir Burada
yaşayan əhalinin kasıb yaşamasına görə çox da geniş
olmayan bazarların Rusiya üçün əhəmiyyəti az da deyildir.
Bu bazarları itirmək problemə çevrilə bilər. İkinci. Rusiya
üçün Cənubi Qafqaz çox vacib bir tranzit ərazidir. Təəssüf
ki, bu zonada münaqişələrin olması Rusiyanın maraqlarına
prinsipial şəkildə ziyan vurur. Rusiya üçün Adlerdən Qara
dənizin sahilləri ilə Abxaziyadan keçərək Gürcüstana və
Ermənistana gedən yolun fövqəladə əhəmiyyəti vardır l.akin
indi o bərbad vəziyyətdədir. Üçüncüsü. Rusiyanın Cənubi
Qafqaz ölkələrindən idxal etdiyi ənənəvi ticarət mallarına
müəyyən marağı var. Nəhayət, Azərbaycan, Ermənistan və
Gürcüstanla texnoloji
əməkdaşlıq hələ tam ölməmişdir.
Ermənistanla atom energetikası sahəsində və digər sahələrdə
əməkdaşlıq hələ də davam edir. Rusiyanın Ermənistan və
Gürcüstanda hərbi bazaları vardır. Hərbi bazanın olması
Ermənistana sərf edir. Rusiya hesab edir kı, bunların olması
regionda sabitliyə xidmət edir və buna görə hərbçilər
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bııradadıı və imzalanmış sazişə görə yenə də oraık
Nəzərə alınaq lazmıdıı kı. ABŞ və Rusiyanın lıərbıqalmaqda davam edəcəkdir.
maraqları Gürcüstanda da toqquşur Bunun əsas səbəbi
I ıııuıni parametrlər baxımından qeyd etmək lazımdıı kı
kııuı Gürcüstanın Qəıbə yöııəlıııəsıdıı SSRİ dağıldıqdan souıa
MDBııııı Kollektiv Təhlükəsizlik Şurası əslində Rusiyanın
Oiııcüsian Abxaziya və (ənııbı Osetıyada etnik problemlərlə
\ \ l'O-ya qarşı hərbi-siyasi təhlükəsizlik məkanıdıı ( Bax, sxem
u/ləşmişdıt I tııik problemi.mu olmasından Gürcüstanın əıa/ı
3.4) Onu da nəzərə almaq lazımdır ki. Cənubi Qafqaz NATO
bütünlüyünə doğru yönəlmiş təhdidlərin zərərsizləşdirilməsi
Rusiyanın bir-birinə əks olan
hərbi-siyasi qurşaqlarının
Giırcüstan xarici siyasəıiıım önündə duran başlıca lıədət
olnuişduı Gürcüstan bu etnik problemlərin arxasında Rusiya
toqquşma mərkəzlərindən biri olduğu üçün müxtəlil qarışıq
federasiyasının olmasım açıqca bildirmişdir. Məlız bu
sivası prosesləri özündə əks etdirir Siyasi proseslərin tərkibi kınn
səbəbdən
mübahisələrin
Rusiya
ilə qurula
biləcək
Qərbin. Rusiyanın. Türkiyə və İranın strateji maraqlarım
əməkdaşlıqla
çözülə
biləcəyini
düşünmüş
və Lformalaşdıran siyasi cərəyanlar bu dövlətlərin bölgəyə dair xantı
Sevardnudzenin hakimiyyətə gəlməsinin arxasınca da hu
siyasət prinsiplərini aşkarlayır. Qeyd edilən dövlətlər içərısııub
əyibət həyala keçirilmişdir. Güıcusiaııın xarici işlət ııa/ırı
Cənubi Qafqazda
ABŞ və Rusiyanın strateji maraqlarının
lıaklı
Meııaqaraşv ilı deyirdi “Mübahisənin
həlli
uçun
toqquşması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və daha qlobal
Rusiyanın dəstəyi lazımdır Rusiya olmadan bəzi ıııəsələləı
xüsusiyyətə malikdir. Digərləri, məsələn, region dövlətləri hesab
acıqlana bilməz, çünki bu hadisənin olmasının biı səbəbi də
edilən Türkiyə və
İran isə
region maraqlarının təmin
Rusiyadır |83, 33| Gürcüstanın qarşı-qarşıya qaldığı başlıca
edilməsində ABŞ və Rusiyanın gücündən istifadə edirlər Rusiya
məsələlərdən bııi də daxilən keçirdiyi iqtisadı böhıandıı
Qafqazda İran və Türkiyənin region maraqlarını qismən qəbul
Rusiya Gürcüstana "arxa baxçasf kınıı baxaraq Gürcüstanın
etsə də Avropa dövlətlərini və ABŞ-ı ümumiyyətlə qəbul etmək
bır müstəqil dövlət kimi digəı dövlət və beynəlxalq
istəmir. Bölgədə ABŞ-ı özünün ən böyük rəqibi hesab edıı və n/
qurumlarla əməkdaşlığa girməsini qısqanclıqla qarşılavır və
siyasi xəttini buna qarşı qurur. Məsələn.
Rusiyanın
bu ötkə üzərindəki təzyiqlərim ariııır. Çeçenistan müharibəsi
«Независимая»
qəzetində
Vladimir
Stupışiıı
yazıı
nəticəsində geriləyən Rusiyanın 1995-cı ıldəıı Gürcüsiaııla
'•Razılaşmaq
olmaz
ki. Rusiyanın
ABŞ
və
oııuıı
ııııınasibətləri zəiflədi Bu müddətdən etibarən Güreusiaıı
müttəfiqlərinin postsovet məkanında hücumuna qarşı rıçaqlan
•\BŞ münasibətləri inkişaf etməyə başladı 1997-cı ildə I
yoxdur. Hansı ki. hücumlar Rusiyanın açıq-aşkar ınıllı vt» Şevaıdnadzcniıı ABŞ-a ikinci sələri zamanı birinci sələrdən
dövlət maraqlarına zərbə vurur. Hətta siyasi bəyanatlar du ləıqlı olaraq həıbi ıııəsələləı mıtzakııə edilmişdir ABŞ
belə rıçaqlardan ola bilər.” O. dalıa sonra
yazır
Gürcüstanın ehtiyac duyduğu toqıaq
bütünlüyünə və
"Zaqafqaziyada Rusiyanın mövqelərim möhkəmlətmək iiçiiıı müstəqilliyinə yönəlmiş təlılukə olan ıus təzyiqlərinə qaışı
digər rıçaqlar da
mövcuddur.
Bunlardan biri hava dəstəyim lıəı zaınaıı biklirmişdıı ABŞ ılo Gürcüstan arasında
hücumundan qorunma və sərhədlər də daxıl olmaqla hərbi iııarəı əlaqələrinin əwəlkn /əıl olmasının başlıca səbəbi
əməkdaşlıqdır. Zaqafqaziyada bizim yalnız Ermənistanla SSRİ ilə ABŞ arasında iqtisadı və ticarət əlaqələrinə
hərbi əməkdaşlığımız mövcuddur. Digər uçaq elmi
və I məhdudiyyətlər gətirən 1974-cıi ildə qəbul edilən qamın
istehsalat xarakterli üstünlük, imtiyaz əldə etməkdir llaıisi olmuşdur Sovet mallarının ABŞ bazarına girməsinə ııiaııe
kı. bu ölkədə iqtisadi və sosial vəziyyətin lərmalaşmasııiıla olan bu qaıuııı lıələ də qüvvədədıl Yalnız 2000-Ci tint sou
əsas rol oynayır " 1137|
günlərində ABŞ prezidenti B.Klıntonun qəbul etdiyi qərarla
1X9
1X8

ABŞ-Gürcüstan ticarət əlaqələrinə qoyulan məhdudiyyətlər
aradan qaldırıldı. |83, 37} Gürcüstanın Qərbə inteqrasiyasına
mane olmaq üçüıı Rusiya bu dövlətdə baş vermiş etnik
münaqişələri 1990-cı illərin əvvəllərindən dəstəkləmişdir. 2003cü ildə Azərbaycan mətbuatının yazdığına görə Abxaziyam
çıxmaq şərti ilə Gürcüstan ərazisində iki rus hərbi bazası
mövcuddur: ölkənin cənubunda Axalkalakidə və Acarıstanda
Gürcüstan tərəfi rus qoşunlarının 3 il müddətində ölkədən
çıxarılmasını tələb etsə də Rusiya tərəfi isə 11 i!
müddətində həyata keçiriləcəyim deyir. |100|
Yuxarıda qeyd edilən amillər səbəbından Gürcüstan
Qərbə doğru siyasət yeritməyə başlamışdı Bu baxımından
Gürcüstan
parlamentinin
spikeri
Nino
Burcanadze
«Независимая»
qəzetinin
müxbirinə
müsahibəsində
bildirmişdi ki, Gürcüstan artıq çoxdandır ABŞ-la əməkdaşlıq
edir. Rusiya başa düşməlidir ki, Gürcüstan müstəqil
dövlətdir və öz ərazisində kimi münasib bilərsə onu da
qəbul
etməyə hüququ
vardır.
Rusiya
incəliklə və
məqsədyönlü şəkildə “təkərlərə ağac taxmaqla” Gürcüstanı
özündən kənarlaşdırır.” Sonra Nino Burcanadze müxbirin
növbəti sualına cavab olaraq bildirmişdi ki, Qərb dövlətləri
Gürcüstana ölkənin ağır günündə kömək göstərirlər. 2001ci ildə Gürcüstan bu hərbi sahədə maliyyə yardımları
hesabına öz hərbi büdcəsini 4 dəfə artırdı. ABŞ ölkəyə 10
vertolyot, hərbi forma geyim komplekti və mina axtaranlar
verdi. Türkiyə Mameulıdə hərbi aerodromu müasirləşdirdi və
iki ədəd vertolyot verdi Yunanıstan iki keşikçəkən gəmi
hədiyyə etdi və hərbi bazalar üçün kommunikasiya
sistemlərini tikir” Nino Burcanadzenin fikrincə. Rusiya Dövlət
Dumasının komitəsinin qərarına əsasən Gürcüstan ordusunun
yenidən təşkil olunmasına kömək qadağan edilmişdir. Nino
Burcanadze həmçinin Gürcüstanın Pankisı dərəsindəki
vəziyyətə dair narahatlığını bildirərək onu da qeyd edirdi ki,
Pankisi dərəsində guya terrorçuların toplanması və Rusiyanın
buna qarşı mövqeyi düzgün deyildir. Nino Burcanadze həmin
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müsahibədə onu da bildirirdi kı, Rusiya ilə Gürcüstan
arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə Rusiya
parlamenti tərəfindən ratifikasiya olunmamışdır |131| 2002ci ildə Rusiya Dövlət Dumasında vətəndaşlıq haqqında yeııı
qanunun qəbul edilməsi də Gürcüstanın narazılığına səbəb
oldu. Vətəndaşlıq haqqında yeni qanunu çoxları Tbilisidə
belə hesab edirlər ki, gələcəkdə Abxazıya və Cənubi
Osetiyanın Gürcüstandan ayrılması üçün növbəti addım ola
bilər. Abxaziyada əhalinin üçdə birinin, Cənubi Osetiyada
isə əhalinin 40 faizinin Rusiya pasportu vardır. Əgər belə
davam edərsə bu ərazilərin Rusiyaya birləşdirilməsi üçün
referendum keçirilə bilər. E. Şevardnadze bu qanunu
“Gürcüstanın suverenliyinin pozulması və gizli ilhaqı” kımı
qiymətləndirirdi. Rusiya Federasiyasının bu yeni qanununda
MDB
ölkələrinin vətəndaşlarına Rusiya pasportlarının
verilməsi prosedurasının sadələşdirilməsi nəzərdə tutulurdu.
2000-ci ilin dekabr ayında Rusiya Dövlət Duması tərəfindən
viza rejiminin tətbiqinə dair verilən qərar “Gürcüstanı MDBdən kənarlaşdırma siyasəti idi Bu viza rejimi Abxaziya və
Cənubi Osetiyaya aid edilmirdi, onlar sərhəddi asanlıqla
keçirdilər. Gürcüstanda vətəndaşlıq haqqında Rusiyanın yeni
qanunun qəbul edilməsini viza rejiminin davamı kimi
qiymətləndirdilər. Xarici İşlər Nazirliyi xətti ilə Gürcüstan
tərəfi Rusiyaya nota göndərmişdi. 1108j Rusiyanın Abxaziyanı
dəstəkləməsi Rusiya prezidenti Vladimir Putinin 2004-cii il
dekabrın 23-də Kremldə jurnalistlərlə keçirilən konfransında
da səsləndi. Onun fikrincə, Abxaziya - bu ərazi, bu xalqla
Rusiya çox əsrlik tarixi münasibətlərə malikdir. “Biz
Gürcüstanın ərazi bütövlüyü tezisindən çıxış edirik. Ancaq
hesab edirik ki, bütün mübahisəli məsələlər, o cümlədən
Abxaziya problemi və ya Cənubi Osetiya kimi dərin
məsələlər bu ərazidə yaşayan bütün xalqların maraqlarını
nəzərə alaraq danışıqlar prosesi əsasında sülh yolu ilə həll
edilməlidir.” Sonra Putin bildirdi ki. Rusiya Gürcüstanın ərazi
bütövlüyünün tərəfindədir, Gürcüstanın özü Abxaziyada
daxili hərbi münaqişənin yaranmasında maraqlıdır. Bu,
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l nııcusi.ııun ozuno də soil elməz 1103. I53-154| D.iha som„
,’ihH . и din sonl.ii uul.i Gutcusi.iiid.i baş verən hadisələr Rusiyan,
çox ıi.ıi.ılt.ıi etmışdıı Bn basımından Rıısiya ABŞı itnhain
ediıdı
kı Amerikan ləsmı dairələri Gürcüstanın
keçim,
pıe/ıdenlı I ılııatd Şcsaidnadzcui ısletava getməyə nıəcbuı
etiin>dii so o eııınlədən onun a/ postundan getməsinə səh.«t>
olaıı ııuııı.ıy işləı in təşkil olunmasına komək gostəıtn işdir
Rıis,s.uıın xarici işlər naziri Iqor İvanovun bosanatıııa çoı.ı
ı um ustanda baş vcıən hadisol.tr tosaduli deyildir Oıııın
sözlərinə görə Qərb dösloiloıı MDB-yə iızs olaıı dövlətlə,,
bəmin
yola
sürükləməkdə
çox
bos uk
nıəsı, I, у s ət
daşıyacaqlar
İ.lsanosun
sözlərinə
görə
ABş-m
(iüıeustandakı solit i Riçard Maş İz etiraz hərəkatımı, təşkil
olunmasına kömək etmişsin
O. Şevaıdnadzeuin ıstelayj
getməsində ABŞ emissarları Ceyıus Besker so general ( on
Salıkaşs ılının yardımlarını da
qeyd elmişdir Gürcüstanda
hakimiyyət dəyişikliyi baş şerdikdən sonra (İüreıistan-Rusısd
münasibətlərində yeni problemlər yarandı
Gürcüstanın yem
seçilmiş sə Rusiyanın qəbul etmədiyi
prezidenti
Mısuıl
Saakaşv ılının 2004-eü ıl fes,alın 10-da Mosksaya solon
zamanı etdiy i çıxışında rəsim Tbilisinin Avropaya inteqrasiya
kursu götürdüyünü bır daha təsdiqlədi. M Saakaşvılı həmçinin
Gürcüstanın Abxazıya və (.onııhi Osetıyanın itirilməsi ıl,.
baıişinasacağıııı bildirdil 50|
Cənubi Qafqazın güclü dövləti hesab edilən
Azərbaycanda ABŞ-ııı hərb,-sıyası maraqları Rusiya sə İranın
alternativ maraqları ilə ziddiyyət təşkil etməkdədir SSRl-nın
süqutundan sə onun erazisində müstəqil dövlətlərin
yaranmasından sonra regionda geosiyasi şərait tamamilə
dəyişməmişdir. Azərbaycan da regional və 111 dövlətlərin
Rusiya. ABŞ. Böyük Britaniya. Türkiyə və İranın geosiyasi
maraqlarının mərkəzinə çevrilmişdir. Geosiyasi rəqabətin
obyektinə çevrilməsində əsas üstünlük Azərbaycanın strateji
mövqeyinə verilir. Rusiya MDB vasitəsi ilə Azərbaycam
özünə tabe etmək istəyir Bu səbəbdən Azərbaycan

istiqamətdə sancı ılov ləılərıı, təzyiqi altında əz nııllı
mənafeyim nüıdaliə etməlidir l, Şimaldan Rusiva. 2)
1 əııııbdau İran; 3) ( ənub-Qəıbdəıı I ıməııistan Məhz bu
millərə götə Azərbaycan ABŞ ilə stıatejı əlaqələr,
jucləudırmək marağıududıı sə Şimalı Atlantika bnlısınə meyl
c»hı Zəngli, ləbii səısoiə ın.ılık olaıı Azorbavçaıı ozünüıı
nııllı təhlükəsizliyim ABŞ ilə hərtərəllı .ıl.ıqoloıd.* görül
Buna görə də Azərbaycan MDB ılo kollektıs «ohlukəsi/lık
müqaviləsinə
daxıl
olmamış.
məıkozı
strukturların
x.ıraımıasiııa etiraz etnıişılıı Şimalda və cənubda güclü
qonşuları olan .Azərbaycan oz müstəqilliyinin təminatçısı kıını
Qərbə üz tutur. Rusiya sə İrandan müdafiə olunmaq üçün
Azərbaycanın ABŞ və Qərbi .Avropanın köməyinə ehtiyacı
saıdır. Belə bır likıı də
mövcuddur kı. Aınenkanlıların
Qalqazda əsas platsdarmı Azərbaycandır Vaşinqton hələlik
həddindən artıq açıq şəkildə burada öz hərbi kontingentini
yerləşdirə bilmir və ya bu 'neft respublıkası'm NA I O-ya
lap tezliklə çəkib gə,nə bilmir Bunun ıkı səbəbi var I
Moskvanı həddindən artıq açıq şəkildə təcrid etınək cəhdi
rus xalqının müqavimətim kəskinləşdirə bilər 2 Ermənistan
Azərbaycanın
birbaşa
düşmənidir.
Ancaq
Vaşinqton
Ermənistanı həm də lıəıbı münasibə*’nəzarətə almağı
unud edir. Vaşinqton NATO-mm
-inidən bırı olan
lıırkıyəyə Azərbaycan oıdıisu ılo əçiq şəkildə məşğul
olmağ, tapşırır, digəı tərəfdən. Vaşinqton Yunanıstana
I nnənıstanla məşğııl olıoıq < oıuı Moskvadan ayırıb Qərbə
yaxınlaşdırma-' tapşırıq vern |I22. I6O| Rusiyalı politoloq
к Hacıyev
Gürcüstan və Azərbaycanın NATO ilə
münasibətlərini şərh edərkən psqanclıq hissi ilə bildirir
'Azərbaycan və Giiıcıistan
əhbərləri Dağlıq Qarabağ
Abxaziya və Cənubi Oseiıvada münaqişələri tənzimləmək
ııçuıı Rıısiya ilə ikitərəfli münasibətlərini bıı istiqamətdə
quraraq bıınıın təsirindən istifadə elməyə çalışırla, Rıısiya
vasitəsilə bu
məqsədə çatmaq
mümkün
olmadıqda
Azərbaycan və Gürcüstan rəhbərləri Qərbə və NATO ya üz
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llifıııl.ıı
I HIS. 3X11 Rusiyalı bəzi tədqiqatçıların fikrincə
Dağlıq Qarabağ problemi b/-özlüytində haradasa Makedonıx

pıobleım do analoji xüsusiyyətlərə malikdir Məhz b,,
səbəbdən Qalqaz regionunda sabitliyin yaranması üçf,„
Moskxa Dağlıq Qarabağla birbaşa əlaqələı xaradır ki. b
əiazmı bıniın Qalqaz geosiyasi sisteminin larazlaşdıi*
noqiəxə çevirsin Məhz Rusiya tərəli hesab edil kı. bundan öiru
Dağlıq Qarabağ danışıqlarının ophınal olaraq
döıd torai;
olm.ılıdıı
• /Azərbaycan. Ermənistan. Rusiya və İran
Regionda geosiyasi düşüncələrə müvafiq olmayan Atlantik,,
dox ləllərinin iştirakı
isə mümkün olmamalıdır ABŞ-ın
Rusiyaya nisbətən Azərbaycanda güclənməsi 1998-ci
ıld,.
Rusiyada baş verən hadisələr, maliyyə böhranı, bıı çv»
nəhəng rus banklarının iflası və bu amillərin MDB-nin bu
çox dövlətlərinə mənli təsiri ilə əlaqəlidir |I4I.253| 2001
cı ilin başlanğıcında Rusiya Azərbaycanı ABŞ və Türkiyənin
əlindən "geri alınaq" üçün Azərbaycana yaxınlaşmaq
məqsədilə bır çox mühüm addımlar atdı Belə hesab edilirik
kı. əgər yaxınlaşmaq ıneylı qalarsa, onda Moskva ö/
mövqeyini Xəzər və C ənubi Qafqazda saxlamağa Tayıb
xcıəcəkdiı. Sonradan isə Moskvaya İranla ümumi dil tapınaq
asan olacaqdır Əgər Moskva Bakım Rıısıvaya yeııidan
orieniasixa edə bilsə, onda yaxın gələcəkdə Moskva Bakı
Tehran oxu yarana bilər Bıı ideyam reallıqdan uzaq hesab
elmək olar. Rusiya Qəbələdəki RI.S-ı vasitəsilə ən təhlükəli
istiqaınədə
Hindistan. Pakistan. İran. İraq və İsrailin daxıl
olduğu regiona nəzarət edir. Onlardan bəzisi qeyri-rəsmi
nüvə dövlət və ya ballistik raket texnologiyalarına malik bıı

dövlətdir
Rusiya ABŞ-ııı Azərbaycanda hərbi bazalar yerləşdirmək
isləvinın ilə əleyhinə çıxıı Bu siyasətin nəticəsi olaraq Rusiyanın
Azərbaycandakı sətiri olmıış Nikolay Ryabov Pentaqonun
çexik
qüx vələımin
hərbi bazasının
Azərbaycanda
yerləşdirılınəsinın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
ıııəııfi ləsir göstərəcəyim bildirmişdi. 2003-cü ildə Azərbaycan
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mətbuatı yazırdı ki. rosıni Vaşinqton Moskvanın Xəzərilə ABŞ
lıərbi qüvvələrinin ycrləşdirilməsinə icazə verməyəcəyinə
tlaır Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ryaboxun
bəyanatından təəccüblənir Jurnalistlərlə görüşündə ABŞ ın
Azərbaycandakı səfiri Riııo Harniş demişdi ki. Rusiyanın
narazılığı Penlaqonu Azərbaycanda hərbi baza yerləşdirmək
niyyətindən daşındınnayaeaqdıı ABŞ-ııı məqsədi beynəlxalq
terrorizmlə mübarizədə və kütləvi qırğın silahlarının
yayılmasının qarşısının alınması məsələsində Azərbaycana
yardım etməkdir. Azərbaycanla ABŞ arasındakı əməkdaşlığın
Rusiyaya, yaxud da hansısa ölkəyə qarşı yönəldilməlini
fikirləri səhvdir. ABŞ-ııı Azərbaycana etdiyi yardmılaı ABŞ
və Rusiyanın regiondakı maraqlarının toqquşması kıını
yozulmamalıdır. |77| 2003-cii ildə müdafiə naziri Donald
Ramsfeldin Azərbaycana səfəri. Xəzərin təhlükəsizliyinin
qorunmasında Amerikanın marağı və ABŞ ordusunun
Xəzərdə yerləşdirilməsi məsələsindən danışması Rusiyanın
ciddi narazılığına səbəb olmuşdu. Demək olar kı. bölgədə
ıkı böyük dövlətin maraqları toqquşurdu.
Rusiyanın
Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ryabov ABŞ qoşunlarının
Xəzərə heç bir vəchlə soxtılmayaeağını bəyan etmişdi
Xəzərin 5 sahilyanı dövlətlərin olduğunu bəyan cdəıı səfıı
onu qorumaq üçün A”>4
‘duşuna ehtiyac olmadığım
bildirirdi. ABŞ da buna ıvyi l.ıraq öz bəyanatını vermişdi
Hətta ABŞ-ın Azəıbax
ı
nı təyin olunan səfiri Riııo
Harniş Rush
qoşum
m Gürcüstandan çıxarılmasının
I vacibliyini bıiu.rimişdi
lakııı ABŞ-Cəııubı Qafaqa/du
gələcəkdə hərbi bazalaı yerləşdınnək planını müəyyən qədəı
gizlətməyə çalışır. Bu baxuımıdaıı ABŞ-ııı Axropadakı
ordusunun komandan müavini. Hərbi Hava Qüx xələıı
generalı Çarlz Uold Ermənistana səfəri zamanı Yeıexandakı
mətbuat konfransında bəyan etmişdi kı. ABŞ C əııubi
Qafqazın hər hansı bir ölkəsində öz hərbi bazasını
yerləşdirmək niyyətində deyildir. ABŞ-m başlıca məqsədi
Cənubi Qalqaz ölkələri ilə dialoqun qurıılınasidıı 1128|

Nəzərə almaq lazıındıı kı. Azərbaycan rcgmııd
ı.ıı.i. laşılııılmiş sıvibəi yenilərək Rusiya ilə onun maraqlann.
uə əıə iil.ıiaq normal münasibət qurur |99J-eu ıh,, ,kınK
ı.ııiMitUan etibarən
.Azərbaycan Rusiya ilə qarşilıql,
əlaqələrin dinamik inkişafına geniş yol açan x.ırıeı sıy.bl.
yetıdıı \ə/əı bölgəsində, eləeə də Cənubi Qulqa/da \Bx
RoMvaııın siyasi rəqabəı mübarizəsi Rusivanın Xəzəldə
euııılədəı»
.Azərbaycana
münasibətdə
siləsən
ozuııııı
aşağıdakı səbəblərə goıə ( əınıbı Qalqazda nulu/unu bəıpa
ciınək maraqlarından irəli gəlir: Öz ınovqevınə
gəı,.
( əııııbı Qafqaz elə bıı ‘ hökmran viiksəklıkdə" yerləşmişıliı
kı. oıia nəzarət Rusiyaya özünü Yaxın Şərqdə və I л,
Kərlə/ rayonunda olduqca ın.ımlı hiss elməyə ıınkan wnı
t həıı ısı ııı 70-eı illərində (.əııııbı Qatqaz respublıkal.ıı
dünyanın ən horbiloşmiş bölgəsi sayılırdı Burada bıı hərbi
dairədə birləşmiş ııç hərbi dairənin və sonradan bu sərhəd
dairəsində
birləşmiş
üç sərhəd dairəsinin guu,
cəmlənmişdi. Bu deyilənlərə əlavə ( əııııbı Qafqazda
“birbaşa" və "Moskva tabeçiliyində olan dıgəı hissələri d?
cəmlənmişdilər. Onlar müvaliq dairələrin komandanlıq
sahəsindən çıxarılaraq birbaşa Moskvaya labe idilər ügaı
bıı gtın dıınya növbəti soyuq müharibəyə doğru sürıışməkdo
davanı edirsə, o zaman Moskvanın Cənubi Qafqaz üzərindi’
əvvəlki nəzarətini bəıpa etməkdən ötrii bütün qüvvələrim
səıl edəcəyim gözləmək məntiqə uyğundur. Qərb isə o/
növbəsində var qüvvəsi
ilə buna
yol
verməməyə
çalışacaqdır. ABŞ Xəzəryanı ölkələri diqqət mərkəzıııdı’
saxlayır və bıı bölgəm Moskvaya “satmaq" nıyyəııııd.’
deyildir
İıaıı və Rusiyanın Qafqaz regionunda strain
maraqları toqquşur. Lakin taktiki maraqları üst-üstə dıişuı
Məsələn, onların hər ikisinin strateji marağı bıı regionu <v
təsirləri altına salınaqdıı Bıı gün Rusiyada artıq ınukəmm.’
“Putin doktrinası" adlı bır strateji-hərbi məraınnamə vardıı
Bu doktrinanın da ən böyiik və diqqəti cəlb edən, sıyan
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baxımdan, sən bıı qolunu “Rusiya I cderusiyasmm XXI əsi
ııeli sirutegiyası və milli təhlükəsizlik problemləri" əhatə
edıı
Doktrinanın nelı strategiyasında keçmiş niılaq
respublikaları kimi. Azərbaycanın geosıvasi və/ıyyəiı stratep
ıııovqevi geniş təhlil edıliı Bu ılokirina əsimdə şalımai
laxtasını xatırladır Bu laxiaıla Azərbaycam vııııuaq. oıııııı
nelı strategiyasını saisıtmaq uçun Yerevan Ibılisi Aşqabad.
\siana .. fiqurlarından geniş istilada edılu Rusiya uçun
•giindəındokı məsələ ləıdəıı bırı ( əııubı Qatqazıhı. oıada baş
verən ictimai-siyasi lıaılısələıdıt
Azəıbavcana gəlincə
göstərilir kı. ruslar bu regiondan heç vaxı əl çəkə \ə yaxud
maraqlarını kiminsə 'lılnəsiııə və yaxud hiyləsinə" quıbatı
verə himəzlər. Xəzət dəııızı və onun siıatejı dəhlizlərindən
aıı mühümü kiıııı qeyd edilən Azərbaycan Rusiyanın yem
tarixində "bıı nömrəli obvekı kiıııı" diqqəti cəlb edit |72.
222-223 | Oxford Universitetinin beynəlxalq mıinasıbətləı
ii/rə professoru S.Neil Maelaılaııe hesab edıı ki. Qərb
dövlətlərinin keçmiş SSRİ-nın cənubundakı Qalqaz və Orta
Xsıya regionunda maraqları ilk növbədə bu ərazidə yerləşən
dövlətlərlə və həmçinin geosiyasi xüsusiyyətlərlə bağltdu
Qərb dövlətləri maraqları bölüşdürmək istəyirlər və həı
hansı bır dövlətin bu regionda təkbaşına hökmranlığını qəbul
elmirlər. Regionda əsas siyasəı Rusiyanın lara/laşdırılmasıııa
nail olmaq və bu dövlətin cənub hissədə təsirim
məhdudlaşdırmaqdan ibarətdir Sonra professor tək Rusiya
amilini Qərbin geosiyasi maraqlarına aul etmir. Eyni
/amanda. ABŞ-ın keçmiş SSRİ-nın cənubunda, xususilə Orta
\siyada İslam siyasətindən ciddi narahatlıq keçirməsini də
qeyıl edir. Bu siyasi amillərə əlavə olaraq regionun təbii
ehtiyatları da əsas səbəb kimi göstəriliı
Baxmayaraq ki. bu
aııııl prinsipcə iqtisadı məsələdir, eym zamanda geosiyasi
əhəmiyyətə ilə malikdir |I55, I9|
ABŞ Şimalı Qafqazda baş verən proseslərdə də
Rusiyanın siyasətini qəbul etmir Çeçenistanda baş verən
hadisələrlə əlaqədar ABŞ-ın mövqeyi Rusiya siyasətinə qarşı
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olmuşdur Belə kı. 1999-cu il noyabrın 4-də ABŞ Dövloı
katibinin yeni müstəqil dövləiləı üzrə xüsusi müşaviri, səf»
Sııxeıı Sestaııoxıç Senatın beynəlxalq əlaqələr komitəsində
çıxış edərək Çeçenistanda baş verən hadisələrlə bağlı
Amerika
hökumətinin
mövqeyim
açıqlamış və insan
hüquqlarının pozulmasını qeyd etmişdir. Sonra isə ABş
mövqeyini dəyişmişdir Belə ki,
2001-cı ıl sentyabr
hadisələrindən sonra ABŞ beynəlxalq terrorizmə qarşı ınübarıza
apardığına görə Rusiyanın Çeçenistandakı terroristlərə qarşı
mübarizəsim də nonnal qarşılamışdır
Rusiyanın ərazi
bütövlüyünə ABŞ hörmətlə yanaşdığından Çeçenistanın
müstəqillik məsələsində Rusiyanın mövqeyini müdafiə edir.
Cənubi Qafqazda baş verən münaqişələrdə ABŞ və
Rusiyanın maraqları toqquşur. Onu qeyd etmək lazımdır ki. 90-Cı
illərin ortalarında ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlimdə fəallıq göstərir, bu problemin həllində Rusiyanın
təkbaşına vasitəçiliyini qəbul etmir, problemin dinc yolla
lıəllı üçün tərəfləri özlərinin birbaşa danışıqlara getməsini ön
plana çəkirdi ABŞ-ıtı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə xüsusi
əhəmiyyət verməsinin nəticəsi olaraq 1997-Cı il fevralın 14-də
Dövlət katibinin keçmiş SSRİ dövlətləri üzrə müavini Stroub
Telbott ATƏT-ın Minsk qrupunun həmsədri təyin edildi. Bu
təyinata qarşı Rusiya və Ermənistanın etirazına baxmayaraq.
ABŞ ən yüksək
səviyyədə Rusiya-Fransa həmsədrləri
sırasına qoşuldu. |27, 50|
Almaniyada Fridrix Ebert
Fondunun 26-27 noyabr 2001-ci ildə Berlində “Cənubi
Qafqaz - “donmuş” münaqişələrin qeyri-sabit regionu’
mövzusunda keçirilən konfransında çıxış edən Almaniyalı
mütəxəssis Ditrix Şperlınq Cənubi Qafqazda maraqları olan
kənar dövlətlərin siyasi rəqabətim şərh edərkən Cənubi
Qafqazdakı
siyasi mühitlə bağlı
öz təhlilini maqnetizm
paradıqmındən istifadə etməklə başlayır. Onun fikrincə iki
maqnit Cənubi
Qafqaz və onun qonşularını gah öz
tərəflərinə çəkirlər, gah da özlərindən uzaqlaşdırırlar. ABŞ
və Rusiya burada maqnitlər rolunu oynayır. 1 ürkiyə bu iki
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■nıaqnitın” təsiri alımdadır. ABŞ İraq. Iran, l-aaıl X. r»
laləsində münasibətdə öz xarici
siyasətini Ank.ua ilə
\aşmqtoıı arasında razılaşma olmadan həyata keçııə hılmıı
Belə kı. ABŞ-la İran arasında münasibətlər pisdir Rusixaııın
ı>ə lehraıı iiçiiıı cəlbedici olmaq şansı \aı ABŞ-la İran
.ıiu'iııdakı münasibətlərdə gərginliyin
çoxdankı tarixi
mövcuddur və real olaıaq Vaşinqtonun muasiı xarici
sivasəiıııdən asılı deyildir. ABŞ-la İran aradında pımünasibətlər Rusiya ilə İran arasındakı vaxşi münasibətlərə
zaınııı yaradır. Molız bu obıaz (ənubı Qafqazın bııtıın
ıcgioıılarında və oıııııı qonşularında da hegemonluq edit
Beləliklə, bu iki maqnit, toqquşan muraqlat ilə ( ənubı
Qafqazın siyasi birliklərinin və ətrafdakı
dövlətlərin
aralarındakı münasibətləri "nizama” salır” |I4.VII7| < igəı
ABŞ regionda müəyyən bır dövləti müdafiə edıısə. Rıısıxa
aks rol oynamağa başlayır, yaxud da əksinə proses baş
verir Hər ıkı maqnit özünün cəlbedici və kənarlaşdıııeı
keyfiyyətindən istifadə edərək digərinin təsirini azaltmağa
içalışır. Hətta əgər Rusiya və ABŞ dünyanın
digəı
ıcgıoııunda "lerrorizm”ə qarşı birgə mübarizə aparıı larsa.
belə onların Cənubi Qafqazda qarşıdurma qüvvələri onsuz
da qalacaqdır. Anıma bu hissləri açıq şəkildə nümayiş
eidirməyı üstün tutmayacaqlar. Cənubi Qafqazda və separatçı
regionlardakı münaqişələri nəzərdən keçirsək görərik kı. bu
münaqişələrin gərginliyi münaqişə lərəllərinı müdafiə cdəıı ıkı
maqnit tərəfindən necə istifadə oluna və manıpulyasiya
olııııa bilər. Gürcüstan ABŞ-dan yardım alaraq nə xaxı
Rusiyanın Abxaziya münaqişəsindəkı fəaliyyətini ittiham
edirsə. Abxaziya bu zaman Rusiyaya köıııək uçiııı müraciət
vılıı və Tbilisini terrorizmdə və Abxaziya ərazisində
münaqişə düyününün açı İmama sında ıttılıaııı cdiı Ibtlisiııın
ms qoşunlarının Güıciistaıı ərazisindən çıxarılmasını ı.dəb
etməsi ABŞ tərəfindən dəstək qazanır. Nəncə-'» x
ziya
hakimiyyəti
Gürcüstana
geri
dönnıəkdəıısə
л xtvaya
hiıləşınəvi üstün tuturlar. Dağlıq Qarabağ pıobCnımə
luxıındııqda onu da qeyd etmək olar kı qonşu olkələı
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münaqişə edoıı tərəflərə kömək göstərirlər. Bır çox hallarda
həmçinin ABŞ və Rusiyanın düşmənçilik münasibətlər,
münaqişə edən tərəllər arasında münasibətlərin qaydava
salınmasına təsir göstərir. Belə ki. Türkiyə ABŞ-a ünnd
bəsləy ır. Azərbaycan isə Türkiyəyə ümid edir və nəticədə
Cənubi Qafqazda Şərq- Qərb səddi yaranır ABŞ təsirinin
hegemonluq eldiyi və onlara qarşı yönəlmiş Şərq- Qorb
münasibətlərindən qəzəblənən və Rusiya və İran C'əııubı
Qalqaz üçün maneə olan yeni. Şimal-Cənub səddim
yaradırlar |I43, 118| Məlumdur ki, Rusiya Azərbaycan u
Ermənistanı özündən asılı etmək və bu dövlətlərin Qərbə
inteqrasiyasının qarşısını almaq məqsədi ilə Dağlıq Qarahaü
münaqişəsini dəstəkləyir. Bu siyasətin nəticəsi olaraq Rusiyanın
'Независимая газета” qəzeti Ermənistanın Xarici İşlər
Nazirliyi ilə birlikdə “Rusiyanın XXI əsrdə strategiyası” adlı
mövzusunda təşkil eldiyi “dəyirmi stofda iştirak edon
Rusiyanın Ermənistanda keçmiş səfiri V. Stupışin bildirdi kı.
Ermənistan Dağlıq Qarabağla birlikdə Rusiyanın regionda
yeganə hərbi-strateji müttəfiqidir. Onun sözlərinə görə əgor
Ermənistan Qarabağı itirsə, onda Rusiyanın regionda heç bu
işi qalmayacaq. Rusiya Dövlət Dumasının xarici işlər üzrə
komissiyasının rəhbəri Zatulin də bildirirdi ki. bu gün Dağlıq
Qarabağ Rusiyanı Ermənistanla birləşdirən əsas həlqədir Bu
iki dövlətin hərbi-strateji ittifaqı regionda dominantlığa
yönəlmışdit və Qərbin Qafqazda təsirinə son qoymaq
məqsədi güdür. | 110, 95 | Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazınıdıı
ki. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Rusiyanın təsiri dalu
güclüdür ABŞ bu amili nəzərə alaraq münaqişənin həllinə ləal
müdaxilə etmək iqtidarında deyildir. Rusiya da öz növbəsində
münaqişədə Qərbin maraqlarını nəzərə alaraq Ermənistanı açıq
şəklidə müdafiə etmir. Məsələn. Rusiya federasiyası xaııci ışləı
nazirinin müavini. Rusiya prezidentinin MDB ölkələri uzn
xüsusi nümayəndəsi Vyaçeslav Trubnikov 2001-ci ılın aprel
ayında ABŞ-ın florida Şlatındakı Ki-Uest şəhərində ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar keçirilən görüşdə bildirdi kı.
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Qafqazda sülh Rusiyanın həyatı maraqlarına aiddir Münaqişənin
tənzimlənməsi açarı Azərbaycan və Ermənistanın öz. əllərindədir
hrmənistan və Azərbaycan hansı qərara gələrlərsə ATOT-ın
Minsk qrupu da bu qərarı dəstəkləyəcəkdir |133, К nepcıопорам
но урегулированию конфликта но Нагорному Карабаху КИУ'Х I/ штат Флорида/ 5 апреля 2001 гола |
ABŞ-ın regionda maraqlarının toqquşduğu ölkələrdən bırı
də İrandır. Qeyd etmək lazımdır ki. İran-ABŞ qarşıdurması lokal
xüsusiyyətlərlə yanaşı beynəlxalq cəhətlərə də malikdir AB*> və
İran soyuq müharibədən sonra Yaxın Şərqdəki güclər
mübarizəsində və regiondakı tarazlığın formalaşmasında ıkı
təsirli oyunçu kimi görünür. Bunun iqtisadı, sivası. hərbi və
s. tərəfləri mövcuddur. SSRİ-nin dağılmasından sonra
regiondakı tarazlığın yenidən müzakirə obyektinə çevrildiyi
ərəfədə Vaşinqton və Tehran əlaqələri daima istət region,
istərsə də digər dövlətlərin diqqət mərkəzində olmuşdur
İlər iki dövlət Yaxın Şərq regionunda özünün maraqları ilə
bağlı təhlükəsizlik ərazisi formalaşdırmağa çalışır ABS
prezidenti C.Buşun İranın “Şeytan üçbucağı'na daxıl olan
ölkələrin
siyahısında
olduğunu
bildirməsindən
sonra
gərginləşən ABŞ-İran münasibətləri Əfqanıstan və İraqda
aparılmış hərbi əməliyyatlar sonrası özünün zirvə nöqtəsinə
çatmışdır.
Ümumiyyətlə.
müasir
dövrdə
ABŞ-İran
münasibətlərinin pis olmasının əsas tarixi səbəblərindən birinə
diqqət yetirmək lazımdır Amerikanın məşhur polttoloqu.
dövlət xadimlərindən biri Henri Kissıncerin tıkrincə. |979-uı
ildə şahın devrilməsindən sonra hakimiyyətə gələn rejim
beynəlxalq
münasibətlərin
hamı
tərəfindən
tanınmış
prinsiplərini pozan çoxlu sayda aksiyalar həyata keçıımışdit
Bu aksiyaların çoxu birbaşa ABŞ-ın əleyhinə yönəlmişdir
1979-eu ildən 1981-ci ilə qədər on dörd ay ərzimlə bu
regionda 50 nəfər amerika diplomatı girov saxlanmışdır |I2O,
2I7| Qeyd edildiyi kimi. Xəzər regionunda, eləcə də C ənubi
Qafqazda İranın ABŞ tərəfindən qəbul edilməməsinin əsas amili
məhz, bu səbəbdir
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1990-c. illəıiıı ortaları üçün regionda geosiyasi şərau,
ləlılıl edərkən qeyd ciıııək lazımdır kı. qıivvələı müəyyən qod.o
qruplaşmışdır \ə
artıq dövlətlərin müəyyən bloku
xaianmışdıı Bır lərəfdə ABŞ başıla olmaqla Qoıb ölkəloıı
liırkıyə. Azərbaycan. Gürcüstan və Qazaxıstan, dıgəı tərəlıfo
Rusiya. İran. Ermənistan, Yunanıstan. Bolqarıstan x.»
liiıkmənistan dayanır. Eyni zamanda Rusiya. Ermənistan
I ıııkmənıstan arasında da ittifaq mövcuddur. İran isə hn
bloka
ABŞ-ııı təzyiqi ilə Azərbaycanın neft kontraktından
sıxışdırılıb çıxarıldıqdan sonra qoşulmuş və nəticədə Moskva
və I'elıranın mövqeləri bir-birinə daha da yaxınlaşmışdıı
Məhz bundan sonra İran Xəzərin statusu mösələstndo
Rusiyanın mövqeyini açıq-aşkar dəstəkləməyə başlamışdıı
İranın xarici siyasət və iqtisadiyyat sahəsində atdığı addımlat
və region ölkələri ilə əlaqələri
onun coğrafi-siyasi
maraqlarım bıruzə verir. İkibaşlı (şəraitdən asılı olaraq)
diplomatıya, bloklara qoşulmamaq siyasəti, vahid umumırau
dövlət
ideyasına
xələl
gətirməmək
şərtilə
islanı
mənafelərinin
aliliyı bu marağın elementidir. Tarixi
təfərrüata varmadan qeyd edək kı. Rusiyanın və İranın bıı
bölgəyə maraqları daim çulğaşmış, bəzi məqamlarda isə
hətta üst-üstə düşmüşdür
İıan Rusiyanın hərbi-ticarət
sahəsində ən iri tərəfdaşıdır. Rusiya ekspertlərinin təxmini
hesablamalarına görə keçmiş SSRİ-ııııı hərbi sahədə ixracının
təqribən 60 faizi İranın payına düşürdü. Eyni zamanda İran
- Ermənistan əlaqələri də genişlənərək, keyfiyyətcə yeni
hər ıkı ölkə üçün strateji əhəmiyyət kəsb edəıı səviyyəyə
qalxmaqdadır Qeyd etmək lazımdır kı. burada təkcə Cənubi
Qafqaza strateji marağı olan Tehranın Ermənistanı ozüııə
müttəfiq seçməsi deyil. İrandakı erməni diasporu çox ləal
rol oynayır Osas reaktorları Rusiyadan alınmış Bıışer A İ S
nııı istifadəyə verilməsi sayəsində Ermənistanın energetika
baxımından yardım alınası ıııüınkün olmuşdur Ermənistanın
İranla hərbi sahədə əməkdaşlığı müəmmalıdır. I.akiıı hələ
1994-cu ilin iyun ayında Məıənd şəhəri yaxınlığındakı həıbı
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poliqonda. Yaxın Şərqin terrorçu təşkilatları üçün yaraqlıla!
hazırlanan yerdə Ermənistan silahlı qüvvələri üçün 60
apılleriya mütəxəssisi hazırlanmışdır. Moskva ilə Yerevanın
hərbi əlaqələrinə gəldikdə 1996-eı ıl mayın 2-də ıkı ölkənin
İiəıbi
nazirlikləri arasında imzalanmış "Hərbi əməkdaşlıq
haqqında" sənədlər paketini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bıı
dövlətlərin hərbi baxımdan yaxınlaşmasında əti yüksək
mərhələ olmuş həmin sənəd Rusiyanın Cətıubı Qafqazda
mövqelərini hüquqi baxımdan möhkəmləndiril. |5I, 5I| İran
özünün regiondakı maraqlarını tam təmin etmək və öz dövlət
təhlükəsizliyinin qorunmasım tam təmııı etmək məqsədilə
Rusiya ilə Qərbin və Türkiyənin əleyhinə olaraq ittifaqa girmək
məcburiyyətində qalmışdır. ( Bax, sxem, 3.4) Bu siyasətin həyata
keçirilməsi məqsədilə butütı gücünü səfərbər edit 1995-ci ildə
Türkiyənin Ankara şəhərindəki Bılkənt Universitetində
•Qafqaz ,və Orta Asıya: müstəqillikdən sotıta keçmiş və
gələcək" mövzusunda keçirilən konfransda Almaniyanın Şərq
Universitetinin mütəxəssisi Rayner Eras taq- Virminqlıau<
çıxışında Qafqazın geosiyasi vəziyyətim təhlil edərkən bildirdi
kı, müstəqillik qazandıqdan sonra Rusiya Ermənistanı
dəstəkləmişdir. Lakin Azərbaycan və Ermənistan arasındakı
savaş türk hökumətlərinin təsirli cəhdləri ilə dayanmışdır
İran Azərbaycanda öz təsirini həyata keçirməkdədir, bu
baxımdan Ermənistanı müdafiə edir və Bakıya təzyiqlər
göstərir. Rusiya- İratı ittifaqı təhlükəsi də mövcuddur
Rusiya
bölgədə
əsas
rol
oynayaraq Dağlıq Qarabağ
məsələsində Ermənistana qeyri-rəsmi dəstək verir, nəiıeədə
Moskva Azərbaycanda vəziyyətin ağırlaşmasına nail olur.
Rusiyanın Dağlıq Qarabağ ilə əlaqəli mənfəətlərində zidd
təbiətli bir vəziyyət ortaya çıxmışdır. Rusiya burada öz
mənfəətləri naminə vasitəçilik rol oynayır, bundan istifadə
edərək əslində nəticəsi müsəlman
xristian mıilıarıbəsinə
gətirib çıxara biləcək sonsuz bır qarışıqlığa tərəfdaı olur.
|9I, 16 | Proseslərin tarixi gcdişalı baxımından götürsək Cəııubı
Qafqazda
ABŞ-İran münasibətlərinin gərginləşməsi daxaııı
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etıııəkdədıı Iran Qərbin. xüsusilə ABŞ-ııı bölgədəki gücünə görş
ıv maraqlarını tanı təmin edə bilinir 2001-eı ıl II senivabı
hadisələrindən >otıra Cənubi Qafqazda İranın strategiyası ıK,
venı mənfi aspektə nail oldu. Birincisi, Tehranı daha çox hə,
şeydən əvvəl. qeyri-region dövləti olan ABŞ-ııı regionda
terrorizm əleyhinə müharibə şüarı altında
iştirakının
güclənməsi və Qərbin region dövlətlərini Avroatlantika
təhlıikəsızlık sisteminə daxil etməsi narahat edirdi. Bu
kontekstdə Bakı
Tbilisi - Ceyhan boru kəmərinin gizli
olaraq 1 ürkıyə
Azərbaycan
- Gürcüstan blokunun
yaranmasına səbəb ola biləcəyindən Iran narahatlıq hi sa
keçirirdi İkincisi, Iran Cənubi Qafqazda xüsusi olaraq ticar.ıı
və maliyyə bazarlarında iqtisadı diplomatiyanı təallaşdırınağiı
çalışır İranın sıyası
elitası qəti olaraq ABŞ və Avropa
Birliyinin
Cənubi
Qafqaz
təhlükəsizlik
sisteminin
formalaşmasına cəlb olunmasını qəbul etmir. Bu mosələda
İranın mövqeyi əksər hallarda Rusiyanın rəhbərliyi ilə üsl*
üstə diişiır Tehran dəfələrlə bəyan etmişdir və hal-hazırda
da bəyan etməkdə davam edir kı, ABŞ-ın regionun işlərinə
(xüsusilə Gürcüstan və Azərbaycanda) təsir
göstərməsi
ciddi təhlükəyə səbəb ola bilər. Tehran
ölkənin daxılı
sıvasi və xarici siyasi inkişafının xarici qtiv к ələrdən .asılı
olmuyan, azad şəkildə inkişafının vacibliyi tezisi ilə çıxış
edir İran diplomatlarının fikrincə, məhz Rusiya və İranın
bııgə real qarşılıqlı iştirak etməmələri amerikanlılara
"(ənubı Qalqazda özlərini belə razı hiss etmələrinə' imkan
yaratmışdır Ermənistanın daha bir prinsipial mövqeyi vardır
Bununla Tehran tamamilə
razıdır Bu mövqe ondan
ibarətdir kı. ABŞ başda olmaqla, hər şeydən əvvəl. NATO
ııun regionun işlərində iştirak etməsinə cəlb edilməsindən
imtina etmək lazımdır. ATƏT-ııı İstanbul sammitində
Ermənistan prezidentinin təklif etdiyi regional təhlükəsizlik
sistemi lönnıılası səslənmişdir. Bıı formula ”3»3»2
Azərbaycan
Ermənistan - Gürcüstan. Rusiya
İran
liiıkiyə. ABŞ və Avropa Birliyi. Hətta sonradan Ermənistan
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tərəfi Rusiyanın bu formuluya dəyişiklik etmək istəyindən
ıiııiina euııişdir. Rusiya formulunda mərkəzi yeri "Qafqaz
ılördlüyü
tuturdu.
”4+2+2" Yeııı
regional
təşkilatın
yaradılınası üçün Tehran təklif olunan formullar içərisində
ılalıa çox "3+2 variantı üzərində
dayanır (3 Cənubi
Qafqaz dövlətləri, Rusiya və İıaıı) və ya "3*3" (3 Cənubi
Qafqaz dövlətləri. Rusiya, Iran və Türkıvə) mexanizmim
qəbul edir, üıuı da qeyd etmək lazımdır ki. "3^2"
variantının qəbul edilməməsinin reallığını görərək Iran "3-3"
variantına da çox üstünlük verir və Türkiyənin də
qoşulmasını qəbul edərək, regionda qüvvələr nisbətinin
yaranmasına ümid bəsləyir. Həm də Iran Türkiyənin
qoşulmasında Azərbaycan və Gürcüstanın da bu variantı
qəbul edəcəklərini görüı. ABŞ-a gəldikdə isə ümumiyyətlə,
Rusiya-İıaiı əməkdaşlığından ehtıyatlanıı və öz siyasətini bu
istiqamətdə həyala keçilir Bu baxımından 2005-ei ıl fevral
avının
24-də
Slovakiyada
Rusiya ABŞ sammiti
keçirilməsindən qabaq ABŞ prezidenti C.Buş I I AR-TASS-ııı
xüsıısi müxbiri Mixail Qıısmana müsahibəsində bildirdi kı.
ABŞ Rusiya ilə bir yerdə İranın nüvə silahının olmamasına
çalışa bilərlər. |I32| Lakin Rusiya lıaııla nıivə sahəsində
əməkdaşlıq etməkdən əl çəkinir Belə kı. Rusiya prezidenti
Vladimir Putin 2005-ci ilin levıal ayında Moskvada İranın
rəhlükəsizlik Şurasının katibi Həsən Ruhani ilə görüşündə
bildiıdı kı, Rusiya İranla bütün sahələrdə, o cümlədən nüvə
energetikasında əməkdaşlığı davam etdirəcəkdir. Rusiyanın
mövqeyi belədir: Rusiya qeyri-qanuni heç nə elmir, bütün
obyektlər MAQATE-nin nəzarəti altındadır |1ÜÖ| İranın
ıcgionda Qərb və Türkiyədən ehtiyat etməsi onu Rusiya ilə evnı
siyasi xətlə Qərbə, xüsusilə .ABŞ \ə luıkıyəyə qarşı hərəkət
etməyə məcbur etınişdiı və həmin siyasət yenə də davam
etməkdbdir. ABŞ və Türkiyənin Xəzət regionunda hərbi-siyasi
maraqları. Azərbaycan. Gürcüstan. Özbəkistan və Qırğızıstan ilə
NATO xətti ilə hərbi əməkdaşlıqları Rusiya və İranın lıəıbi
sahədə əməkdaşlığım gücləndirmiş və lıəıbı-sıynsı ıııüttəliqə
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çevirmişdir. Bu baxımından 2001-cı ilin oktyabrı ayında Moskvü
ilə lehraıı arasında Rusiya tərəfindən gələcəkdə hər ıl İrana 3(щ
milyon dollar dəyərində hərbi avadanlıq göndərilməsini nəzərdə
tutan çərçivə sazişləri imzalanmışdır. |I5I, 5I-58| Əslində
Rusıvanın İranla hərbi və nüvə sahəsində əməkdaşlığı bır tərəfdə,,
Rusiyanın regionda əsas müttəfiqi hesab edilən İranın
təhlükəsizliyinə yönəlmişdirsə, digər tərəfdən Rusiya İran,
özunüıı NATO-nun Təhlükəsizlik qurşağf’na alternativ yaratdığı
"təhlükəsizlik zonasfna cəlb etmişdir (Bax, sxcın, 3.4)
Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqazda Rusiya və İranın
siyasi müttəfiqliyinin əsas
səbəblərim
təhlil
edərkən
aşağıdakıları qeyd etmək olar: I) Əslində İran və Rusiya
tarixi boyu bıı ərazilərin bölüşdürülməsi, nüfuz dairələrinə
aid edilməsi uğrunda rəqib olmuşlar, buna görə də onların
'müttəfiqliyinin'' müddəti uzun ola bilməz və bu İrandakı
uıovcud hakimiyyətin dəyişilməsi ilə sona çata bilər: 2) Har
ıkı dövlətin regionda tarixi ekspansionist siyasəti mövcuddur.
3) Hər iki dövlətin miiasiı dövr xarici siyasətində ABŞ-a və
onun müttəfiqi olan Türkiyəyə qarşı rəqabət münasibəti
mövcuddur. 1979-cu il İran inqilabından sonra İranda
yaranmış antiaınerika siyasəti bu dövləti onunla ABŞ-a qarşı
eyni mövqedən çıxış edən keçmiş SSRİ ilə siyasi cəhətdən
yaxınlaşdırmışdır: 4, Hər iki dövlətin Türkiyənin Qafqazdakı
tarixi
maraqlarından
ehtiyat
etmələri.
Türkiyənin
Azərbaycana, Gürcüstana iqtisadı cəhətdən nüfuz etməsi və bu
regiondan istifadə etməklə Orta Asiyanın türkdilli dövlətlərinə
və eyni zamanda Rusiyanın daxilindəki türkdilli qurumlara
inteqrasiya siyasətindən İran və Rusiya ehtiyat edirlər: 5)
İranın öziindo yaşayan çoxmilyonluq Azərbaycan xalqının
potensialından ehtiyat etmək amili İranı Rusiya ilə Cənub
Qalqaz siyasətində yaxınlaşdırmışdır: 6) Hər ıkı dövlətin
Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsiııdokı
maraqlar və Qərbin iştirakını qəbul etməmək bu dövlətləri eyni
mövqedən çıxış etməyə məcbur edir. İran və Rusiya Cənubi
Qafqazda oxşar maraqlarını təmin etmək üçün Ermənistan
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„milindən layiqincə istifadə etməyə çalişiılar Rusiya Cənubi
Qalqazda Gürcüstana təsir etmək ııçun qondarma Abxazıya
və (.’ənubı üsetiya qurumlarından. Azərbaycanda isə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsindən istıladə edir Iran da öz növbəsində
Dağlıq Qarabağ separatçılarına dəstək verir.
Regionda Rusiya və İrana qarşı ABŞ-ın rəqabətdə lıərbısiyasi gücü daha çoxdur Bunu bir neçə anııllə şənləndirmək olar
|) ABŞ-ın iqtisadi rıçaqları Cənubi Qafqazda təsiıedici siyasi
gücə malikdir: 2) ABŞ Qərbi Avropa dövlətləri və xüsusi olaraq
regiona yaxın olan Türkiyənin imkanlarına arxalanır: 3) Regionda
ABŞ getdikcə öz lıərbı bazalarını yerləşdirməkdədir: 4) iranın
Cənubi Qalqazda lıərbı obyektləri mövcud deyildir. 5) Rusiya
Ermənistan istisna olmaqla Cənubi Qafqazda hərbi cəhətdən
zəifləməyə doğru gedir 6) Rusiyanın hərbi-siyasi birliyinə daxıl
olan dövlətlərin gücü ünıuıııən NATO-ııun 'təhlükəsizlik
qurşağf'ııa daxil olan dövlətlərin gücündən çox zəifdir. 7) Bölgə
dövlətlərindən Azərbaycan və Gürcüstan Qərbə istiqamət
götürmüşlər. 8) Cənubi Qafqazda ABŞ Tuıkiyə birliyinə
qarşı Rusiya təklənə bilər. Belə kı. bu gün ABŞ-ın İrana
qarşı sər» siyasəti bu dövlətdəkı rejimi dəyişməyə
yönəlmişdir. Əgər İranda siyasi rejim dəyişərsə, demokratik
qüvvələr hakimiyyətə gələrsə, belə dcıııək mümkünsə.
Rusiya Cənubi Qafqazı əlində saxlamaq üçiiıı öz regional
müttəfiqini itirərək təklənə bilər
3.2. Qafqazda Türkivə-Rıısiya
qarşıdurmasının geosiyasi amilləri

və

Tiirkiyə-İran

Qafqazda Türkiyənin maraqları Rusiya və İranın
maraqları ilə dcıııək olar ki. bütün sahələrdə toqquşuı. Qeyd
edildiyi kimi, Qafqaz Türkiyə üçün mülıünı geosiyasi əhəmiyyətə
ııtalık olan bir regionduı T üıkiyə və İran bölgədə mühüm olaraq
təkcə geostrateji cəhətdən ləal dövlətlər deyil, eyni zamanda
geosiyasi mərkəzlərdir. Onların daxili vəziyyəti regionun
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həyatında olduqca vacib ıol oynayıı. Hər iki tərəf ö?
ınıqv aslanını goıə regionda güclü maraqları olan ona
dövlətlərdir Türkiyə Qara doııiz regionunu sabitləşdirir. ondan
Atalıq dənizinə çıxışa nəzarət edir. Rusiyanı Qalqazda
tarazlaşdırır, hələlik islam
fıındamentalizmınin qarşısın,
almaq üçün
vasitədir və NATO-nun cənub qanadın,,
xıdməı edir Müstəqil türkdilli Azərbaycan Türkiyənin sıyası
köməyi vasitəsilə Rusiyaya regionda inhisarçı sıyasan
yeritməyə mane olaı. beləliklə. Mərkəzi Asiyanın yem
dövlətlərinin siyasətinə siyasi təsir rıçaqını ləğv edərdi
Hələ Azərbaycan şimaldan nəhəng Rusiya tərəfindən,
cənubdan isə İran tərəfindən edilən təzyiqlərin qarşısında
zəitdır Cənubi Qalqazda Türkiyənin Rusiya və İrana qarşı
siyasət yeritməsi tədqiqatçılar tərəfindən fərqli qəbul edıliı
Məsələn. Rusiyalı politoloq Nartovun fikrincə İran və
Ermənistanın Türklərə qarşı birgə kinliyi onları geosiyasi
müttəfiqə çevirmişdir. Məhz bu
səbəbdən Tehran fəal
surətdə Ermənistanın maraqlarını və Dağlıq Qarabağın xüsusi
statusunu müdafiə edir. Aınıııa İranın Azərbaycanın əıazı
bütövlüyünə qarşı hər hansı bir iddiası yoxdur. |I27, 3i9|
Aleksandr Duqırı də oxşar mövqedən çıxış edir. Qafqazda
Rusiyanın ənənəvi və etibarlı müttəfiqi olan Ermənistan
xüsusi
geosiyasi rol oynayır. Şimala və Şərqə-Ona
Asiyanın
Türk
dünyası
regionuna
Türkiyənin
ekspansiyasının qarşısını almaq üçün Ermənistan strateji baza
kimi xidmət göstərir. Ermənistan həm də ona görə lazıındıı
kı. İranla tarixi və etııık yaxınlaşmaya əsaslanaraq. Avrasiya
impulsunun Mərkəzdən İran “rimland"ına genişlənməsində
vacib həlqələrdən biridir. Bu Moskva - Yerevan - Tehran
oxunun yaranması deməkdir. 1116, 352 | Iürkıyəli prolessoı
Abdülkadır Akçııı likrləşir ki. bölgədəki mövqeyim yaxşı
həyata keçirən lıirkiyə yem dünya sisteminin ən önəmli
ağıılıq mərkəzini əks etdirən Avrasiyanın mərkəzi olmaq
yolunda addım atmışdır Bütün bunların içində lıirkiyə üçün
bölgədə
sıxıntı
yaradacaq
ən
böyük
amil
Rusiya
I edcrasıyasiılır I ürkiyəyə münasibətdə Car Rusiyasından
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gələn təməl hədəllər dəyişməmişdir, eyni şəkildə də
qorunub
saxlanılır.
Türkiyə bu
gün
Rusiyanı
bu
hədəflərindən uzaqlaşdırmaq üçün bu dövlədə muxiəlıl
əməkdaşlıq
layihələrinə
qoşulmuşdur.
Bunlardan
ən
əhəmiyyətlisi Qara Dəniz İqtisadı Əməkdaşlıq layihəsidir
|92, 8| 90-cı illərin geosiyasi mühitini təhlil edəıkən onu da qeyd
etmək lazımdır ki, Qatqaza yerləşdirilməsi planlaşdırılan
beynəlxalq sülhməramlı qüvvələri Moskvanı narahai edirdi
Bu plan həyata keçiriləcəyi təqdirdə beynəlxalq qüvvələr
içərisində Türkiyə ordu hissələri də yer ala bilərdi Moskva
buna qətiyyətlə etiraz edirdi. Ankara isə Avropada adı
silahların (konvansional) azaldılması anlaşmasının Rusiya
tərəfindən pozulmasına, Ermənistanın sürətlə silahlanmasına
etiraz etməklə kifayətlənməyərək, öz geosiyasi mənfəəti
naminə cavab tədbirləri hazırlayır. Silahlı Qüvvələr Baş
Qərargahı Türkiyənin bölgədəki ölkələrlə yaratdığı hərbi
əməkdaşlıqların NAIO proqramı çərçivəsində olduğunu,
bunların hər hansı dövlətə qarşı çevrilmədiyim bəyan edir
Sadalanan fikirlərə əsasən belə bir qənaətə gəlmək olaı kı.
Türkiyənin başlıca məqsədlərindən biri də Rusiyanın Qafqazda
hegemonluğuna
yol
verməməkdir.
Türkiyə
rəsmiləri
inanmağa çalışırlar kı, onlar bu xüsusi məqsədə ATƏT və
NATO kimi beynəlxalq toşkilaılarla birgə işləməklə və evm
zamanda Rusiyanı regional təşəbbüslərə qoşmaq yolu ilə
(Qara Dəniz İqtisad Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qafqaz Sabitlik
Paktına ) çata bilərlər. Türkiyə siyasətçiləri həmçinin İranın
regional ambı
'arından da ehıvıatlanırlar Cənubi Qafqazda
Rusiya hegemonluğu təkrar bərpa olunarsa l ürkiyənin Ona
Asiyanın türk dövlətləri ilə əlaqələri kəsilə bilət Neft və
qaz kəmərlərinin inşası üçün sülh və sabitliyin böyük
əhəmiyyəti vardır. Pan türkız.m Türkiyənin "rəsmi xətimin"
tərkib hissəsi deyildir. Ankara rəsmiləri Azərbaycanın
Rusiya təsir dairəsinə təkrar düşməsini istəmirlər Məluıııduı
kı. Rusiya Türkiyənin imkanlarından ehtiyatlanaraq Qalqaza bıı
“bula* zona” kimi baxır. Bu məqsədlə regionda hərbi-siyasi
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'»h.Mıləıı möhkəmlənmək işləyir, hərbi bazalarım da Türkiyə e
v I < )-\a qarşı vonəklıı Məsələn, 1999-cu il fevralın I7.jn
Rusiya lıəıbı luiva qiiwələrinin baş komandam geıivuı
\ Konı.ıkəv Rıısiya lıəıbı nümayəndə heyətinin başçısı kim,
'iccvaııda olarkən demişdi ki. Rusiyanın Ermənistanda!,
həıbi bazasına "S-ЗОО” zenıl
raket komplekslərə
göndərməsində
başlıca
məqsəd ''həmsərhəd”
döı|,x
ləıəliııdən olan təhlükənin nəzərə alınmasıdır Bu läkun
təsdiqi olaraq Azərbaycan Respublikasının prezidenti IIvydət
Əliyevdə 2001-cı ıliıı mart ayında Türkiyədə rəsmi səfərdə
olarkən Sı-l n-l n link (CNN) televiziya kanalının ba.
direktoru ‘laha
Akyolla nıiisahibəsidnə bildirmişdi kı,
Rusiyanın likrıııə görə Ermənistandakı silahlar Azəıbaycaıu
qaışı deyildir
Bu silahlar Türkiyəyə və NATO-ınnı
Türkiyədəki hərbi bazalarına qarşı yönəlmişdir |22, Лубб.
25.03.20011
Rusiyanın Türkiyə ilə Cənubi Qafqazda siraiqı
maraqlarının toqquşduğu əsas dövlətlər Azərbaycan və
(iıırcustandır. Azərbaycan-Türkiyə yaxınlaşması Rusiyam ılalu
çox narahat edıı Xüsusilə bu dövlətlərin Türkiyə ilə sıx lıəıbı
sıyası münasibətləri vardır Regional iqtisadı layihələrdə bu
dövlətləı vahid siyasət yeridirlər. Türkiyə də öz ııövbəsııuh
Rusiyanın Cənubi Qafqazda hərbi cəhətdən güclənməsinin
əleyhinədir.
Rusiya-Ermənistan
lıəıbı
müttəfiqliyi
ıb
(rmənistaııın güclənməsi Türkiyəni narahat edir Bu aıııılı
reallıqda Türkiyə üçün təhlükəli hesab etmək olar
lləıııın
məqsədlə I ürkıvəniıı XİN-ı 1997-ci ıl ıııan ayında Rusiyanın
I ınıənistaııu qanunsuz sılalı göndərməsi ılo əlaqədar məıbuaı
üçün bəyanat veıdı Qanunsuz silah verilməsinin bölgədə
süllıə və ənnıı-amanlığa ınənli təsir göstərdiyim vurğulayan
I tırkıyə XİN-ı Avropada adi silahlı qüvvələr haqqınıb
nuıqavılə çərçivəsində Rusiya və Ermənistanın öz üzərlərin?
götürdükləri öhdəlikləri də nə/.əıə çaı pdırmışılıı Eyııı zamanıla
Rusiyanın Çeçenistanda hərbi əməliyyatları şübhəsiz kı
Moskva və Ankara arasındakı münasibətlərdə gərginlik
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yaratmışdır, lürkiyə Xarici İşlər Nazirliyi və Turkıvənm
silahlı qüvvələri, xüsusi olaraq, narahatlıq hissi keçirirlər kı.
Rusiyanın Vladimir Putinin hakimiyyəti dövründə təkrar
güclənməsi Türkiyənin (ənubi Qafqazda iqtisadı və sıyası
maraqlarına təlılükə ola bilər ()ııu qeyd etınək olar kı. Şimalı
Qafqazda Türkiyə rəsmi olaraq Çeçenistanı müstəqillik
məsələsində dəstəkləmir, Çeçenləri dəstəkləməklə Türkiyə
Xarici İşlər Nazirliyi beynəlxalq hüquq normalarının əsas
prinsiplərindən biri olan digər dövlətlərin daxılı işlərinə
qarışmama prinsipi, kobud şəkildə pozulmuş olar Rusiya
bunun əvəzində lürkiyə daxilində PKK-tıı dəstəkləyə bilər
Hətta 1993-cü ilin oktyabr ayında çeçen lideri Cövhər
Dudayevın Ankarada Süleyman Dəmirəl tərəfindən qəbul
edilməsi Rusiyanın narazılığına səbəb oldu Əvəzində
Türkiyənin Moskvadakı səfirliyi bildırmışdiı kı. Çeçen
nümayəndələrinin
lürkiyə rəsmiləri tərəfindən qəbul
edilməsi olmayacaqdır. Aydındır kı. 1 ürkıvəniıı Xarici İşlər
Nazirliyi və Ordu Komandanlığı Qafqazda Rıısiya ilə cıddı
münaqişə yaratmaq istəmir Bu. NATO nun sıyası xətti ilə
eynidir Siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq Türkiyə Cənubi Qafqazda
hərbi bazalar yerləşdirmək imkanlarından m
ıtııdur Bit sıra
şərhçilər geosiyasi şəraitin ABSda hərbi baza
yerləşdirmək imkanı vermədiyi
vəzifənin yerinə
yetirilməsinin Türkiyəyə həvalə edıı- .uıı do iddia edirlər
Ov v əla. Türkiyə lıəı birimi' qiyməti 30 ıııılyon ABS
dollarından artıq olan ' л ya dərdən ibarət hərbi bazanın
yaradılınası ü ıı kifayət qəd »ı maliyyə imkanlarına malik
deyildir. Hətta belə ehtıyatlaı tapılsa belə Qərb dövlətləri
Türkiyəyə hərbi texnika satdı, da və ya onun istehsalına
lisenziya verdikdə, bu silah
. tətbiqim müəyyən region
daxilində məhdudlaşdırırlar. Başqa sözlə, lıırkıyə lisenziya
iki
istehsal
etdiyi
l-lb
təyyarələrini
Azərbaycamla
yerləşdirmək üçün ABŞ-dan icazə almalıdır Ogəı tiiık lıəıbı
bazası
yerləşdirilsə
belə.
Azərbaycan Ermənistan
münaqişəsinin
intensivləşəcəyi
və
Rusiyanın
lıəıbı

711

əınolıv v.ulm in gedişinə qarışacağı təqdirdə Türkiyə уагапщь
vozıvyoido toalıyvoi müstəqilliyin»» malik olmayacuqdıt
Bunun ııçuıı NAIO ıı/ıə müttəfiqlərin razılığı tələb olunur
Çiınkı RiM\a lüıkıvə qarşıdurması. həm də Rusiya NAltı
qarşıdurması mənasım verə bilər
I uıkıyə Rusiyanın Ermənistanı özünə çəkməsindən
ehtiyatlanaraq qeyd edildiyi kiını Azərbaycan və Gürcüstanla sıx
əməkdaşlıq
münasibətləri
qurmaq
məcburiyyətindədir
lüıkıyəıım Qalqaz siyasətində fəal rol oynamasına dəstək verər,
əsas qüvvə kııııı ABŞ başda olmaqla NATO-nu göstərmək olar
Bu qüvvə vasitəsilə l'ürkiyə Rusiya və İranın regiondakı
təsirlərinin qarşısını qismən də olsa ala bilir. Gürcüstan \ə
Azərbaycanın Qərb yöııüınlü siyasəti əslində Türkiyə üçün em
faydalıdır Bölgədə siyasi proseslərin belə xarakter alması
dövləıləıarası regional münasibətlərin tarazlaşmasına gətirib
çıxarır Rusiya strateqləri başa düşürlər kı. NATO-ııun üzviı
olan Türkiyənin Ona Asiya türkləri ilə əlaqələrin kəsilməsi
üçün Azərbaycan nəzarətə alınmalıdır. ABŞ Qalqa/
geosiyasətimlə Türkiyə amilindən. Rusiya isə iran amilindən
istifadə
edir. Belə bır yanaşma mövcuddur ki. Rusiya
səlahıyyətlıləıı üç mövzuda Türkiyəni özlərinə düşmən
olaraq görürlər: I, Türkiyə model ölkə rolu oynadığına görə
əsimdə Rusiyanın keçmiş arxa baxçasında meydana gələn
boşluğu doldurmağı hədəfə almışdır. Türkiyə yaradacağı
strateji
təsir sahəsi ilə Rusiyanın bölgə üzərindəki
maraqlarım zədələyəcəkdır; 2) Tarixi, mədəni, dim və dıl
baxtından əlaqələrə malik olan Türkiyə Pan - türkızııı
əməllərim gerçəkləşdirə bilər. Rusiyanın əhatəsində.
hətta
Rusiyanın daxilində yaşayan tüıklərı də daxil edərək bu
Türk İtnperatorluğu və ya Birləşmiş Türk Dövlətləri qııra
bıləı Bu vəziyyət həm Rusiya üçün Türk islam sintezi
üzərində qurulmuş bıı təhlükənin meydana gəlməsinə, həın
də Rusiyanın daha çox torpaq itirərək şimala çəkilməsinə
səbəb ola bilər: 3, Türkiyə kanalı ilə N ATO və dolayısı ilə
Amerikan əsgərlərinin bölgəyə gəlməsi ola bilər Xüsusilə
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bölgə dövlətləri ilə lıəıbı və ınüdaliə salıəloııudə
əməkdaşlıq etməsi Rusiyanın bölgədəki hərbi varlığının
qalmaq səbəbini ortadan qaldıracaq, daha soıııa da bölgədə
hərbi təsirim ıiirəcəkvlu Bu səbəblərdən lüıkıvə və Кичуа
\əzər enerji hövzəsində. Ona Asıya və Qafqaz bölgələrində
bır-birlərinə zidd siyasət güdməkdə, bir-bırləıının təsıı
dairələrini zəı llətməyə və Itətta ortadan
qaldırmağa
çalışmaqdadırlar. Cənubi Qafqazda Rusiyanı özünə əsas rəqib
hesab edən türkiyə Rusiyanın Qafqaz bölgəsi üzərindəki
hakimiyyətini zəiflətmək məqsədi ilə 1999-cu ılın mam
ayında Gürcüstan ilə lıəıbı yaıdıın və əməkdaşlıq müqaviləsi
imzaladı. Müqaviləyə əsasən Türkiyə Kodorı və Qorıdə
hərbi ləlim mərkəzləri və Ibilisinııı kənarında aıışma sahəsi
(poliqon) düzəltdi. Türkiyə 2000-cı ilin yanvar ayında
•Qafqaz Sabitlik Paktı" fikrini ortaya atdı. Bu fikir
Azərbaycan. Ermənistan. Türkiyə. Rusiya. İran. ABŞ.
Avropa Birliyi və ATƏT-i əhatə edirdi. Bu Pakt Rusiyanın
bölgədəki hakimiyyətini zəiflədəcək. Türkiyənin təsirini
artıracaq, eyni zamanda Qərb dövlətləri, xüsusilə ABŞ
rəhbərliyinə bölgə siyasətinə və təhlükəsizliyinə qarışmaq
lııiququ verə bilərdi. Bu vəziyyətdə Rusiyanın qarşısında
mane olacaq əsas güc ABŞ olacaqdır. Beləliklə, bölgə
Rusiyanın “arxa baxçası" olmaqdan çıxaraq beynəlxalq
əməkdaşlıq sahəsi halına gələcəkdir. Rusiya Türkiyənin
“Qafqaz Sabitlik Paktf'na dəstək verdiyini diplomatik dillə
açıqladı. Ancaq texniki baxımından məsələnin incə olmasının
vacibliyini bildirərək bu təklifi rədd eldi Əslində Rusiya
Qafqazda öz əleyhinə qurulmuş istənilən güc birliyinə qarşı
çıxır. Digər bir ifadə ilə Türkiyənin və ya başqa bıı
ölkənin ortaya atdığı və Qərbin güc mərkəzlərinin bölgə
siyasətinə və təhlükəsizliyinə müdaxilə edə biləcəyi
işlənilən təklif Rusiya rəsmiləri tərəfindən qəbul edilə
bilməz.
Rusiyalı
rəsmilərinin fikrincə Cənubi Qafqaz
dövlətləri Rusiyanın bölgə üzərindəki haqlı və lıəyaıı
mənfəətlərini nəzərə almalıdırlar. |96. 358| liııkıyə ABŞ-la
213

güclü hərbi əlaqələrə malik olaraq kəskin şəkildə Qərbö
istiqamət götüınıuş bır dövlətdir. Türkiyə hərdən ABŞ-ın
Orta Asiya və Qafqazda xıisıısı olaraq əks mövqedə əlan
dövlətlər üçün uzun müddətli ordusu kıını görünür
lürkıyəııın regionda əsas müttəfiqi Azərbaycan olmuşdur və
olmaqda da davam edir. Türkiyə yeganə ölkədir kı
Ermənistanın əsassız iddiaları və aqressiv separatizm nəticəsində
yaranmış münaqişədə Azərbaycanı açıq şəkildə müdafiə edir
İran regionda ikinci təzyıqedıci dövlətdir. İran özünün
Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada imkanlarına gora
başlanğıcdan çox realist olmuşdur. Orta Asiya
ölkələrin,*
İran modelinin tətbiq olunması imkanlarının mümkünsüz
olmasından İran “'Türkiyə modeli’nin regionda tətbiqindən
narahat olmamışdır. İran və Rusiya Türkiyənin regıoınla
təsirinin qarşısını almaq üçün birgə səbəblər tapmışlar
Rusiya və İran regionda ABŞ və Türkiyənin təsirim
minimuma endirmək üçün strateji müttəfiqlər kimi fəaliyyət
göstərmişlər.
Bu
kontekstdə
Ermənistan
müttəfiqliyin
tərəfdarı kıını çıxış etmişdir. Nəticədə Türkiyəyə qarşı
Moskva - Yerevan - Tehran oxu meydana gəlmişdir |I52|

3.3. İqtisadi
layihələr

maraqların

toqquşması

və

regionnl

Dünyada
əhalinin
sayının
sürətlə
artması,
iqtisadiyyatın inkişafı enerjiyə tələbatı gücləndirməkdədir
Dünyanın neft ehtiyatları isə əksinə olaraq, istifadə edildikcu
tükənir Nəticədə neftlə zəngin regionlarda iqtisadi ınaraqlaı
uğrunda siyasi rəqabət güclənir. Məhz bu səbəbdən. ABŞ.
Rusiya.Türkiyə vo İranın Xəzər regionunun tərkib hissəsinə
aid olan Cənubi Qafqaz regionunda strateji məqsədlərə
çatmaq uğrunda iqtisadi-siyasi mübarizələrinin güclənməsi
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reallığa uyğundur. Nəzərə alınaq lazımdır ki. C əııubı Qalqa/da
region ətralı və regiondan kənaı dövlətlərin iqtisadi maraqları
da ləqquşuı iiəıbi təhlükəsizlik siyasəti əslində daha çox iqtisadı
maraqların qorunmasına yonəklıhnışdıt Məsələn, general C ak
I 'oldun sözlərinə gorə amerikan hərbçilərinin ıiələeəkvlə
q.ıışıya qoyduqları əsas məsələlərdən bıı i də U К nııı
keşiyində durmaq və kəmərin təhlükəsizliyini təmin
etməkdən ibarətdir. Qının sözlərin,* görə neft və qazın
höyük hissəsi Qərbi Avropaya gedıı və ona görə də bıı
solların qorunması ABŞ və NATO-nun maraqlanndadıı Eyni
ilə 1995-96-cı illərdə ABŞ-ııı Milli Təhlükəsizlik Şurasında
Rusıva. Ukrayna və Avroasiya problemləri ilə məşğul olan
şöbənin rəhbəri vəzifəsim tutmuş Şili Hezliıı 1997-ei ılın noyabr
ayında "Nyu-York Taynıs qə/etındəkı məqaləsində ABŞ-ııı
Xəzər dənizi hövzəsindəki siyasətini şərh edərkən göstərir kı.
\BŞ sadəcə olaraq Rusiya və İrana Xəzərin eneıjı resurslarının
bölüşdürülməsində dominantlıq rolu oynamağa imkan verə
bilmir. Belə hesab edıı kı. Rusiya və Iran belə imkanlara malik
olarlarsa bu regionda və
hətta Avropada oz təsirlərim
gücləndirmək üçün siyasi nçaqlara sahib ola bilər Müəllıt hətta
Xəzər neftinin ixıaeı uçun əsas marşrutun Rusiya və İran
ərazisindən keçməsinə ABŞ-ııı
icazə verməməsini də bu
amillərlə əsaslandırır |I33, «HblO-lİOPK I \UM( » O
иолшнке США n Бассейне Каспийского моря. НБЮ-ИОРК
13 ноября 1997 юда| Rusiyalı geosiyasət tədqiqatçısı Nartov
qeyd edıı. „Orta Asıya və Qatqaz regionunda ABŞ-ııı
maraqları Çin və Türkiyənin maraqları ilə /ivkhyəı təşkil
edıı Tüıkıyə amerıkanlılaı ııı ləıəldaşi olmasına baxmayaıaq
tədricən geosiyasi çək* əldə etdikcə Avrasiyanın cənubunda
daha fəal rol oynamağa başlayıı lürkıyəııın ozıındə Qərb
və islam tərəfdarları arasında kəskin ziddiyyətlər movcıivkluı
»)gəı İranla və digəı müsəlman dövlətləri ilə əməkdaşlıq
ctıııək istəyənlər qələbə çalarlarsa, onda lüıkıyə Ona
Xsiyanııı dünyaya inteqrasiyasının qarşısını ləal sıırətdə
alacaqdır ABŞ isə birbaşa və ya dolayısı yolla luıkıyənııı
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Avropa Birliyinə üzv olmasına çalışır.” 1127, 269| Nan«\
ABŞ-ın Oıia Asiya regıonundakı maraqlarının Çmi,
toqquşduğunu düzgün olaıaq göstərsə də. onun mövqeyinin
Qalqazda Tüıkıvə ilə ziddiyyət təşkil etməsini yanılış olaıaq
vurğulamışdır Belə kı. ABŞ özünün Cənubi Qafqazla bağlı xarıq
siyasət strategiyasının lıəyata keçirilməsində Yaxın Şərqdə
müttəfiqi olan Türkiyənin köməyinə arxalanır.
Buna misal
olaraq Bakı-Ceyhaıı neft kəmərini dəstəkləməsini göstərmək
olar. Türkiyənin daxilində baş verən siyasi proseslərə
gəldikdə isə onu qeyd etmək lazımdır ki. onun Cənubi Qafqaz.
Orta Asiya və digər regionlar üzrə xarici siyasət strategiyası
müasir.
sivil beynəlxalq hüquq normalan ilə tənzimlənən
münasibətlər formasında həyata keçirilir Bunun da başlıca
məqsədi iqtisadi, siyasi və digər sahələrdə qarşı tərofm
mənafeyinə hörmətlə yanaşmaqla, onu pozmamaqla öz milli
və dövlət maraqlarını təmin etməkdən ibarətdir ABŞ-m
Rusiya və İranın Cənubi Qafqazın iqtisadiyyatında fəal iştirakım
qəbul etməmək siyasəti yeritməsinə misal üçün qeyd etmək
lazımdır ki. ABŞ-ın dövlət katibinin müavini S Tellbotı
Vaşinqtonda xarieı siyasət fəaliyyəti büdcə təxsisatı üzrə
senatın yardımçı komitəsinin “Qafqaz bölgəsi barədə ABŞ-ın
siyasəti”
mövzusunda keçirilən
ielasındakı
çıxışında
bildirmişdir ki, Qafqaz bölgəsinə fəal maraq göstərən digər
dövlətlərlə bağlı ABŞ hesab edir kı. vəsait qoymayan,
amma öz iradəsini kiçik dövlətlərə qəbul etdirməyə çalışan
böyük dövlətlər arasında rəqabət artıq geridə qalmalıdır. |22.
№78, O8.()4.I998| ABŞ artıq regiondakı “döyüş fəalıyyətı' nın
əsas istiqamətlərini müəyyən etmişdir. Bu, iki istiqamətdir
birincisi, Xəzər nefti uğrunda mübarizə və onun Avropaya
nəql
edilməsi
ABŞ
rəhbərliyinin
fikrincə.
Xəzər
hövzəsindən güman edilən neft kəmərləri İran. Ermənistan
və Rusiya ərazilərindən yan keçməlidir. İkincisi, Rusiya ilə
rəqabətə girərək Avropadan Asiyaya və geriyə yüklərin
daşınmasında Transsibir yoluna alternativin yaradılmasıdır
Bu Böyük
İpək
Yolu
layihəsinin bərpasıdır. Rusiyalı
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mütəxəssis M.Marqelovun fikrincə. İran
ABŞ-a
nctı
göndərmir. Fars körfəzini kəsə bilmək ıqtidarındadıı Məhz
hu körfəzlə Yaxın Şərqin nefti Amerikaya nəql edıliı ABŞ
klassikaya müvatıq qaydada, resurslar və onların tranziti
iizərində nəzarət həyata keçirməklə geosiyasət yeridir. Məhz
həmin siyasət "Böyük
Xəzər də həyata keçirilir Bakı
Ceyhan
limanı ona görə tikilir ki. neftin tranziti Rusiya
ərazisindən keçməsin
|I25, 72-73 | Qeyd etmək yerinə
düşər ki. ABŞ regionun enerji layihələrində bir tərəfdən
Rusiyanın geniş iştirakım qəbul elməsə də digər tərəfdən isə
bölgədə
müəyyən tarazılığa nail olmaq və Azərbaycanın
təhlükəsizliyini ləmiıı elmək məqsədilə əvvəlki fəsillərdə qeyd
edildiyi kııni, neftin Bakı - Novorəsiysk ixrac kəməri ıla də
tranzitinə etiraz etməmiş, əksinə olaraq dəstəkləmişdir. Bu
siyasətin sübutu olaraq ABŞ Dövlət Departamentinin Xəzərin
enerji məsələləri üzrə böyük müşaviri səfir Elizabei Cons
2001-ci ildə Vaşinqtondakı Karnegı fondunda çıxış edərkən
bildirdi ki. Bakı-Ccvhan boru kəməli layihəsi Rusiyanın
mənafelərinə qaışı olmayıb. Xəzər regionunda neftin nəqli
üzərində inhisara qarşı yönəldilmişdir Flızabeı Cons IIARTASS-ın müxbiri ilə söhbətində demişdi ki. o. ötən həftə
Moskvada Rusiya prezidentinin Xəzərin
statusunun
tənzimlənməsi məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Viktor
Kalyujm ilə
görüşündə Xəzər neftinin bütün nəqli
yollarının səmərəliliyinin
təmin olunmasının zəruriliyim
müzakirə etmişdir. |22, №59, 15.03.2001 | Rusiyalı poluoloq
К Hacıyev özünün Rusiyanın Qərbin regionda iştirakını qəbul
etməməsini açıq-aşkar göstərir və hətta neftin ixracı siyasətində
Rusiyanın uduzmasını da qeyd edərək yazıı ki. Cənubi Qafqazda
siyasi münasibətlərin və şəraitin mərkəzi problemlərindən
biri neftin ixracı marşrutu məsələsidir Burada Azərbaycan,
zəngin neft resursları ilə elə bir regiona çevrilmişdir kı. bu
ıcgionda Rusiyanın
milli maraqları ABŞ və I ürkiyənin
məqsədləri ilə toqquşmuşdur. ABŞ və Türkiyə Mərkəzi
Asiya və Cənubi Qafqazın neftlə zəngin rayonlarını öz
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nəzarətləri alıma keçirməyə cəhd göstərir. 1995-cı ıl
oktyabrın 9-da uaıl olunmuş Xəzər neftinin Şimalı Qafqaz v,>
Gürcüstan marşrutları ılo nəqlinə daiı müqaviləni Rusıvanın
qələbəsi hesab eiınək olaı. |IO6. 342|
(ənubı Qalqazda kənar ılöv ləllərin öz iqlisadı maraqları
uğıuncla sıyası rəqabət mübarizəsini araşdırarkən belə bıı qənaətə
gəlmək oluı kı. bölgənin digəı dövlətlərinə nisbətən iqtisadı
maraqla» daha çox neftlə zəngin olan Azərbaycanda toqquşuı
Azərbaycan neftində ABŞ. Avropa dövlətləri, Rusiya. İran,
lürkıyə və digəı ölkələrin iştirak etmələri bu dövlətlərin strateji
maraqlarının toqquşması üçün stimul yaratmışdır Ümumiyyətlə
Rusiya Azərbaycana tarixən öz iqtisadı bazarı kimi baxdığına
görə burada kənar dövlətlərin işıiıakını qəbul elmir Məsələn
|997-eı ıl noyabıın 12-də Rusiya baş nazirinin müavini Boris
Nemtsov Azərbaycanda olarkən. Xəzəı dənizinin Azərbaycan
sektorunda
xarici
şirkətlərlə birgə
işlənilən
netı
yataqlarından ilkin neftin çıxarılınası münasibətilə keçirilən
mərasimdə demişdir: "Böyük neftin nəqli məsələsi barədə
hesab edirəm ki. bir ayağın üstündə dayanıb qalmaq olmaz
İki ayağa söykənmək gərəkdiı. əgəı üç ayaq olasa, onda
hər üç ayağa söykənmək lazımdır Bıtnun mənası isa
sadədir Kim ki. daha ucuz qiymət
təklif edəcək, netı
kəmərim daha tez çəkəcək, neft mədənlərinə daha yaxşı
xidməti təmin edəcək, o da qalib gələcəkdir. Məhz buna
görə ındı Rusiya öz variantım təklif ediı. Mən bel.*
düşünürəm kı. bu variant lürkıyə variantı ilə rəqabət
aparmağa qadirdir" |35, 274-275| Bıı siyasətin məntiqi davamı
olaraq 2Q0l-cı ıl yanvarın 9-da Rusiya prezidenti Vladıımı
Putin Azərbaycana rəsmi sələri zamanı prezident H.Əlıycvlə
görüşdə
bidirdi ki. Rusiya Azərbaycanın xarici
iıcaı.'t
dövriyyəsində birinci yeri tutur l.akın təəssııl kı. bııinıı
bunlar hələlik ticarət xətli ilə gedil Rusiya istərdi kı.
Azərbaycana sərmayələr qoyulsun. Rusiyanın "l.ukovl
şirkətinin xüsusi çəkisi ABŞ və Böyük Britaniyadan soımı
üçüncü yeri tutıır. I.akin bununla kifayətlənməyən V Puım
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vurğuladı ki. Vahid Ələkbərov kimi Rusiyalı sahibkar ıkıncı.
birinci yeri tuta bilərdi |22. №7, Н1.01.20П11 Buradan
görünüı ki. Rusiya ( ənubı Qalqazda. xüsusilə Azərbaycanda
digər sahələrdə olduğu kırnı iqtisadi sahədə də o bırı dövlətləri

qabaqlamaq istəyir.
Bölgə iqtisadiyyatında İranın iştirakına dan R usıyanın
münasibətinə gəldikdə onu qeyd etınək vacibdir kı. İranın anti
qərb siyasəti Rusiyanı hu dövlətin regionda iştirakına normal
yanaşmağa vadar edir Bu baxımından İran-Ermənistan-Rusiya
iqiısadi əməkdaşlığı Rusıva uçun sivası əhəmiyyət kəsb edir
Regionda Azərbaycanın
tarazlaşdınlıntş iqiısadi siyasət
verilməsi. Ermənistanın isə ancaq daha çox Rusiya və İrana
üstünlük verməsi bu dövlətin iqtisadı inkişafına əngəl törədir
Ermənistan lobii sərvətlərdən vo mineral qaynaqlar
baxımından yoxsul bir ölkədir Neft, təbii qaz və daş kömür
mədənlərinə do sahib deyildir, bu baxımdan Rusiyaya
bağlıdır. Ermənistanın neftə olan ehtiyacı Gürcüstanın
Baiııtni şəhərindəki netı terminalından dəmiryolu və
iankcrlərlə
daşınmaqdadır
SSRİ
dağıldıqdan
sonra
Ermənistanın günlük ııefı istifadəsi 48.400 barreldən 2000-cə
ildə 5.000 barrelə qədər azalmışdır |86. 48| Ermənistanın
keçmiş prezidenti Levon Teı Petrosyan Rusiyaya iqtisadı
baxımdan asılılıqdan yaxa qurtarmaq üçiiıı Qafqaz ölkələri
tlə əməkdaşlığa üstünlük verilməsinin vacib olduğunu ifadə
edərək' bölgədə yaşanan iqtisadı inkişafın xaricində qalmağın
Ermənistan üçün xəta olduğunu bildirdi Hətta Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair təklif olunan mərhələli həll variantına d.ı hazıı
ıdı Ancaq Rusiya bıı addımın atılacağı təqdirdə Ermənistanın
itiriləcəyini hesab edərək ler Petrösyanm istefasına nail
olmuşdur. Hakimiyyətə gələn Koçaryan Rusıva istiqamətli
uvasət həyata keçirənik Ermənistanı bolgə inteqrasiyasından
kənarda qoymuşdur. Bu gün Ermənistan ııett ehtiyacının
Rusiyadan alınan neftin hesabına ödənilməsini nəzərə alaraq
alternativ cneıji mənbələri axtarışında deyildir 1992 cı ildə
Ermənistan və İran arasında təbii qaz boru xəttinin inşası
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haqqında müqavilə imzalandı. Layihənin toplaın dəyəri |>
ıniıı dəllaı əlan ləbii qaz boru xətimin müqavilə şənloru,,.
gərə 1995-ci ildə inşaat işləri tamamlanmalı \ə İran toL
qazı Ermənisi.ina daşınmalı ıdı İldə I milyard kubmetr iobı
qazı axıtmaq gıicündə əlan bəıu xəttinin iimtııni uzıınlıigu
l-l I km. olmalı ıdı Bu boru xət,ının 100 kın-ı hini
ərazisindən. 41 kın-ı isə Ermənistan ərazisindən keçməli uh
Ermənistanın Gürcüstan üzərindən Rusiyadan aldığı təbn
qazın verilməsi bəzi maneələrlə üzləşirdi Bu səbəbdən
Ermənistan hökuməti Rusiyaya olan enerji asılılığından
qurtarmağa çalışaraq İran hökuməti ilə görüşmələrə davam
etdi. İranın təklıl etdiyi qazın qiyməti Rusiyanın satdığ,
qazın qiymətinə nisbətən 30-40% baha idi Rusiya lOtitı
kubmetr təbii qazı Ermənistana 53 dollara satırdı. İraıı ıs,»
bu qiymətin 85 dollar olacağını bildirmişdi. |8b, 44|
Ermənistan iqtisadiyyatının Rusiyadan asılılığının bu dövlətə
vurduğu zərbə hətta bəzi erməni mütəxəssisləri tərəfindən də
mənfi qarşılanır. Məsələn, erməni
müəllifi
Hanuıun
Xaçatryaııın 2003-cü ildə yazdığına görə son dövr Rusiya
şirkətlərinin Ermənistan iqtisadiyyatına nüfuz etməsi Kremlin
regionda siyasi təsirini artıra bilər. Dövlət nəzarətində olan
Birləşmiş Enerji Sistemləri elektrik kompaniyas, olan RAO
(Unified Energy Systems - (UES)-nun rəhbərliyi ıl?
Rusiyanın Qafqaza ekspansiyası son aylarda güclənınışdiı
Ermənistanın enerji istehsalının 50%-nə qədəri Rusiyanın
əlində cəmləşmişdir. Rusiyanın idarəetmə nəzarətində olan
müəssisələr 1100 meqavatı gücündə olan Hrazdan istilik
yaratma müəssisəsi və ümumi gücü 556 meqavatı olaıı aln
ədəd
su elektrik
stansiyasını birləşdirən
“Sevan
Razdan'dır. Olavə olaraq Ermənistan hökuməti 2003-cü ıl
sentyabrın 17-də razılaşmışdı ki. Medzamor atom elektrik
stansiyası
üzərində
Rusiyanın
UES şirkəti “ınalıyya
meneceri" kıını fəaliyyət göstərəcəkdir. Rusiyanın "Qazproın
və “İTERA" şirkətləri Ermənistanın qaz təminatını da oz
nəzarətlərində saxlayırlar |150|
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İqtisadi
münasibətlərinin regionda toqquşmasına
Ixıxınayaıaq. ABŞ Rusiyanın regionda nüfuzunu nəzərə alaraq
Bakı-t cvh.ııı layihəsinin həyala keçirilməsində Rusiyanın
ı^tııakını d.ı qəbul elməyə hazır olduğunu bildirdi. Bu sıvasəiın
başlıca səbəbi Rusiyanın qeyd edilən layihəyə göstərə biləcək
təzyiqini məhdudlaşdırmaqdan ibarə, idi Bu baxımından ABŞ
prezidentinin Xəzər dənizinin enerji ehtiyatları məsələləri
uzıə xüsusi müşaviri (on Vulf 2000-ci il may m 10-da
İstanbulda
keçirilən
Uç dənizjn tarixi
beynəlxalq
konfransında çıxışında
Vaşinqtonun mövqeyini açıqlavaıaq
bildirdi ki. ABŞ Xəzəı neftinin dünya bazarlarına nəqli üçün
nəzərdə
tııtıılan
Bakı-Ceyhan
layihəsinin
həyata
keçirilməsində Rusiyanın iştirakına tərəfdardır. Rusiya ilə
əməkdaşlıq neft layihəsinin gerçəkləşdirilməsinin mıılıum
ləıkib hissəsidir və ABŞ Rusiyanın enerji daşıyıcılarının bu
magistralla nəqli məqsədi ilə Rusiya şirkətləri, o cümlədən
l tıkoyl
ilə qarşılıqlı
fəaliyyətin genişləndirilməsinə
tərəfdardır.
Amerika
nümayəndəsinin
dediymə
görə
bölgənin ölkələri arasında
rəqabət miisbəı amildir",
bununla yanaşı, o bildirmişdir kı. “rəqabətin təhlükəli və
pozucu mahiyyət kəsb etməsi
ınənfi haldır |22. №105,
I2.O5.2O()O|
ABŞ-ın regionda iqtisadı maraqları eyni zamanda İran
tərəfindən də qəbul edilinir ABŞ İrana qarşı beynəlxalq
səviyyədə iqtisadi təcrid siyasəti həyata keçiri,. Belə kı. ABŞ-da
I) Amato qanunu mövcuddur. Bu qanun xarici şirkətlərə
lıanla ticarət iqtisadı əlaqələr qurmağa görə sanksiyala,
lƏtbiq edir. |97, 90| ABŞ-ın Cənubi Qafqazda İrana qarşı
iqtisadi təcııd siyasətini onun beynəlxalq siyasətinin tərkib
hissəsi hesab etmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki. 90-eı illərin
başlanğıcında İran Qərbin, xüsusilə ABŞ-ııı regionda iştirakım
qəbul elməyərək Xəzər neftinin istismarında özünün maraqlı
olmadığını bəyan edirdi. İranın bu siyasəti ümumiyyətlə, başa
düşülən deyildi. Lakin bu siyasəti sona qədər davam etdirə
bilinədi. Bunun da əsas səbəbi kimi İranın Qərbin iqtisadı gücü
wı

q.ıişisimfa о/ /.‘‘ıl ıqiisudıy yııtı ilə tab gətirə bılınətnəsı oltnuşvf
\ən< ə olaraq
əö-cı ılləıın odalarında İranın nunqexm,).,
dovişiklık baş xeıdı B)öS-çı ılııı dekabr ayında lehr.ıng,

keçmi.uı 'Xozə, dəınzııuıı neft qaz yataqlarının mənimsən .
pcı vpektıx loıı ullı bexnəlxalq konfransda İlanın nefı n.ız •
t.hıl.ıın Rza Ağazadə boyan etdi kı. Iran Xəzəlilə neft-q,.
ınənııusənılınəsində
öz
iştirakının
Ik.ll
yataqla,ının
problemində sıxası şəraiti yox. iqtisadı lay daldığı ə|,|„
təlıbəı tutacaqdıı Bu ə demək ıdı ki. İran əlxerışlı şərıl.u,
gorə Xəzərin stattbiı məsələsində Rusiya ilə ınııııətiqlu
ıtırə bilər,
bilər. Bu belə də oldu Xəzərin Azərbaytjı
yatağının
mənimsənilin,.,
"Şahdəniz"
sektorundakı
İt)"..
iştııak
payı
alan Iran
Ruxn
lax ıhəsındən
tədqiqatçılarının yazdıqlarına görə elə bil Xəzərin until Ul.ı.f
stılaıı üzrə bölünməsi
(aktını qəbul etdi İran Xəzlegıoııunda xə eləcə də Cənubi Qafqazda Qərbin, xüsusilə \Bx
ın iştirakını qəbul etməməsini Xəzərin hüquqi sıaiUH,
məsələsində də açıq şəkildə buruzə xeıır Bu baxımından Rusix
da sonıalaı bu variantı Qəıbə qarşı təzyiq vasitəsi kımı alınıb
saxlayır. İranın status məsələsində qən mövqeyi bır nov
Rusiyaya sərt edirdi Xəzərin statusu məsələsim ortaya atıuaqb
Qərbə sıxası təzyiqlər göstərmək və bu yolla müəyyən güzəşti»
əldə etməvə cəhd edirdilər
ARDNŞ-nin prezidenti X.ıtiq
Clıxexın məlumatına əsasən hələ |ö40-cı illərin эх vəllə,ııtıb
xaııeı şiıkəılərlə neft müqaviləsinin imzalanmasına mane əlur
amillərdən biri də Xəzərin statusu məsələsi ıdı Bu onunla baa
ıdı kı. Xzərbaxean o vaxtlar dünyanın ən məşhur nüftı/lı
şirkətləri ilə danışıqlar aparırdı xə "Əsrin müqaviləsi uıı
imzalanmasına çox vaxınlaşiııişdı. Bııııu görən Rusix.
Federasiyası o xaxı ilk dəfə olaraq Böyük Britaniya
səliılıx inə nota verınişdı kı. Xəzərin statusu muəyyəı
olunmadığından bu danışıqlaı düzgün aparılmır. Danışıqlaı
davandırılması da xalnş olunurdu |22, Ля 166, 25.07.2ll<U
Xəzərin kollektıx öyrənilməsi prosesim qaydaya salınan
məqsədilə İraıı ilk dəfə İqtisadı Əməkdaşlıq Təşkilatının

ıltll) bökuınəıləraıusı konfransı çərçiv,»smdo ttexı.ıl, |442-vı
.ı lx.ln.tn) Xozəı d-nıi/ındə əməkdaşlıq loşkıl.ıiuiııı ləsis
olunması haqqında ideyanı itəli suııııuşdu I ədqıqalvı Rustəın
Məmmədovun fikııııcə Xozəı dənizinin bexnəlxalq hııquqı
statusu haqqında məsələ ilk dələ məhz |9‘»2-u ılııı
oktyabrında

beş

Xəzəryanı

döxlotııt

lehtaiı

konfransında

qalvlıııItnışdl. Bu toklıtı də X/ərbayvan Respublikasının losuıı
ıtııınayəndə heyəti ır.»lı suıdu |6Л, 11Л| İranın Xəzəı neltındə
bəxtik iqtisadı sıyası maraqlarının malik əlaınasına xə Qərbi
qəbul ettnəməsınə bn daha sübut olaıaq ?»)()() eı ıl iyunun r» da
Bakıda
“Xə/ənıeltqa/Qnild
beynəlxalq
səıgisı
və
konfransının açılış ınəıusimilldə çıxış evlən Iran ınıllı ıivfı
şirkətinin baş direkıəuı Məcid llıdaxəı/udə bildirdi kı. ban
ı H’l К ölkələri arasında nelı istehsal evlən ıkıncı ən bəxtik
dəx ləldir. İran dünyada qaz ehtiyatlanıla m.ılık əlan ıkıncı
• >ıı böyük olkəılır. İran dtıvləiı hesab edıı kı. regionda çox
ııavlıı coğrafi-strateji ıııoxqeyı xə ınıllı siyəsən, ınən.ıfelən
vaıdır Dövlətin plaıılaşılııdığı strategiya. Xəzər regionunda
qarşıya qoyduğu vəzıfələı tədricən lıəvata keçitilməkdədiı
Xəzər hövzəsində yerləşən ölkələrin bu həlgədə nelı və
qaz ehtiyatla, uıı,ı inkişaf etdirilməsində qarşılıqlı marağı
vardır Iran kənardan gələnlərin hə, lıaıisi donunaıulığına. bu
'egıonda onların Iıakıın ye, tutmaq stvasətinə və oz
ı.'sirlərim həyata keçirməsinə qən etııazm bıldırıı xə hesab
edir kı. Iran ııell xə qazın dalıa təhlükəsi/, qısa yolla və az
xərclə dünya bazarına ixrac olunmasında daha konstruktiv
rol
oynamağa
lıuzırdıt İran
ARDNŞ
və
ABƏŞ-m
ləıətdaşları tərəfindən istehsal edıləıək bıı gıındə ??<• ının
•xırrel həcmimlə nefti almağa və yuxud onu dəyişdııməxə
ha/ırdır. İran bundan ö/ ılaxılı ehııyaelaıını ödəmək uçun
istifadə elməyə ha/ııdıı İranın mövqeyinə gətə Bakıda bıı
boııı kəməri çəkilmək xam neft ixrac edən Ielitan və
ləbıız kəmərlərinə qəşııla bilər. ABŞ isə İranın bu dövlətə
qarşı sıyası moxqeyım nəzərə alaraq Xəzər neltındə iştirakını
qəbul etmir xə onu ııeftııı ixracına ılaiı regional layihələrdən

kənanla qovmuşdur Ikı boru kəmərinin tikintisinə Amerikanın
sponsorluq ettnəst eyni zamanda coğrafi-siyasi məqsədlər
güdiir. Qafqaz və Xəzər bölgəsi ölkələrini Qərb orbitinə vt»
dünya iqtisadiyyatına cəlb etmək Bundan savayı. Vaşinqton
İranın
təcrid
olunmasına.
enerji
mənbələrinin
təxıibatçılıqdan qorunmasına . Qərb ölkələri və ABŞ ıso
Yaxın Şərq neftindən asılılığın azalmasına ümid bəslovır
Qərbin, xüsusilə ABŞ-ın antiiran siyasətinə baxmayaraq, iran da
regionun enerji siyasətinə fəal müdaxilə etmək və bu yolla
bölgədəki siyasi rəqabətdə müəyyən dividentlər əldə etməyə cəhd
göstərir. Hesab etmək olar ki. Xəzərin
neft
və
qa?
ehtiyatlarının öz ərazisindən nəqlinə can atan ölkələrdən bırı
də İrandır. İranın əsas neft terminalları Fars körfəzi
rayonunda tikilmişdir. Ona görə də İran həm Azərbaycan
neftini, həm də Qazaxıstan və Türkmənistan neftini ö?
ərazisi vasitəsilə Fars kürfəzi rayonuna nəql etməyə, oradan
isə Qərb bazarlarına ixrac etməyə çalışır. İranın siyasi və
beynəlxalq münasibətlərin tədqiqatı İnstitutunun baş direktoru
Seyid Kazem Sacacpur da İranın neftin ixrac marşrutundakı
iqtisad-siyasi maraqlarına sərf etdiyini bildirmişdir. Məsələn.
2001-ci il noyabrın 26-27-də Berlində keçirilən konfransdakı
çıxışında
bölgədəki iqtisadi siyasəti dəyərləndirərkən qeyd
edirdi: ' Regionun iqtisadi reallığına gəldikdə onu bildirirəm
ki. hər şeydən əvvəl biz siyasiləşmiş iqtisadiyyatı müşahidə
edirik. Bu iqtisadiyyatda həddən çox siyasətçi iştirak edir
Burada hər şeydən əvvəl, neft və neft kəmərləri məsələsi
meydana çıxır Burada sıyası təfəkkür dominantlıq edir. Mən
belə fikirləşirəm kı. ABŞ-ın bu regionda iştirakı məhz bu
məsələyə siyasi cəhətdən yanaşmanı lüzumsuz edir. O. sonra
qeyd edirdi kı, regionda çəkilən neft kəmərləri iqtisadı
deyil, siyasi xarakter daşıyıı. Müəllifin fikrincə İran daha
iqtisadı cəhətdən səmərəli olan marşrut təklıl edə bilər
1134, 244| ABŞ j^ə İranın mövqeyinin (Xəzər dənizinin beş
bərabər dövlət arasında bərabər bölünməsi) beynəlxalq hüquq
normalarına zidd olduğunu qəbul etsə də açıq şəkildə məsələyə
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qət. münasibət bildirmirdi Məsələn. ABŞ-ın Azərbaycandakı
səfiri Riçard Kozlar.ç 1997-cı ildə ABŞ-ın Xəzərin statusu
ilə
bağlı mövqeyini açıqlayaraq vurğulamişdı ‘ Xəzər
dənizinin hüquqi statusunun müəyyən olunması Azərbaycan
və onun qonşuları üçün xüsusilə vacibdir ABŞ bu sahədə
beynəlxalq hüquq praktikasında qəbul edilmiş normalara və
sərmayələrin cəlb olunmasım təmin edən şəraitə tərəfdaı
olaraq qalır.
|34, 452 | Lakin Iran status məsələsini oplava
atmaqla uzun müddət Qərbin Xəzərdə iştirakına mane ola
bilmədikdə, güc tətbiq etmək metodundan istifadə etməvə
başladı İranın bu hərəkən kəskin beynəlxalq reaksiyaya səbəb
oldu Belə ki. 2001-cı ilin avqust ayında İranın Xəzərin
Azərbaycan sektorundakı “Alov'. "Şərq", "İnam" perspektivi
strukturları zonasında, əsasən "Alov' da geoloji kəşfiyyat
işləri aparan elmi-tədqiqat gəmisinə qarşı silah işlətməsi.
Azərbaycanın hava və su sərhədlərini pozması faktı həm
regionda marağı olan dövlətlər, həm də beynəlxalq
ictimaiyyətdə kəskin etirazla
qarşılanmışdı. Bu baxımdan
ABŞ rəsmilərinin Xəzərlə bağlı yaydıqları açıqlamalarda
İranın bu cür təcavüzkar hərəkətlərim davam etdirdiyi
təqdirdə Azərbaycana müdafiəsi/ baxılmayacağı likrının
vuığıılanmasım təsadüf saymaq olmaz. ABŞ təmsilçilərinin
bildirdiyi kimi, Azərbaycan \ udə güclü hərbi donann
malik deyil, İranla ınuqayrulə hərbi gücü zəifdıı Bı.
hərəkət ABŞ tərəfindən bə uk narahatlığa səbəb oldu
Dövlət Depart'.' tentının mətbuat nümayəndəsi Filıp Rıkerm
bəyanatına göm . .əzərın sahilyanı ölkələri atasında sektorlaıa
bölünməsi məsələsinə ABŞ-ın bilavasitə aidiyyan olmasa da
dövlətin mövqeyi mübahisəli məsələlərin yalnız danışıq’ ı
yolu ilə həll edilməsindən ibarətdir. "Biz Xozoı dənizinin
enerji ehtiyatlarının kommersiya baxımından faydalı səkildə
razılaşmalar əsasında müvaliq ölkələr və şırkəlloı tərəfindən
işlənilməsi yollarını gələcəkdə də dəstəkləməkdə davam
edəcəyik.” F.Rikcr sonra demişdir: "Sadaladıqlarımızkı bağlı
xeyli
narahatıq
Xəzər
dənizinin
sekıoı l.ırımn
ns

ıııuəvyəııləşməsmə dair danışıqlar prosesi ilə İranın glK
ləibıq eııııək niyyəti ziddiyyət təşkil edir... Bu insident çO\
ciddi hal ola bilər" Xatırladaq ki, “Araz". "Alov” \0
"Şərq" perspektivli strukturlarına dair miiqavılədo ABŞ-щ
"l.kson ınobıl" şirkətinin də 15 faiz payı vardır. Amerika
analıtıklərınm fikrincə. İranın bu hərəkəti hədə-qorxu
deyildir.
Con
Hopkins
gəlməkdən
başqa
bır
şey
L ııiversitetiniıı Mərkəzi Asiya və Qafqaz Araşdırmaları
institutunun direktoru Çarlz Fearbanksın fikrincə. İran
bölgədə “döyüşü uduzub" və Rusiya kimi tərəfdaşı olmadan
öz şərtlərim dıqtə etmək fikrində deyildir. Təxribatı
hazırlayarkən Iran bunu müttəfiqləri olan Rusiya va
Ermənistanla məsləhətləşmişdir. Hazırda hökumət İrana qarşı
yeritdiyimiz siyasətə yenidən
baxır.
Bəziləri
bıııuın
yumşalacağını, bəziləri isə əksinə sərtləşəcəyim güman
edirlər. Amma bır şey şübhəsizdir ki. münaqişə vəziyyətinik»
ABŞ tərəfdaşı olan Azərbaycanı dəstəkləyəcəkdir. |22,
№169, 28.07.200l| Azərbaycan Respublikasının prezidenti
Heydər əliyev ilə Bakıda görüşərkən İranın Alı Təhlükəsizlik
Şurasının sədri Həsən Ruhani bildirdi ki.
Tehran bütün
sahilyanı dövlətlər arasında
konsensus əldə edilənədək
İranla sovet hökuməti arasında bağlanmış 1921 və 1940-cı
illər müqavilələrinin fəaliyyət göstərəcəyinə ümid edir. Lakııı
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin
Rusiyaya işgüzar səfəri zamanı 2002-ci il sentyabrın 23-də
Kremlin "Səfir" salonunda Azərbaycan Respublikasının
Heydər Əliyev və Rusiya
Federasiyasının
prezidenti
prezidenti V.Putin "Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya
federasiyası arasında Xəzər dənizinin dibinin həmhüdııd
sahələrinin
bölünməsi
haqqında
sazişə
imzalamasını
Azərbaycanın ınəyyən qələbəsi hesab etmək olaı ABŞ Dövlət
Dcpartamcntinin mətbuat katibi Riçard Bauçer Xəzər
dənizinin dibinin bölünməsi haqqında Azərbaycan - Rusiya
razılaşmasının rəsmi Vaşinqton tərəfindən dəstəkləndiyim
bıldııdi. Bununla bağlı yayılan bəyanatda deyilirdi ki. ABŞ
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Dövlət Dcpartamenti Rusiya prezidenti Vladimir Putinin və
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Xəzər dənizinin
dibinin bölünməsinə dair imzaladıqları razılaşmanı alqışlayır.
Rəsmi Vaşinqton Qazaxıstanla
Rusiya arasında eyni
razılaşma ilə birlikdə bu sənədin Xəzər bölgəsinə yeni
sərmayələrin cəlb edilməsinə şərait yaradacağını. reuiouda
dilhə və sabitliyə möhkəm dəstək olacağını bıklırır. ABŞ
Xəzər dənizinin sərhədləri məsələsinin Xəzəryanı beş dövlət
arasında sülh yolu ilə konstruktiv şəkildə həll edilməsinə
lərəldardır. 122, №228,O3.1O.2OO2|
Cənubi Qafqazda eyni zamanda kıısiya və Tiirkiyəııiıı
də iqtisadi maraqları toqquşur I liıkıyə şirkətlərinin Azərbaycan
\ə (iüıcüstanda iştirakı Rusiyanı narahat edir. Türkiyənin Xəzər
ııcliiııın daha böyiik bir hissəsini öz ərazisindən nəql etmək
istəyi ilk növbədə Rusiya
Türkiyə münasibətlərinə ciddi
təsir göstərir. Türkiyə Xəzərdən çıxarılan neft və qazın
.niimkün qədər çox hissəsini Avropaya nəql etmək istəyir.
Bu lıəın Türkiyəyə xeyli miqdarda iqtisadi gəlıı gətırəı.
həm də onu neft və qazın idxalına (Türkiyə hər il bu
sahəyə I (bir) milyard ABŞ dolları həcmində vəsait
vaıcləyir) çəkdiyi xərclərdən xilas edərdi Sıyası planda isə
\BŞ-ın ümid eldiyi kimi, neft kəm «ıl.»» üzərində nəzarət
lürkiyənin həm regional
səvıw..uıı də beynəlxalq
münasibətlərin
Av ropa-V.ıxıı» Ş.
sistemində
siıaieji
əhəmiyyətini xeyli ...... ..
Itııkıyənın Xəzər neftinin daha
hövıik bir hissəsini o/ əı.ı isiıulon nəql elmək istəyi ilk
növbədə Rusi’a luıkıyə münasibətlərinə ciddi təsir göstərir.
Rusiyanın lıai.ım dairələri lürkiyənin Cənubi Qafqazda və
eləcə də Orla Asiyada həyata keçildiyi tədbirlərdən bərk
narahat olur, oıılaı keçııv
postsovet türkdilli xalqların
luıkıyə ilə hər hansı iqtisadi
və siyasi birliyə
qoşulmasından çox ehtiyat edirlər. Rusiyada müəyyən
ılaııələr lürkiyənin daxilində olan PKK problemim və islam
lııııdamentalizmüı dəstəkləməklə "Bakı
(eylıan Əsas
Ivıac Boru Kəmərinə mane olmağa cəhd edıılər Rusiya ilə
Tiirkivə arasında əsil rəqabət sahəsi Xəzəı
eneıjı
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hansı ləıohlən durna b.ızaı laıııa ахиЫщ.ь,
\ə/əl hox/əSllllU 'ıkıııeı Şiınal dəlll/Г əl.u,„
d'xəıləudııən liiıkiyə Riısivaııtn ləsiı sahəsini zəiflədə,
xə ə/ siyasi ııutu/ıımı aıiıracağı diişiıneəsı də ABŞ-ııı q,,
dəstək xerdıyı Şəıq Qəıb eııerp dəlılı/ıııin ana xəti olmasım
istəm,‘kd.nln. Iıırktxə bu xətini gerçəkləşməsi nəticəsimi,.
Iıəın bölgə səıxətlərindən oz daxılı ehtiyaclarını ödəmək uçun
istifadə dinək həm də soxuq müharibədən sonrakı doxn|„
cncı jı köıpüsü ləlıınu ovunmaq niyyətindədir Bu sobəhü.m
liiıkiyə I ıııkməııtsiaıı
Iran
l ıiıkıvə
Axropa döxləıl.n
ləbıı qaz. I rails
\ə/əı təbii qa/ Azərbaycan
Tutkivə
Axropa Birliyi təbii qa/ xətlərinin xə son olaraq Qa/ахы.щ
I ıııkməııistan və Özbəkistan neltını daşıyacaq Bakı
( eyhaiı xəttinin inşası uçıııı beynəlxalq aləmdə böyıik gm
soil etınəkılədıı Xəzəı enerji hövzəsi. Qalqa/ xə On.,
Asiya məsələsində ıso Türkiyə son /amanlarda Rıısıxj
qarşısında geriləmə \əzıyуətındədıı Bu duruma səbəb «d;ıı>
ən box iık aınıl daxili siyasi inkişafa bağlanmış iıııi.
səlahiyyətlərinin
uzun
ııüiddotdiı
bu
bölgələrə .m:
styasəıləııııdə bölgə şərtlərinə uyğun yeııı siyasət həx.ıi.ı
keçirməınəloıidr Rusiya isə əksinə olaraq yeni sıyasai
həyata keçirir Rusiya ilə əlaqələri pozmaq istəməyən tıirk
səlalııyx ətliləri isə Rusiya kimi təməl siyasətini radikal
şəkildə həyala keçirə biləcək yeni siyasət qurmaq üçün
addımlat ala bilmədilər. Əslində bu bölgələrdə Iıəın
Rusiyanın, Iıəın də Türkiyənin hakimiyyət qurması münıkıın
dex ildıı
Nəticə olaraq Cənubi Qal’qa/ıu geosiyasətində ləul
ışiııak edən ABŞ xə Türkiyənin strateji maraqlarının Rusiya x.ı
lıantn bəlgədə oxşat maraqları də toqquşmasını təhlil edərkən
bölgəyə təsir edən müsbət xə ınənfı amilləri konkret olanıq
aşağıdakı kımı ümumi ləşdrıiıək olar
Müsbət amillər: I) Strateji maraqların toqquşması ıl.
yatanan siyasi rəqabət bölgəyə ABŞ. Axropa və I ürkıyənııı
diqqətim artım Bölgəyə nəzarət ümumi siyasi inkişafa gəlirib
qaxnaql.ıiınm
lllOsəl. ‘skill
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çıxanı. 2) Siyasi rəqabət ınkişul aıuilı «daraq \BŞ kııın nəhəng
ıləxləli xə onun mütləliqləı ııu X/əıbaxean və (lüıeüslaııııı Qəıbə
Hiieqrasiyasını dəstəkləməyə x.ulaı edir. 3) ABŞ xə onun
ıııuliəliqlərinın bölgə ıılaı.ıqlaıı regionda Rusiya xə lıaınn lain
ıiıılu/ əhlə etmələrinin qaiştsinı ahı Azərbaycan xə (nııcustaua
edilən siyasi lə/yıqləıı hu qədəı zərərsizləşdirir Nətuədə
ıvgionun sabitliyi xə təhlükəsi/,tyı uçun əsas olan sıxası
ı.ııa/laşdıı 111,1 yaranır; -Jı \BŞ xəoııuıı ınııitəfıqlərının regionda
lıəıbi siyasi xə iqtisadı ıiıılu/ əhlə elinəsi lıəıbi ınün.ıqişələıııı
ləkıaı baş verməsi xə əıa/ı işğalçılığının t vususən I nnənisiaııın
\/əıbaycanu qarşı) daxaııı etməsinin qarşısım alıı I ynı /amanda
I ıınəıııstanm Azərbaycan mrpaql.ınndaıı gen çəkilməsi uçun
X/ərbayeanın sulh yolu ilə apardığı siyasətə bu çox eəlıəulən
koıuək edir: 5) Regionun iqtisadı polensialı (xüsusən, eneiıı
mənbələri) uğrunda həyala keçirilən təqabəi hu sahəıun davamlı
inkişafı üçün əsas vasitəyə çexıılıı İqtisadı inteqrasiya pıosesləıı
güclənir.
Məııfı

aınillər:

I)

Regionda

stıatejı

ınaıaqlaıın

toqquşması ilə bölgə dövlətləri çox /aınaıı sixasi təzyiqlərə ıııəru/
qalırlar; 2) Bölgə münaqişələrinin ədalətli həll edilməsi kəııaı
dövlətlərin mənafe muxtəlıllıyı baxımından geeıkıı; M Stıatcn
ınaıaqlaıın müdafiəsinə yönəldilmiş lıəıbi siyasət nəticəsində
bölgənin hərbiləşdirilıniş zonaya çexi ilməsi gələcəkdə ehtimal
edilən kəskin qarşıdurmalarda Qafqaz ıcgioııu maraqlan olan
böyük dövlətlər üçün
"platsdarın” ola bıləı.4) Region
iqtisadiyyatı inkişaf elsə he,ə bır çox hallarda kəııaı dox ləıləıdəıı
asılı vəziyyətdə qalır
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Qafqaz, xüsusilə Cənubi Qafqaz XX əsrin son on ilindən
başlayaraq, yəni Potsdam konfransında müəyyənləşdirilmiş
dünya düzümünün dağılmasından, soyuq müharibə dövrünün
dağılmasından sonra Xəzər regionunun tərkibində müstəqil
geosiyasi bir məkan kimi müasir dünyanın yeni güc
mərkəzlərinin diqqətini cəlb etmişdir: I) ABŞ hegemon güc
mərkəzi; 2) Avropa güc mərkəzi; 3) Rusiya - Çin güc
mərkəzi; 4) İslam dövlətləri |76, 245J Amerika Birləşmiş
Ştatları hegemon güc mərkəzi olaraq, dünyada siyasi proseslərə
təsir etmək imkanına malik, eyni zamanda, yeni dünya
qaydası uğrunda məsuliyyət daşıyan bir ölkə kimi yeni yaranan
siyasi regionlara, o cümlədən də əlverişli coğrafi mövqeyə və
iqtisadı potensiala malik olan Xəzər regionuna xüsusi əhəmiyyət
verməkdədir. Bu baxımından Cənubi Qafqaz hətta ABŞ-ın nııllı
təhlükəsizlik maraqları dairəsinə aid edilmişdir. SSRl-nın
dağılmasından sonra müstəqillik qazanmış ölkələrə münasibətdə
ABŞ yeni siyasət yürütməyə başladı Bu siyasət digər maraqlarla
yanaşı yeni dövlətlərin iqtisadi-siyasi inkişafına xidmətə
yönəlmişdir. Cənubi Qafqazın müstəqil dövlətləri ABŞ-ın bu
siyasi kursundan kənarda qalmadılar. ABŞ-ın Cənubi Qalqaz
dövlətləri ilə münasibətlərinin qurulması zəminində meydana
gəlmiş müəyyən strateji maraqları daimi formalaşmaqda davam
etməkdədir. Strateji maraqları ABŞ-ın özünü təmin etsə belə.
Cənubi Qafqaz dövlətlərinin də inkişafına xidmət etmişdir. ABŞ
bu geosiyasi bölgəni tam sabitləşdirmək, dövlətlərarası və digər
münaqişələrdən xilas olmaq naminə siyasi kursunu davam
etdirməkdədir. ABŞ-ın dövlət katibi Uorren Kristofer hələ
1995-ci
il manın 29-da
İndiana
ştatının
Bluminqtun
Universitetində
çıxış edərkən aqressiv separatizm və
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində yaranmış Dağlıq Qarabağ
problemi barədə də ABŞ-ın mövqeyini ' bildirdi. O dedi
"Biz məhəlli münaqişələrin aradan qaldırılması üçün

vasitəçilik səylərimizi indən sonra da davam etdirəcəyik
Ötən ilin dekabrında biz Rusiyanı inandıra bildik kı. AIƏIin sülhməramlı qüvvələrinin Dağlıq Qarabağa buraxılması
üstün, bilərəfli aksiyadır Əgər bu münaqişə aradan qalxarsa,
onda həmin missiya yeni müstəqil dövlətlərdə münaqişəli
halların aradan qaldırılması üçün
qüdrətli zəmin yarada
bilər. | 22, Л“61, 04.04.1995, ləbii ki. Cənubi Qafqazın da
.sabitliyinin bərqarər olması ABŞ-ın bu bölgədə iqtisadi-siyasi
maraqlarının təmin edilməsi üçün böyük zəmanətdir.
Ümumiyyətlə. ABŞ-ııı bölgədə, xüsusilə Azərbaycanda
strateji maraqlarının araşdırılması zamanı aşağıdakı nəticələrə
gəlinmişdir;
1) Geosiyasi-strateji maraqların təmini üçün ABŞ-ııı
xarici siyasət istiqamətləri araşdırılmış və bu istiqamətlərin
əsasən üç forması müəyyənləşdirilmişdir Birbaşa istiqamət.
Avropadakı müttəfiqlərinin və Türkiyənin imkanlarından ıstıladə
(Bax, sxem 1.2) Birbaşa istiqamətdə ABŞ Cənubi Qafqaz
dövlətləri olan Azərbaycan. Gürcüstan və Ermənistanla ıkilərəllı
qaydada münasibətlərin qurmuş və inkişaf etdinmişdir;
2) ABŞ-ın Cənubi Qafqazdakı strateji maraqlarının əsas
komponentləri araşdırılmış və bu maraqların iqtisadi, hərbi-siyasi,
təhlükəsizliyi təmin etmək, bölgə dövlətlərində demokratıya,
daxili sosial. • humanitar, elmi və mədəni sahələri inkişal
etdirməkdən ibarət olduğu nəticəsinə gəlinmişdir Butiııı bunlaı
birlikdə ABŞ-ın bölgədə ümumi geosix asi-strateji maraqlarını
formalaşdırmışdır. Strateji maraqları təmin etməkdən ötrü xarici
siyasətin həyata keçirilməsinin müxtəlif metod xə qaydaları
müəyyənləşdirilmişdir (Bax, sxem 1.4);
3) ABŞ-ın Ermənistan strategiyası araşdırılarkən belə hır
qənaətə gəlinmişdir ki. Yerevan beynəlxalq aləmdə ən çox ABŞ
dəstəyini qazanmasına, çoxlu maddi vaıdım almasına
baxmayaraq, məhz Ermənistanın yeritdiyi siyasət, ikili oyunu
nəticəsində
ABŞ-ın Cənubi Qafqaz regionunda
ümumi
geosiyasi-strateji maraqları tam təmin olunmamışdıı
ABŞ-ııı
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I rınənısianda sirateıı maraqlarının təmin olunmasına əngəllə,
törədən ınüəyvən geosiyasi problemlər mövcuddur Həmin
probleınləı ABŞ-ın bu dövlətdə dəqiq işlənib hazırlanmış hərb,,
siyasi siıaiegiyasının olmaması. Ermənistanın Vaşinqtonun rəqibi
olan Moskva, düşməm olan Tehranla müttəfiqliyi, bölgən,„
iqtisadi və siyasi həyatında "parçalayieı" rolunun və nəticədə
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tutduğu deslruktiv mövqe
ilə ıcgıoıutu sabitliyin yaranmasına inane olmasıdır;
4) ABŞ-ın Gürcüstandakı strateji maraqları araşdırılarkən
belə nəticəyə gəlinmişdıı kı. Tbilisinin yeritdiyi Qərbə inteqrasiya
siyasəti bu dövləti Rusiyadan sürətlə ayıraraq ABŞ-|a
yaxınlaşdirmışdır Nəticədə ABŞ-ın ümumi geosiyasi-strateji
maraqları (1.4. saylı sxemdə göstərilən) demək olar kı. tam
təmin olunmuşdur Ancaq eyni zamanda müəyyən dövlətlər
tərəfindən dərinləşdirilən
münaqişələrin həll edilməməsi
Gürcüstan üçün problem olaraq qalır Hətta bu istiqamətdə ABŞın və müttəfiqlərinin attdığı addımlarda müsbət nəticə vermir;
5)
ABŞ-ın
Azərbaycanda
strateji
maraqlarının
araşdırılınası zamanı müəyyən olunmuşdur ki, ABŞ Cənubi
Qafqazda Azərbaycana iqtisadi-siyasi potensialına görə daha çox
əhəmiyyət verir ABŞ-ın Azərbaycanda da ümumi geosiyasistrateji maraqları təmin olunur Lakin Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll edilməməsi bəzi maraqların təmııı
olunmasında böyük maneə olaraq qalır. Qeyd etmək lazımdır kı.
siyasi proseslərin tarixi gedışatı göstərir ki, ABŞ bu məsələnin
həllində maraqlı olsa da çox yaxından iştirak etmir. Azərbaycana
qarşı bir çox hallarda hətta "ikili standart'siyasətini də yeridir.
Yuxarıda sadalananlarla yanaşı Cənubi Qafqazda ABŞın siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi və təhlükəsizliyin təmin edilməsi
sahələrindəki
strateji maraqlarının tarixi-siyasi formalaşma
prosesi araşdırılmış və bu proseslərin ardıcıl tarixi mərhələlərdən
keçdiyi nıııəyyən edilmişdir Eyni zamanda ABŞ öz maraqlarının
təminatı zamanı regionda siyasət həyata keçirərkən bu siyasətin
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lıəın amerikan, həm də region dövlətlərinin mənafeyinə xidınət
elinəsi qənaətinə gəlinmişdir
ABŞ-ın region strategiyasını araşdırarkən
region
maraqlarının təminatında eyni zamanda özünün Yaxın Şərqdə
müttəfiqi saydığı Türkiyənin imkanlarından istifadə etdiyi
müəyyən olunmuşdur (Bax, sxem, 1.2)
Bu baxımından
Türkiyənin özünün tarixi, milli və dövlət mənafeyini təminatına
əsaslanan bölgə strategiyası ınühüın əhəmiyyət kəsb edir Ümumi
olaraq belə bir qənaətə gəlinmişdıı kı. Qalqazda. xüsusən Cənub,
Qafqazda Türkiyənin özunüıı strateji maraqları vardır. Türkiyə
Qafqazda xüsusi strategiyaya malik olan bit dövlətdıı
Azərbaycan isə bu dövlətin regional və türk dünyası siyasətində
birləşdirici həlqə, körpü rolunu oynayır Türkiyə eyni zamanda
Avrasiya kontineıılində "güc mərkəzi’lərindən biridir Bu
baxımından Türkiyə Respublikasının prezidenti Süleyman
Dəmirəl bələ 1995-ci ıl dekabrın 7-də Azərbaycanda səfərdə
olarkən belə bir fikir bildirmişdi ki. Av rasiya məfhumu hələlik
bütün dəyəri ilə, bütün ölçüləri ilə sivilizasiyalı dünya
ictimaiyyəti tərəfindən tam mənasında dərk edilməmişdir
Avrasiya çox böyük bır hadisədir. Bu yeni şəraitdə lürkıyə
coğrafi vəziyyətinin üstünlükləri və gənc, dınaınık və
sərhədlərindən kənarda da iş görməyə meyli olan əhalisi ilə
Balkan dövlətlərinin Qafqaza, Qara dənizi Orta Şərqə.
Avropanı Orta Asiyaya bağlayan bır zonanın göbəyində
qurucu və konstruktiv rolunu həvəslə davam etdirir
Azərbaycan da bıı şəraitdə öz yerini tutmalı, eyni vəlla
irəliləməlidir.
|22, .N«237, 09.12.I99Ş| Regional iqtisadı
layihələrin əsas dayaq elementi olan və Azərbaycan xalqının
iiınınmilli lideri Heydər Olıyev siyasətinin sayəsində reallaşan və
onun adını daşıyan Bakı Tbilisi -Ceyhan boru xətti barədə
Türkiyə Respublikasının keçmiş prezidenti Süleyman Dəmııəlın
fikrincə, bu xətt sadəcə, ticarət məqsədlərinə xidmət edən
bir layihə deyildir. Hətta, yalnız təkcə ticarətə xidmət cdəıı
layihə olsa belə, çox parlaq layihədir Bu boru xətti eyni
zamanda,
Aktaudan başlayan xətt, yəni Aktau Bakı
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Tbilisi Ceyhan boru xətti olacaqdır. O, Avropaya açılan
qapı olan Türkıyonı Qafqaz və Ona Asiya ilə birləşdirən
layihələrdən
biridir.
Həqiqətən
Türkiyə,
Gürcüstan
Azərbaycan və Qazaxıstanın böyük bir layihədə birləşməsi
bölgədəki sülh sabitlik baxımından çox dəyərlidir |52, № S3
11-13 ıııay, 2002| Türkiyəli professor, doktor Abdülkadn
Akçın hesab edir ki. Türkiyəni Qafqazdan ayn düşünmək
mümkün deyildir. Qafqaz Türkiyənin beynəlxalq xarıq
siyasəti ilə yanaşı türk faktorunun
varlığı ilə daxılı
siyasətində. Orta Asiyanın Türkdilli ölkələri ilə yaranan
təmasın saxlanmasında da önəmli bır körpü rolunu oynavır
Qafqaz coğrafi yaxınlıq, iqtisadi işbirlik imkanları və salııb
olduğu sərvətləri baxımından da Türkiyə üçün önəmlidir
I92’4!..
Ümumiyyətlə. Türkiyənin Qafqazda strateji maraqlan
araşdırılarkən aşağıdakı nəticələrə gəlinmişdir:
1) Müəyyən olunmuşdur ki. Türkiyə bölgədə öz strateji
maraqlarını Cənubi Qafqazın dövlətləri olan Azərbaycan və
Gürcüstanla ıkı tərəfli qaydada münasibətlərin qurluıııası
zəminində həyata keçirir, Şimalı Qafqazla bağlı siyasəti isə
Tüıkıyə-Rusiya münasibətlərinin zəminində formalaşır. Eyni
zamanda Türkiyənin Qafqaz siyasətinin bu dövlətin türk dünyası
siyasəti ilə bağlıdır. (Bax, sxem 2.4);
2)
Türkiyənin
Ermənistanda
strateji
maraqlan
dövlətlərarası münasibətlərin olmaması səbəbindən təmin
olunmur. Hətta Ermənistanın düşmənçilik siyasəti. Türkivəvə
qarşı ərazi iddiası, qondarma “soyqrım” faktının olması
səbəbindən Türkiyə hətta bölgədə
öz dövlət sərhədlərinin
təhlükəsizliyinin qorunması strategiyasını da qarşıya əsas məq-əd
qoymuşdur (Bax, sxem. 2.3);
3)
Türkiyənin Gürcüstanla münasibətləri yüksək
səviyyədədir. Türkiyənin bu dövlətdəki iqtisadi, siyasi və həıbı
sahəni əhatə edən strateji maraqlarından eyni zamanda Gürcüstan
da faydalanmaqdadır Belə nəticəyə gəlinmişdir ki. Türkiyə

NATO xətti ilə Gürcüstan ordusunun təlimatlandırılmasında daha
aktiv iştirak edir. Gürcüstanın Qərbə inteqrasiyasında məhz
Türkiyənin rolu önəmlidir:
4) Türkiyənin Azərbaycana münasibətdə üıııumi
geosiyasi-strateji maraqları yüksək səviyyədə təıııın olunmuşdur
Azərbaycan
iqtisadiyyatının inkişafında, inteqrasiyasında
Türkiyənin rolu xüsusilə böyükdür. Məsələn. 2003-cü ildə
Azərbaycanla Türkiyə arasındakı xarici ticarət Azərbavcanın
xarici ticarət dövriyyəsində dördüncü, o cümlədən idxalda
üçüncü. ixracda isə altıncı yeri tutmuşdur. Beləliklə.
Azərbaycanın xarici ticarətinin 5.8%-i (ixracın 4.1%-i.
idxalın 7,4%-i) Türkiyənin payına düşmüşdür |9,24|
Türkiyənin Qafqaz maraqlan Azərbaycanla sıx bağlıdır
lakin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Türkivənm Qafqaz
strategiyasına zərbə vuran ən böyük amildir. Türkiyə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində ATOT-də vasitəçi kımı iştirak
etmədiyindən bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli məqsədilə bütün
imkanlarım səfərbər edə bilmir NATO-nun üzvü olduğuna görə
hərbi cəhətdən də Azərbaycana böyük köməklik göstərə bilmir.
ABŞ və Türkiyənin üınuıni geosiyasi-strateji maraqlan
burada tarixən mövcud olmuş Rusiya və İranın alternativ
maraqları ilə toqquşur Bu baxımından nəzərə alınaq lazımdır kı.
Rusiyanın Cənubi Qafqazda tarixi, milli və dövlət maraqları
formalaşmışdır. Prezident Vladimir Putinin qevd etdiv kımı
MDB ölkələri ilə ış Rusiyanın əsas xarici siyasəi
prioritetidir. Prioritet, eyni zamanda dünya bazarında rəqabət
iıstiinlüyü əldə etməklə də bağlıdır. MDB dövlətlərində
geniş miqyaslı birgə infrastruktur, nəqliyyat və enerji
layihələrini həyata
keçirmək
üçün
çoxlu
ımkanl.ıı
mövcuddur. Onların reallaşması Rusiyanın inteqrasiyasının
davamlılığını artırır, onun iqtisadiyyatına yeni iuıkaıılaı verir
Amerika şirkətlərinin neftlə zəngin olan Azərbaycanla Xəzər
dənizində neft və qaz yataqlarını istismar etmək barədə
milyard dollarlıq müqaviləsi mövcuddur Btııada ınaıaqlaıın
çarpazlaşnıası
bu
gün
də
özünü
göstərməkdədir.
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Azərbaycana gəldikdə isə o öz siyasətini malik olduğu цепь
neft
ehtiyatlarının istismarına Amerika və
başqa QO|(,
ölkələrinin sərmayəyim cəlb
etməklə, iqtisadı və sivası
müstəqilliyini əldə etmək əsasları üzərində qurur Rıısi\a
Azərbaycanla ABŞ vo dıgəı Qərb ölkələri arasında ni-ii
əllafında xüsusən də onun basıb və nəqli formalaşan bu
əməkdaşlığa təkcə qısqanclıqla deyil, həm də ikili təhlükə
kimi baxır. |72, I6|
Strateji maraqların toqquşması regional və qlobal
xüsusiyyətlərə malikilir Regional baxımından Cənubi Qaf'qa/лЬ
Azərbaycan və Gürcüstan geosiyasi məkan olaraq ABŞ və
luıkyənin Rusiya və İrana qarşı rəqabət siyasətində mülıüın rol
oynayırlar. Ermənistan isə Rusiya və İran tərəlində çıxış edıı
Nəticədə dədəllərin xarici siyasət kurslarına müvafiq olaraq
qruplaşmalar baş vein (Bax. sxemlər. 3.1, 3.2, 3.3) Azərbaycan
əsasən Qərbə inteqrasiya yolunu tutmasına. ABŞ, Avropa
dövlətləri
və Türkiyə ilə yüksək münasibət qurmasına
baxmayaraq regionda tarazlaşdııılmış siyasəti həyala keçirir
Bu bölgə və kənaı dövlətlərdən ibarət qrupların
yaranmasının əsas səbəbləri araşdırılarkən aşağıdakı nəticələrə
gəlinmişdir: I) Azərbaycanla əlaqədar- Azərbaycan müstəqillik
qazandığı ilk illərdə düşdüyü ağır iqtsadı-sıyası böhrandan
çıxmaq və öz gələcək inkişafı üçün Qərbə üz tutmuş. Türkiyənin
köməyinə arxalanmışdır Neftin və iqtisadiyyatın digəı
sahələrinin
inkişafını
bu
istiqamətlə əlaqələndirmişdir
Azərbaycanın Rusiyadan hu qədər uzaqlaşmasının və Qərbə
üstünlük verməsinin əsas səbəbləri kimi 1990-eı ıl 20 yanvar və
digər faciələrin törədilməsi. Azərbaycan ərazilərinin işğal etmək
üçün Ermənistana bövük həcmdə silah və sursatla yardımı etməsi
oııu ınüdaliə etməsıdıı Eyni zamanda Rusiya Azərbaycana o/
bazarı kimi baxır, lakin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllimlə
ATDT-ın Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kııııi təsıredıvı
qüvvəyə nıalık olsa belə “ikili" oyun oynayır Bu aınılın ö/ıı
Azərbaycanın əıazı bütövlüyünə şübhə ilə yanaşına deməkdıı

Sadalanan (aktlara əsasən belə fikıı söyləmək olar kı.
Azərbaycanın Rusiyadan hu qədəı uzaqlaşmasının əsas günahkarı
məhz Rusiyanın özüdür
Azərbaycan-İran münasibətlərinə gəldikdə qeyd etmək
ıilaı ki, Iran öz səhv siyasəti sayəsində Azərbaycanı özündən
uzaqlaşdırmışdır ösas səbəbləri- Ermənistana iqtisadı və hərbi
cəhətdən höyük kömək göstərir. İran ərazisində yaşayan
azərbaycanlıların hüquqları tanı təmin olunmur Eyni zamanda
Azərbaycanın Qərb yönüm lu enerji siyasətini qısqanclıqla
qarşılayaraq xüsusilə, sum şəkildə Xəzərin statusu məsələsini
ortaya atır.
2)
Gürcüstanda
daxili
münaqişələrin yaranma
səbəblərində Rusiyanın rolu böyük olmuşdur Gürcüstan öz ərazi
bütövlüyünü tam təmin edə bilmiı Gürcüstanın Qərblə sıx
əməkdaşlığı Rusiyanı qıcıqlandırır Rusıva oz hərbi bazalarını bu
dövlətin ərazisindən çıxarmaq istəırur
Qeyd edilən bu amillərə görə Azərbaycan və Gürcüstan
bölgədə baş verən sıyası rəqabət proseslərindən formalaşan
ABŞ-Türkiyə qrupunda çıxış edirlər
3) Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə ilə düşmənçilik
münasibətlərindən, gələcək ərazi iddialarının təııım olunmasında
Rusiya və İrana umid bəslədiyindən. Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin bu dövlətlərdən kömək alınası səbəbi ilə Rusiyaİran qruplaşmasına daxil olmuşdur
ABŞ və Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstanı bu (tikələrdə
yaranmış geosiyasi vəziyyətdən istifadə edərək öz tərəllərinə çəkə
bilmişlər Ermənistan isə Rusiya və İranın təsiri altında qalnnşdıı
Yləhz bu geosiyasi şərait qlobal baxımından holgə dövlətlərini
cyııi zamanda ABŞ. Türkiyə. Rusiya və İranın iştirak etdikləri və
hır-bırinə əks siyasət yeridən iki-"ləhlukəsızlik qurşağı nda və
"təhlükəsizlik zonasfııda iştirakına gətirib çıxarmışdır (Bax.
vvcıu, 3.4) Qeyd edilənlərdən başqa evııı zamanda t əııubı Qafqaz
bölgəsinin Xəzərin enerji resurslarının
mənimsənilməsində
tranzit rolunu oynaması, beləliklə, bu bölgənin ABŞ \ə

236

237

Türkiyənin Ona Asiya siyasətində əlverişli geosiyasi, gcoiqtisadı
hərbi-coğrali mövqeyinin olmasıdır. (Bax, sxem 1.3)
Ümumiyyətlə, sıyası rəqabətin bölgə dövlətlərinin hazırkı
vəziyyəti və gələcək vəziyyət üçün ınənli və müsbət tərəfləri
araşdırılmışdı! Təbii kı. ABŞ. Avropa dövlətləri. Türkiyə
Rıısiya. İran və bölgədə maraqları olan digər dövlətlərin bir çox
sahələri əhatə edən mənafeləri təmin olunarkən ilk növbədə bölgə
dm ləllərinin, o cümlədən Azərbaycanın milli və dövlət mənafeyi
nəzərə alınmalıdır. Bu baxımından 2004-cü ilin yanvar ayında
Fransada rəsmi səfərdə olmuş Azərbaycan Respublikasının
prezidenti İlham Əliyev mətbuat konfransında jurnalistin “ Cənab
Prezident, məlumdur kı. Qafqazda həm Rusiyanın, həm də ABŞın maraqları vardır. Siz bu iki dövlət arasında tarazılığı saxlamağa
necə nail olursunuz?" sualına cavab olaraq bildirmişdir: “ilk
növbədə Azərbaycan .xalqının və dövlətinin marqları nəzərə
alınır, xarici siyasətimi/ bu istiqamətdə qurulur. Maraqlarımız
üst-üstə düşəndə onlar bizim ölkəyə gəlirlər və hər iki tərəf özünü
məmnun hiss edir. Maraqlarımız üst-üstə düşməyəndə isə bizıın
ölkədə onlara yer tapılmır" |44. 159-160| Bu fikir Azərbaycanın
bölgədə laıazlaşdırılmış siyasət yeritməsini bır daha təsdiq edir
(bax, sxem, 4, Son olaraq qeyd etmək lazımdır kı. Qafqazda,
xüsusən Cənubi Qafqazda kənar dövlətlərin strateji maraqlarının
formalaşması prosesi davam edir. Geosiyasi şərait isə hər an
dəyişikliyə məruz qala bilər. Ona görə də bu problemin
araşdırılması daimi elmi və siyasi baxımından aktuallığını
saxlayacaqdır
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(ədvəkl.I 2002-ci maliyyə ilində Azərbaycan və Ermənistana
ABŞ yardımı
Yardımın toy i nab
Ikmokıniiyıının inkişafı

Azerbaycan
Mln dollar
%
15.9
29,0

18.6

Ermənistan
A
Mln dollar
27.0
27.8
31.1
30.2
9.9
10.2

İqtisadi ıslahaılar
Tnhlükosizliyiıı təmini

10.2
13.6

24 ,8

Humanitar yardım
Kompleks layihələr

12.7

23 I

2.5

4.5

5.1
28.8

5.0
27.4

( əmi:

54.9

100.0

103.0

100.0

Mənbə: Иарканский АБ

Азербайджан и Армения в
экономической политике Вашнш юна в Закавказье
США. Канада, ежемесячный журнал; экономика, политика,
культура: Российская Академия Hav к. Институт Ста и
Канады, Москва. 11аука, 2004. аирел. №4 (412). с. 55

Cədvəkl.2 1996-2003-eü illərdə ABŞ-ın Azərbaycan və
Ermənistanla ticarəti
1996

20110

2001

2002

V/arbayran
vHş ixracı
VİIS ıdtalı

54
•>

210
2ı

04
21

70

frıııanifTan
VBŞ ıvrtfcı
VBŞ tdK'lı

57

56
23

50
33

112
3|

5

239

34

2003
(yum arav qu$i)
70
7

83

Mənbə: Нарконскнй \ Ь. Азербайджан и Армения ı,
1кономической ионпике Вашинпона в Закавказье
С1П \ Канада, ежемесячный журнал: экономика, политика
кудыура
Российская Академия Наук. Институт Ста и
Кана |ы. Москва. 11аука. 2004. аирел. N«'4 (412). с. 51

Cədvəl 1.4 Azərbaycanın neft müqavilələrində ABŞ-ın iştirakı
(Xəzər dənizi hissəsinə aid)
Müqavilələr

l "Əsrin mügaviləsi"
••Azəri".
"Çıraq".
Günəşli" yalqları

Xzarhavcan
İran

QazaviMan
Rush a
1 ürkmərıistan
Ö/hakiMaıı
Cami

3 612 5

и 1
Hit)
p.6
2 7
05

U6
17 5.34

llılınıal
olunan
nefı
ehtiyatı
Huılvard
barrel I
32

15
92

14
4(1
7
2 tş

Nefı
ehtiyatların
ın
umuını
hacını
(milyard
barrel)
36-45
15

Təsdiq
lənmış
qa/
elnıyaı
i|k0

102-110

65-70

17
SI
.3
253 ?7U

II
U

llll
66
243248

Ehıim
al
olunan
qa/
elnıyaı
11 Tcf)
35

Qa/
ehıiyailaı
ının
üıııunn
həcıııı
(kl)
46

II
88

11
|s3.|(x

159

260

35
.328

101
571-576

17.01
9.52
4.818

19.04 1995

10.11 1995

Pennzoil

3o

14.12.1996.
Bakı şəhəri

Amoco
Unocal

55

01.08.1997.
Vaşiııqiun şəhəri
01.08 1947.
Vaşınqıon şəhəri

Shevron

30

Exxon

50

01.08 1997;
Vaşinqton şəhəri
21.07 1998.
London şəhəri

Mobil

50

Fxxon/Mobil

15

4 ' Zəfər" və “Məşəl"

27.04 1999;
Vaşinqton şəhəri

Ftv.tl M
< olSvt’

♦

30
20

4 T erik-Oəniz".
Savalan". “Dalğa"və
‘Cənub"

27 04 Hf«».
Vaşinqtoı ■ ılıəıı

hwn Mobil

30

240

2 "Qarabağ"

( "Dan IJIduzu"
İ)şrəfi"

və

r "Abşeron"
5 Naxçıvan"

к "Oğuz"

Qeyd: Burada Rusiya və İranın ancaq Xəzər hissəsindəki neft və
qaz ehtiyatlan göstərilmişdir.
I trilyon kubnıeir=35.3 trilyon kubik fit (Tcf Trilyon kubik lit)
Mənbə: 21 vuzyılda Türk dış politıkası (ieliştırilıuiş 2. Baskı
Editor. İdris Bal. Nobel Yayııı Dağılım. Ankara, Ocak 2004
s.518

Müqavilədə İştirak edən İştirak payı
ABŞ şirkətinin adı
%-lə
Amoco
1 inoeal
Pennzoil
Mak Dermott
Exxon

(ədvəl: I. 3 Xəzər bölgəsinin neft \ə təbii qaz ehtiyatları
Təədiqlə
nmış IIL'tl
ehtiyatı
Hınlyard
barrel ı

Müqavilənin
bağlanma tarixi
və yeri
20.09 1994.
Bakı şəhəri

7 "Alov- Araz"
Şərq"

və

5

f

Qeyd: 1996-cı ilin iyulunda “Exxon” şirkətinin tnüqax ılədəkı
payı. “Pennzoil” şirkətindən 3% ılmaqla. 5%-dəıı 8%-ə qədər
artmışdır.
Mənbə: Alıycv İ.H., İbadov S.A.. Kərimov X.Ş.. Azərbaycan
iqtisadiyyatı. Dərslik, s. 321.322;
Aras O. N. Azerbaycan’ııı Kazar Ekonomisi və Stratejisi. s
75 . 76. 77,78;
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A/əıb.ıvcan" qə/ . Nvl9S. 9 may 1999-cıı ıl
v)lıvc\ II v). Azərbaycan nelıı diıııya siyasətində . 4-eiı kitab
ч |92. S 321
Əliyev II.Ə Müstəqilliyimiz əbədidir.. 3-eü kitab, s. 385;
Əlıvev H ı) Müstəqilliyimiz əbədidir.. 8-eı kitab s 167-173
I nergv l-eologv l-mnoıny Internal iona t F.cəenergy Academy
Pəpulat -science join . 2 1998. p 52

Cədvəl 1.5 Azərbaycanın neft müqavilələrində ABŞ-ııı və
I ürkiyənin iştirakı (Quruda yerləşən yataqlara dair
müqavilələr)
Müqav ikslə»

1 "Qərhı Abşeron

2."Şınnılı
Uiiıutl.ığ"
“Koıgn/
vo "Uınb.ıkı"
1 “(illlllb

Oərbi Qobustan"
4 "Kürsəngi".
Qurub.ıglı'

5

Pad.»»" Il.ıı.ıtnı

Müqavilənin
larisi
bağlanma
və yeri
tons 1‘ioq.
V jşinqlon şəlıərı
22 12 l‘W5-eı ildə
əlavə
saziş'
cdılmişelıı
<13.1)6 l‘WX. Bakı
şəlıərı

15.121 WX.

27.04 |<HW;

Vaşinqton

6

К. >l.nı »• »t.lıl ı u
Mısovd.ıü

Müqavilədə iştirak İştirak payı
evlən
ABŞ %-la
şirkətinin adı
Birləşmiş
Mühəndislər
Bırlıvı
ıBMBı
ABŞ-1 urkıyə

____________

"Union
Tcxxas
Petroleum "
"American
Hontcra
Resources".
"Amerada Hess"

30

'Aineriean
Monereıl < >ıP

62

'Aineriean
Monereıl till":
l)z;»l lurk Nell
Şirkəti- 'Peioıl"

HO Jllllll;
V aşınqton

10 4

42 5

42.5

Mənbə: •Azərbaycan” qə/ .. N?|05. 9 nwy 1999 cu ıl
Atas <>N. Azerbaycanın llazaı L kuııum ısı vo struieıisi s

SO. 81: 82
Yusifzadə X. Azərbaycanın nelı

bazası zəngindir. "Azərbaycan

qaz Ьамкпшт Minimal

q4.z . N«M

11 aprel 1909 cu

ıl

Cədvəl 2.1
Azərbaycanın
neft
və
qaz
müqavilələrində
Türkiyənin iştirakı (Xəzər dənizi hissəsinə aid)
.Müqavilələr

Mi»qa\ iI.mui» biiğl,tıtnı,»
IttriM v ' \v’fl

1 "əsrin ınügavdəsı"
Azəri . "Çıraq"
"Günəşli” yaiqları

20 00 1004 Bakı şəhəri

04 |OOS
Bakı şəlıərı

Müqavilədə .-or ıl
evləıı T ınkıvə
şirkətuıtü a.b
ТРАП
ı 1 ııılıvv Pviı.ılleıı
AHI
İP Al ı

Işll'.lk pilV .
% lə
l

o "*■»
2

"Ş.ılıd.uıı/"

114 00 1 000 B.ıkı şəlıəı.
25 oo |o*ı?
Roıııa
şəlıərı

3 'Kürtlaşı"

4 "Alov Araz"
"Şərq"

və

21 in 199Х.
şəlıərı

iondur.

İP AH

4

"Türk petr.'lkıtı

TI’M»

10

Vərbaycan
Mənbə: Alıyev İ. L. ibad. S ' Kərimov \ Ş
iqtisadiyyatı. Də* ik. s 321.52? -23
Aras.O N. Azviluycaıfın llazaı Ekonoınısı və Stratejisi
75. 76.
"Azərbaycan” qoz., N*'107 97 ıvııu |99б-а ıl
"Azərbaycan" qoz., N-127. 97 iyun 2009-eı ıl
Əliyev II.Ə. Azərbaycan nelıı dünya siyasətində 4 eti ktt.ıb
s. 250.
Heydər Əliyev və Şərq (lüıkıvə < iiınlnıııyyəiı) III kıiab

67

242

24)

əlaqələri: (milyon

Cədvəl 2.2 Türkiyə-Azərbaycan ticarət
ABŞ dolları ilə)
Ixrat
87.1
63.0
76.2
140.5
216.2
179.7

İllət
ı «to;
1*193
1994
1995
1996
1997
1998
1994
2(K»II
2001
2002 7 ay

220.1
142.4
128.4
148.1
84

İdxal

Balııns

125.6
60,5
16.6
26.4
39.0
41.2
135.8
69.0
104,9

(•) 38.5
3.1
59.6
1 14.1
177.2
138.5
84.3
73.4
23.5
80.8
42.4

67.3
41,6

1 lacmi
212.7
124.1
92,8
166,9
255.2
220.9

Mənbə: Heydər Əliyev və Şərq (Türkiyə Respublikası), aln
cilddə. Ill kitab / Q. Allahverdiyev və V Sultaıızadənın
müəllifliyi və tərtibçiliyi ilə. Bakı Çaşıoğlu, 2003. s.322

Cədvəl 2.4 Azərbaycana təlim-tədris sahəsində göstərilən
Türkiyə yardımının həcmi
İlbr

355.9
211.4
233.3
215,4
125.6

Məııbə: Heydər Əliyev və Şərq (Türkiyə Respublikası), altı
cilddə, III kitab / Q Allahverdiyev və V Sultanzadəniıı
müəllifliyi və tərtibçiliyi ilə, Bakı: Çaş,oğlu, 2003. s. 327
Cədvəl 2.3 Türkiyə şirkətlərinin Azərbaycandakı yatırımları
(milyon ABŞ dolları ilə)
Ümumi
yatırınılaı
Qeyri-neft
sektoruna
qoyulan xarici
vıirmayu
Türk
>ırk«ıil.ırınm
sərmayələri

Qeyri -neft
sektoruna
quyulan
xarici
sərmay.Hİə
Turkıyuııııı
paVI (%)

1994
137

•

1995
375

1996
621

14.9

103

45,3

6.8

45.6

44

2001
927.5

1998
1472

1999
1091

2000
927

331

460

210

118

79,1

129,
6

160.3

67.8

31.6

11.8

39.2

14.8

32.2

26.8

1997
1 307

( əmi (Türkiyə lir«tf ib,

1992

761 990.000

1993

16.200.574000

1994

8 266.595 000

1995

82.512 302.000

1996

120.900 X74.000

1997

267 706 519.000

Mənbə: 21. yüzyılda Türk dış politikası. Geliştirilmiş 2 Baskı
/ Editor: İdris Bal, Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. Ocak 20(14.
s.466
Cədvəl 2.5 Xəzər
regionundan keçən)

neftinin

ixrac

Marşrutun
istiqaməti

Marşruta dair
imzalanmış
sazişin
iştirakçıları

Sazişin
imzalanma
tarixi

Şimal marşrutu:
Bakı
Qru/nı
Novorossiysk

ABİİŞ vo
Kusıyııııın
"Transneft"
şirkuiı

16 lesr.il 1996

14.9

245
244

marşrutları

(Qafqaz

Neft
kemannin
uzunluğu
(kilometrlə)

Boru
kəmərinin
illik püeü
(mils un
ionla,
5*6

|71(l

lıÜtVÜvtiill
lınkuılt.ıll

4ixı

6

\ı<ıi\s

I<ı>.« tbilisi

X/ərhav. jıı-

5 l'VİI.IIl

1 ıııkıyə

|.x fhtvabr |<M0

176П

40 6ii_

ı

• ıUlvU»tJII.
\BŞ

Məııhə: Əliyev H Ə Azərbaycan nefti dünya siyasətində 4-ciı
s 561.364.565
Hesdot Əliyevin ıııtqı. "Dirçəliş
XXI əsr’* jur.. №60
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1. Azərbaycan Respublikası llökııınəli ilə Amerika Birləşmiş
Ştatları Hökuməti arasında kapital qoyuluşuna kömək haqqında
Saziş. 28 sentyabr 1992-ci ildə Vaşinqtonda ingilis dilində və 14
dekabr 1993-cü ildə Bakıda Azərbaycan dilində imzalanmışdır.
Sənəd qüvvədədir.
2. Azərbaycan Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları
arasında energetikanın inkişafı üzrə ikitərəfli dialoq yaradılması
niyyətləri haqqında Bəyanat. 31 iyul 1997-ci ildə Vaşinqtonda
imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikasının 474-IQ saylı. 14
aprel 1998-ci ıl tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir. Sənəd
qüvvədədir.
3. Birləşmiş Ştatlar ilə Azərbaycan arasında müdafiə və lıəıbi
sahələrdəki gələcək münasibətlər barədə Birgə Bəyanat. 31 iyul
1997-ci
ildə
Vaşinqtonda
imzalanmışdır.
.Azərbaycan
Respublikasının 473-10 saylı, 14 apıel 1998 tarixli Qanunu ilə
təsdiq edilmişdir. Sənəd qüvvədədir.
4. Azərbaycan Respublikasının Hökuməti. Azərbaycan
Respublikasının Milli Bankı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının
İxrac-İdxal Bankı arasında layihələrin təşviqinə dair Baş Saziş. 1
avqust 1997-cı ildə Vaşinqtonda imzalanmışdır. Azərbaycan
Respublikasının 475-1Q saylı. 14 aprel 1998-ci il tarixli Qanunu
ilə təsdiq edilmişdir. Sənəd qüvvədədir.
5. Azərbaycan Respublikası Hökuməti \ə Amerika Birləşmiş
Ştatları arasında Sərmayə qoyuluşunun qarşılıqlı qorunması və
təşviq edilməsi haqqında Müqavilə. I avqust 1997-ci ildə
Vaşinqtonda imzalanmışdır. Hər iki tərəfdən təsdiq edilmiş
(Azərbaycan Respublikasının 472-IQ saylı. 14 aprel 1998-ci il
tarixli Qanunu) və Ratifikasiya Fərmanların mübadiləsi haqqında
Protokol imzalanmışdır. Sənəd 2 avqust 2001-ci ıl tarixindən
qüvvədədir.
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6.
Amerika-Azərbayjan münasibətləri
haqqında
Birgo
Bəyannamə. I avqust 1997-cı ildə Vaşinqtonda imzalanmışdır
Azərbaycan Respublikasının 471-IQ saylı. 14 aprel 1998 tarixli
Qanunu ilə təsdiq edilmişdir. Sənəd qüvvədədir.
7. Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan Respublikası
arasında Diplomatik və Konsulluq Əmlaklarına dair İkitərəfli
Müqavilə. 5 mart 1999-cu ildə Bakıda imzalanmışdır
İmzalandığı andan qüvvədədir.
8. Azərbaycan Respublikası Hökuməti adından Dövlət Neft
Şirkəti və Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti adından Ticarot
və İnkişaf Agentliyi arasında "Azəmeftyağ" İstehsalat Birliyində
dizel və reaktiv yanacaqların qələvi ilə təmizlənməsi, eləcə də
distillə olunmuş neft turşularının alınması proseslərinin "FiberFilm" texnologiyası əsasında yenidən qurulması ilə əlaqədar
texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması üçün qram
ayrılması haqqında Saziş. 18 avqust 1999-cu ildə Bakıda
imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 282 saylı,
8 dekabr 1999-cu il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir
İmzalandığı andan qüvvədədir.
9. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş
Ştatları Hökuməti arasında kütləvi qırğın silahlarının
yayılmasının qarşısının alınması və müdafiə sahəsində tədbirloı
haqqında Saziş. 28 sentyabr 1999-cu ildə Vaşinqtonda
imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikasının 804-IQ saylı, 8
fevral 2000-ci il tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir.
10. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş
Ştatları
Hökuməti arasında iqtisadi
islahatlara. bazar
münasibətlərinə keçidə yardım və əməkdaşlığa dair Birləşmiş
Ştatlar-Azərbaycan dövlətləraıası ikitərəfli işçi qrupunun
yaradılması ilə əlaqədar Əməkdaşlıq Memorandumu. 20 yanvaı
2000-cı ildə Bakıda imzalanmışdır.
İmzalandığı aıulaıı
qüvvədədir.
11. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş
Ştatları
Hökuməti
arasında
Yardım
Göstərilməsinin
Asanlaşdırılınasma dair Əməkdaşlıq haqqında Saziş. I I mart
2000-ci ildə Bakıda imzalanmışdır. Hər iki tərəfdən təsdiq

edilmişdir (Azərbaycan Respublikasının 915-IQ saylı. 18 iyul
2000-ci il taıixlı Qanunu). 22 avqust 2000-ci il tarixindən
qüvvədədir.
12. Ticarət və İnkişaf Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının
Fövqəladə hallar üzrə Komissiyası arasında Qrant Sazişi. 11 may
2000-ci ildə Bakıda imzalanmışdır. İmzalandığı andan
qüvvədədir.
13. Azərbaycan ilə Birləşmiş Ştatlar arasında Müdafiə \ə Hərbi
Sahələrdə Əməkdaşlıq Barədə Birgə Bəyanat. 30 iyuıı 2000-ci
ildə Vaşinqtonda imzalanmışdır. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 570 saylı 13 noyabr 2000-ci il tarixli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmişdir. Sənəd qüvvədədir.
14. Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Amerika Birləşmiş
Ştatları Hökuməti arasında humanitar minadan təmizlənmə
təliminə dair anlaşma haqqında Memorandum. 4 avqust 2000-ci
ildə
Bakıda
imzalanmışdır.
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin 553 savlı. 21 oktyabr 2000-ci il tarixli Sərəncamı
ilə təsdiq edilmişdir. İmzalandığı andan qü\ vədədir.
15. Azərbaycan Respublikası Hökuməti \ə Amerika Birləşmiş
Ştatları Hökuməti arasında iqtisadi islahatlara və əməkdaşlığa
ılaiı Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları Hökıımətlərarası
ikitərəfli işçi qrupunun 2000-2001 -ci illər üçün tədbirlər Planı. 2
oktyabr 2000-ci ildə Vaşinqtonda imzalanmışdır.
16. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş
Ştatları Hökuməti arasında Qrant Sazişi. 26 avqust 2001-ci ildə
Bakıda imzalanmışdır. İmzalandığı andan qüvvədədir.
17.
Müdafiə
sahəsində
ikitərəfli
Azəıbaycan-.ABŞ
məsləhətləşmələrinin birinci iclası həmsədrlərinin Birgə
Bəyanatı. 27-28 mart 2002-ci ildə Bakıda qəbul olunmuşdur.
Sənəd qüvvədədir.
18. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə ABŞ Hökuməti
arasında narkotikləıə nəzarət və hüquq-mühafizə orqanlarına
vaıdım haqqında Saziş məktubu. 3 yanvar 2003-cü ildə Bakıda
imzalanmışdır. İmzalandığı andan qüv vədədir.
19. Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Amerika Birləşmiş
Ştatlarının Hökuməti arasında şəxslərin Beynəlxalq ( inayət
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Məhkəməsinə təsliminə dair Saziş. 26 levıal 2003-cü ildə
\ aşinqmıida imzalanmışdır.
20. \BŞ konqresi və Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi
arasında ikitərəfli münasibətlərin təşviq edilməsi va
gücləndirilməsi məqsədilə «Konqres-Mili Məclis» Birgə İşç,
Qrupunun təsis edilməsinə dair Anlaşma memorandumu. 2<j
avqust 2003-cü ildə Bakı şəhərində imzalanmışdır.
21 Amerika Birləşmiş Ştatları Hökuməti və Azərbaycan
Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan Respublikasımla
Sülh Koqnısunun Proqramı haqqında Müqavilə layihəsi. Ц
oktyabr 2003-cii ildə Bakı şəhərində imzalanmışdır.
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Xaıieı İşlər Nazirliyinin
cari arxiv i- "ABŞ" papkası

Amerika - Azərbaycan münasibətləri haqqında
bəyanatdan çıxarış:

birgə

(Avqust 1997-ci il)

Bəyanatda deyilirdi: "Prezident Klinton ABŞ və
Azərbaycan arasında sıx əlaqələrin regionda sülhün sabitliyin
və rfialıııı təmin olunması üçün vacib olduğunu qeyd
edərək, ABŞ-ın Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi, əıazı
bütövlüyü və demokratik
inkişafını təmin etdi. İlər iki
prezident. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə və siillı
yolu ilə həll olunmasını tam dəstəklədiklərini bildirdilər.
Prezident Klinton açıq
şəkildə bildirdi kı, ABŞ bu
münaqişədə ədalətli və uzunmüddətli sülhün əldə edilməsi
məqsədi ilə A l'ƏT-in Minsk qrupunda Rusiya və Fransa ilə
birgə işləmək əzmindədir. Prezident Əliyev sülh sazişinin bu
il əldə olunması məqsədi ilə ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərinin bu yaxınlarda irəli sürdükləri təklillərı
danışıqların iıılensivləşdirilıııəsi üçün əsas kimi qəbul etdi
Hər iki prezident razılaşdılar ki, münaqişənin həll edilməsi
ATƏT-in Lissabon sammitinin 3 prinsipinə əsaslanmalıdır
Onlar razılığa gəldilər ki, "Azadlığı müdafiə aktfnm "907-cı
ınaddə”si ABŞ və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın
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imkanlarını
məhdudlaşdırır.
Prezident
Klinton “907-ci
maddənin
ləğv olunmasının administrasiya tələtindən
qətiyyətlə dəstəklənməsini bir daha təsdiq etdi. Prezident
Klinton son illər
Azərbaycanın bir dövlət kimi
möhkəmlənməsində, iqtsiadi islahatların aparılmasında və
kəskin artımın əldə olunmasında prezident Əliyevin
nailliyyətləıini
yüksək qiymətləndirdi. İlər ıkı prezident
ikitərəfli ticarətin və sərmayələrin artması daxil olmaqla,
genişlənən
iqtsiadi
və
kommersiya
əlaqələrini
dəstəkləyirlər. Hər iki prezident Xəzər dənizinin enerji
ehtiyatlarının sürətli inkişafının vacibliyini vurğuladı və
Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatlarının emalı və nəqlində
Amerika ııcft şirkətlərinin geniş iştirakını
xüsusi qeyd
etdilər. Onlar həmçinin Avropa - Asiya nəqliyyat dəhlizinin
Azərbaycanın və
bütövlükdə regionun iqtisadi
gələcəyi
iiçiiıı həyati əhəmiyyəti haqqında razılığa gəldilər. Hər iki
prezident ABŞ və Azərbaycan arasında ikitərəfli sərmayələı
haqqında müqavilənin və Eksimbank ilə layihələrin təşviqi
sazişinin imzalanmasını alqışladılar. ABŞ Azərbaycanın
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasını, o cümlədən adətən yeni
qəbul edilən üzvlərə tətbiq olunan kommersiya şərtləri
daxilində ümuındiinya ticarət təşkilatına üzvlük üçün
müraciətinin
təmııı
edilməsini
təşviq
edir.
ABŞ
.Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin ləıniıı edilməsində
qarşılaşdığı çətinliklərini qəbul edir və Azəbaycaııın yeni
yaranmaqda olan Avropa təhlükəsizlik qurumlarına, o
cümlədən NATO-ııun “Sülh naminə tərəfdaşlıq" və AvroAtlantik tərəfdaşlıq Şurasına aktiv inteqrasiyasını qətiyyətlə
dəstəkləyir. Prezidentlər 1997-ci il inayın 15-də Avropada
adı silahlar barədə müqavilənin cıııalılar haqqında sazişin
qüvvəyə minməsindən məmnun olduqlarını qeyd etmiş və
bununla əlaqədar Amerika
Azərbaycan birgə bəyanatının
əhəmiyyətini təsdiq etdilər. Onlar həmçinin 23 iyul 1997-ci
ildə Vyanada qəbul olunmuş Avropada adi silahlar haqqında
müqavilənin əks elementlərinə dair qərarı alqışlayaraq,
razılığa gəldilər ki. adi
silahlı qüvvələr haqqında
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müqas ılətıin
adaptasiyası
hər
bir
iştirakçı
ölkənin
təhlükəsizin ıııi möhkəmləndirməlidir. Onlar 1997-ci ilin inan
asında təhlükəsizlik sahəsində başladılan iki tərəfli dialoq
səlıı da daxıl olmaqla, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın
geıışləndiı ilməsinə səy göstərmək üçün razılaşdılar.”
Məııbə: 'Azərbaycan" qəz... Ne 171, 12 avqust 1997-cı il
Ankara bəyannaməsindən bəzi çıxarış.
(oktyabr 1998-ci il.)
2-ci bənd: ‘ Prezidentlər karbohidrogen istehsal edən
ölkələrin mənafelərini əsas tutaraq qeyd etdilər ki.
kommersiya cəhətdən məqbul və ədalətli olan, ayrı-seçkiliya
vol şerməyən Şərq
Qərb dəhlizinin, o cümlədən Xəzər
boru kəməri şirkətinin. Transxəzər və Transqafqaz bom
kəmərləri sistemlərinin yaradılınası Xəzər dənizi regionunda
sə başqa qonşu ölkələrdə hasil edilən karbohidrogenlərin
diinva bazarına çıxarılmasını təmin edən son dərəcə ınühiinı
layihədir. 3-cü bənd: Prezidentlər Azərbaycanın əsas ixrac
boru kəməri üzrə qərar qəbul etmək ərəfəsində qətiyyəti»
bəyan cımişdlər ki. onlar Xəzər - Aralıq dənizi (Bakı
Tbilisi - Ceyhan) boru kəməri layihəsini əsas ixrac
layihəsinə çevirmək barədə qəti qəıaıa gəlmişlər. 4-cü bəııd:
Onlar həm istehsalçı ölkələr, həm də Xəzər dənizinin hər
iki tərəluıdə yerləşmiş tranzit ödkələr üçün boru kəmərinin
açıqlığının, habelə bu xəttin lazımi miqdarda məhsul ilə
təmin edilməsinin əhəmiyyətini qeyd elmişlər. 5-ci band
Prezidentlər Qara dənizin, Aralıq dənizinin sahillərinin,
habelə Türkiyə boğazlarının qorunması
üçün səylər
göstərilməsinin
əhəmiyyətini
bir
daha
vuığuladılaı
Prezidentlər həmçinin qeyd etdilər ki. xüsusilə Türkiyə
boğazlarında tanker gəmiçiliyinin potensial artımını nəzərə
alaraq neftin sə təbii qazın dünya bazarlarına nəql edilməsi
təhlükə yaratmamalı, ətıaf
mühitə, insanların həyatına,
mülkiyyətin,) və təhlükəsiz dənizçiliyə mane olmamalıdır.
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Mənbə: “Azərbaycan” qəz., N»258. 05 noyabr 1998-ci il
ABŞ hökumətinin milli enetji siyasətinə dair doktrinasının
Xəzər regionuna və eləcə də Azərbaycana aid bölməsindən bəzi
çıxarış.
(May 2001-ci il)

İşçi qrupunun ABŞ prezidentinə müəyyən tövsiyələri:
-işçi qrupu prezidentə tövsiyə edir ki. dölət katibinə, ticarət
və energetika nazirlərinə göstəriş versin ki, Bakı
Tbilisi
(eylıan neft kəməri kommersiya
baxımından səmərəlilik
qabiliyyətini nümayiş etdirdikcə onu dəstəkləsinlər:
- işçi qrupu prezidentə tövsiyə edir ki. ticarət nazirinə,
dövlət katibinə və energetika nazirinə göstəriş versin ki.
Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən nelı şirkətlərinə öz neftini
Bakı - Ibilisi - Ceyhan boru kəməri ilə ixrac etmək
variantını seçməyə
imkan şerəcək kommersiya şəraiti
yaradılması üçün miivafıq şirkətlərlə və ölkələrlə işi
davam etdirsinlər;
- işçi qrupu prezidentə tövsiyə edir ki, dövlət katibinə,
ticarət və energetika nazirlərinə göstəriş versin ki. Türkiyə
və Gürcüstanın təbii qazla təchizatının müxtəlif mənbələrdən
həyata keçirilməsini təmin etmək sə Azərbaycana öz qazını
ixrac etməkdə kömək göstərilməsi üçün “Şahdəniz” qaz
kəmərinin inkişafına dair özəl investorların sə hökumətlərin
səylərini dəstəkləsinlər. Azərbaycan qazının ixrac olunması
üçün çəkiləcək qaz. kəməri enerji daşıyıcılarının təhlükəsiz
və çoxşaxəli marşrutlarla daşınması prosesini davam
etdirəcəkdir:
-işçi qrupu prezidentə tövsiyə edir ki. döslət katibinə
göstəriş versin ki. Xəzər qazının alınması yolu ilə As гора
istehlakçılarının
qazla
təchizatına
çoxşaxəli
xarakter
serilməsiııə imkan yaradılması məqsədilə Yunanıstan sə
Türkiyəni öz qaz kəmərləri sistemlərini birləşdirməyi təşsıq
etsin.
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-işçi qrupu prezidentə tövsiyə edir ki, ticarət və energetika
nazirlərinə. dövlət katibinə tapşırsın ki. energetika v0
energetikaya aidiyyatı olan
infrastrukturlar sahəsinda
layihələr üçün ınölıkəın. şəffaf və sabit
şəraitin
təınm
olunması məqsədilə Azərbaycan, Qazaxıstan və digoı
Xəzəryanı
dövlətlərlə
kommersiya
dialoqunu

dərinləşdirsinlər.
Mənbə: Prezident C.Buş ABŞ hökumətinin milli enerji
siyasətinə dair doktrinasını açıqlamışdır. “Azərbaycan'qəz..
Nel 13. 20 мау 2001-ei il

Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında
imzalanmış bəzi strateji sənədlərin siyahısı

1992
1. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Türkiyə
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq
haqqında Saziş. Bakı, 28 fevral 1992-ci il. İmzalandığı
andan qüvvədədir.
2. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında
vızasız gediş-gəliş haqqında məktub mübadiləsi haqqında
Saziş. Bakı. 28 fevral 1992-ci il. (mübadilə olunduğu aııdaıı

qüvvədədir)
3. Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
Türkiyə Cümhuriyyəti arasında Əməkdaşlıq Protokolu.
Ankara. 24 mart 1992-ci il. Protokolu Türkiyə Cümhuriyyəti
adından Baş nazir Süleyman Dəmirəl, Naxçıvan Muxtar
Respublikası adından Alı Məclisin sədri Heydər Əliyev
imzalamışdır.
4. Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti
və
I ürk i yə
Respublikası Hökuməti arasında təlim, tədris, ixtisas texniki
və elmi əməkdaşlıq Müqaviləsi. Ankara. 3 may 1992-ci ıl.
5. Azərbaycan - Türkiyə Bııgə Bəyanatı. 3 may 1992-ci il
6. Azərbaycana bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə
I üıkıyə Cümhuriyyəti Xarici İşlər Nazirliyi arasında
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protokol. Ankara. 3 iyun 1992-ci il. Protokolu Türkiyə
Cümhuriyyəti adından Türkiyə Respublikası Xarici İşlər
naziri Hikmət Çəlin, Naxçıvan Muxtar Respublikası adından
Ali Məclisin sədri Heydər Əliyev imzalamışlar
7. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və Türkiyə
Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq və
məsləhətləşmələr haqqında Protokol. II avqust 1992-ci il
İmzalandığı andan qüvvədədir.
8. Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti
və
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında kiçik və orla həcmli sənaye
müəssisələrini inkişaf etdirmək sahəsində texniki əməkdaşlıq
haqqında Saziş. Ankara 2 noyabr 1992-ci il İmzalandığı
andan qüvvədədir.
9. Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti
və
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında licari-iqtisadi əməkdaşlıq
haqqında Saziş. Ankara şəhəri 2 noyabr 1992-ci il
İmzalandığı andan qüvvədədir.
10. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası
arasında əməkdaşlıq və həmrəylik haqqında Müqavilə.
Ankara, 2 noyabr 1992-ci il. Azərbaycan tərəfindən təsdiq
olunmuşdur.
11. Azərbaycan Respublikası Himlər Akademiyası və Tüıkıvə
Respublikası Himi və Texniki Tədqiqat Qurumu (lubitak)
arasında elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında Saziş Ankara, 2
noyabr 1992-ci il.
12. Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti
və
Türkiyə
Respublikası
Hökuməti
arasında
mütəxəssis
kadrların
hazırlığı haqqında Protokol. Ankara 2 noyabr 1992-ci ıl.
İmzalandığı andan qüvvədədir.
13. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası
arasında kredit Sazişi. Ankara 2 noyabr 1992-ci ıl.
İmzalandığı aııdaıı qüvvədədir.
14. Ç'oxpaıtyialı demokratiya, sülh, müstəqillik şəraitində
rifah və qanunun aliliyi naminə əməkdaşlıq Deklarasiyası.
Ankara 2 noyabr 1992-ci il. İmzalandığı andan qüvvədədir.
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15. Azoıbaycan Respublikası Dövlət Televiziya və Radio
Komitəsi və Tüıkıvə Respublikası Radio və Televiziya
Komitəsi arasında əməkdaşlıq Protokolu. 2 noyabr 1992-ci
il. İmzalandığı andan qüvvədədir.
16. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi və
luıkıyə Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında
əməkdaşlıq və məsləhətləşmələr haqqında Protokol. Ankara,
2 noyabr 1992-ci il. İmzalandığı andan qüvvədədir.
17. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası
arasında investisiyaların təşviqi və qorunması haqqında Saziş.
Ankara. 2 noyabr 1992-ci il. Sənəd qüvvəyə minmişdir.
18. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası
arasında konsulluq Konvensiyası. Ankaıa. 2 noyabr 1992-ji
il.
1994
19. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasında elmi, texniki, sosial, mədəni və iqtisadi sahələrdə
əməkdaşlıq haqqında Saziş. Ankara. 9 fevral 1994-cü il.
20. Azərbaycan Respublikası
və
Türkiyə
Respublikası
arasında dostluq və hərtərəfli əməkdaşlığın inkişafı barədə
Müqavilə. Ankara, 9 fevral 1994-cü il. Qüvvəyə minmişdir.
21. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasınıla əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqınıla Protokol.
Ankara. 9 fevral 1994-cü il. Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin 14 iyun 1994-cü il tarixli. 821 saylı qərarı ilə
təsdiq olunub, qüvvəyə minmişdir.
22. Azərbaycan Respublikası
ilə
Türkiyə
Respublikası
arasınıla sərhəd məsələlərinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar
işçi qruplarının yaradılması haqqında Protokol. Ankara, 9
fevral 1994-cii il. İmzalandığı gündən qüvvəyə minib.
23. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasında kənd təsərrüfatı sahəsində elmi, texniki və iqtisadı
əməkdaşlıq haqqında Protokol. Ankara, 9 fevral 1994-cü il
İmzalandığı gündən qüvvəyə minib.
24. Azərbaycan Respublikası
ilə
Türkiyə
Respublikası
arasında mədəniyyət və incəsənət sahəsində əməkdaşlıq

haqqınıla Protokol. Ankara. 9 fevral 1994-cii il. İmzalandığı
gündən qüvvəyə minib.
25. Azərbaycan Respublikası
ilə Tiiıkıyə
Respublikası
arasında təhsil və elm sahəsində əməkdaşlıq haqqınıla
Protokol. Ankara. 9 fevral 1994-cü il. İmzalandığı gündən
qüvvəyə minib.
26. Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə
Respublikası
arasında investisiyaların qarşılıqlı təşviqi və qorunması
haqqında Saziş. Ankara. 9 fevral 1994-cü il. Qüwəvə
minmişdir.
27. Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə Respublikası
arasında siyasi məsləhətləşmələı barədə Saziş. Ankaıa
şəhəri 9 fevral 1994-cü il. İmzalandığı gündən qüvvəyə
ıninib.
28. Azərbaycan Respublikası
ilə Türkiyə
Respublikası
arasında tibbi məsələlər və səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq
haqqınıla Protokol. Ankara şəhəri.
9 fevral 1994-cii il.
İmzalandığı gündən qüvvəyə minib.
29. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasınıla əməkdaşlıq haqqınıla Saziş. Ankara şəhəri, oktyabr
|994-cü il. Qüvvəyə minmişdir.
1995
30. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasınıla iqtisadi əməkdaşlıq haqqında Memorandum. Bakı
şəhəri. 8 dekabr 1995-ci il. İmzalandığı gündən qüwəvə
minib.
.31. Azərbaycan Respublikası
və Türkiyə
Respublikası
arasınıla
Televiziya
yayımları
haqqınıla
əməkdaşlıq
Müqaviləsi (Razılaşma Notası). Bakı şəhəri. 8 dekabr 1995ci il. İmzalandığı gündən qiiwəyə ıninib.
32. Bııgə Bəyanat. Bakı şəhəri. 8 dekabr 1995-ci il
İmzalandığı gündən qüvvəyə minib.
1996
33. Azərbaycan - Türkiyə Birgə Bəyanatı. Bakı şəhəri. 14
aprel 1996-cı il. (Türkiyə Respublikasının Baş Nazııı Məsud

270

271

Yılmazın Bakıya rəsmi səfərinin nəticələri barədə).
Iın/akındığı gündən qüwəyə minib.
3*1. Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti
ilə
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında lıəıbi ləlim, texniki və elini
sahədə əməkdaşlıq haqqında Saziş. Ankara, 10 iyun 1996-cı
il. Sənəd qüvvədədir.
35. Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti
ilə
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında Silahlı Qüvvələrə yardım
heyəti üzvlərinin fəaliyyət və əməkdaşlığı əsaslarına aid
Protokol. Bakı şəhəri. 30 oktyabr 1996-cı il. Azərbaycan
lərəliııdən təsdiq olunub.
36. Azərbaycan Respublikası
Hökuməti
ilə
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında Silahlı Qüvvələrinin tibb
heyətinin təliminə aid əməkdaşlıq haqqında Protokol. Bakı
şəhəri, 30 oktyabr 1996-cı il. Azərbaycan lərəliııdən təsdiq
olunub.
1997

37. Azərbaycan Respublikası
və
Türkiyə
Respublikası
Hökuməti arasında strateji əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi
haqqında Bəyannamə. Ankara. 5 may 1997-ci il. İmzalandığı
andan qüv vədədir.
38. Azərbaycan Respublikası
Hökuməti
ilə
Tiirkiyo
Respublikası Hökuməti arasında sərhəd məsələləri və
anlaşılmazlıqlarının lıəllı haqqında Saziş. Ankara, 5 may
1997-ci il. 3 iyun 2000-ci ıldəıı qüvvədədir.
39. Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti
və
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan - Türkiyə
sərhəd xəttinin hər iki tərəfində 10 kilometrlik ərazidə
həyala keçirilən ıııülkı və hərbi hava vasitələrinin uçuşlarını
tənzimləyən Protokol və onun Əlavəsi. Ankara. 5 may
1997-cı il. 3 iyun 2000-ci ildən qüvvədədir.
40. Azərbaycan Respublikası
Hökuməti
ilə
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında kiçik və orta həcmli sənaye
müəssisələrinin inkişafına yönəlmiş əməkdaşlıq haqqında
Əlavə Protokol. Ankara, 5 ıııay 1997-ci il. İmzalandığı
gündən qüvvəyə minib.
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41. Azərbaycan Respublikası
Hökuməti
və
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında dəniz gəmiçiliyi haqqında
Saziş. Ankara, 5 may 1997-ci il. 21 dekabr 2000-ci ıl
tarixindən qüvvəyə minmişdir.
42. Azərbaycan Respublikası
Hökuməti
və
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında hava daşımaları haqqında
Sazişə əlavə Pıokol. Ankara. 5 may 1997-ci il. İmzalandığı
güııdoıı qüvvədədir.
43. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası Xarici
İşlər
Nazirlikləri
arasında
əməkdaşlığa
və
siyasi
məsləhətləşmələrə dair Saziş. Bakı 8 sentyabr 1997-ci ıl.
İmzalandığı andan qüvvədədir.
44. Birgə Bəyanat (İsmayıl Ceıniıı səfərinin nəticələri ilə
əlaqədar 8 sentyabr 1997-ci il)
45. Azərbaycan Respublikası
Hökuməti
və
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında Azərbaycan Respublikası
Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunlar Baş İdarəsinin şəxsi
heyətinə Türkiyə Jandarm İdarəsi tərəfindən ediləcək təliıııləlısil və təchizat yardımına aid Protokol. 31 oktyabr 1997ci il. Qüvvəyə minmişdir.
1998
46. Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti
və
Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasında sosial-ıııüdafıə sahəsində
əməkdaşlıq haqqında Saziş. Ankara. 17 iyun 1998-ci il. 9
avqust 200 i-ci il tarixilidən qüw əyə minmişdir.
1999
47. Azərbaycaı 'cspubiikasınııı Müdafiə Nazirliyinə Türkiyə
Respublikası Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahı tərəfindən pul
yardımı göstərilməsi haqqında Protokol. 24 iyun 1999-cu il.
Qüvvəyə minmişdir.
48. Azərbaycan Respublikası
Hökuməti
və
lürkivə
Respublikası
Hökuməti
arasında
Azərbaycan
Silahlı
Qıivvələıiııə əvəzi ödənilmədən lıəıbi yaıdıın göstərilməsi
haqqında Müqavilə. Bakı şəhəri. 24 iyul 1999-cu il. 28
fevral 2000-ci il tarixindən qüvvəyə minmişdir.
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-19 \zorbaycan
Respublikası
Hökuməti
və
Respublikası Hökuməti aıasmıla Kosovo Türk Tabııru Görcı
Kin \ eti tərkibində Kosovaya gedəcək Azərbaycan taqımının
fəalı) vəlinə ılaıı Saziş. Bakı şəhəri, 28 iyul 1999-cu il. 26
noxabı 1999-cıı ıj tarixindən qüvvəyə minmişdir.

2000
50. Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası
aıasıııda Azərbaycan Respublikası Miidafıə Nazirliyi qoşun
nöxlərı ixtisas məktəbinin təşkili və təliminə dair Protokol.
Bakı. 5 aprel 2000-ci il.
51 Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi rlo
liiıkiyə Respublikası Miıdaliə Nazirliyi arasınıla topoqrafiya
sahəsində əməkdaşlığa dair Protokol. Bakı, 9 ınay 2000-cı
ıl.
52. Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti
və
Türkıva
Respublikası Hökuməti arasınıla təmənnasız hərbi yardım
haqqınıla Müqavilə. Bakı, 16 may 2000-ci il.
53. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Tüıkiyo
Respublikası Baş Qəraıgalıı arasında maliyyə yardımı
haqqınıla Protokol. Bakı. 16 may 2000-ci il.
54 Azərbaycan Respublikası Miidafıə Nazirliyi və Türkiyə
Respublikası Baş Qəraıgalıı arasınıla maddi-texniki təchizatın
həyala keçııiləmsı haqqında Protokol. I iyul 2000-cı il.
55. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və Türkiyə
Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığı arasınıla
TcG
AB-34
(P-134)
hücum
katerinin
Azərbaycan
Respublikasına verilməsi haqqınıla Protokol. 17 tyuıı 2000-ci
il imzalandığı giiııdən qüvvədədir.
56. Azərbaycan Respublikası Pıezıleııtı Heydər Əliyev və
liiıkiyə Respublikasının Prezidenti ülıməıl Necıləl Sezəı
tərəfindən 2000-ci il iyulun l-də Bakı şəhərində imzalanmış
Birgə Bəyanat.
2001
57 Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və
liiıkiyə Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi arasında
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ıııədoni əməkdaşlıq haqqında Protokol. Ankara. 12 mart
2001-cı il. İmzalandığı aııdaıı qüvvədədir.
58. Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Respublikası
arasında Birgə Bəyanat. Ankara. 12 mart 2001-ci il.
2002
59. Azərbaycan tobıı qazının Türkiyə Cümhuriyyətinə
tədarük edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası və Türkiyə
Cümhuriyyəti arasında Saziş.
Mənbə: Heydər Əliyev və Şərq fTüıkiyə Respublikası), altı
cilddə. Ill kitab / Q. Allahverdiyev və V. Sullanzadənin
müəllifliyi və tərtibçiliyi ilə. Bakı: Çaşıoğlu. 2005, s. 461468

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və
Türkiyə Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələri Komandanlığı
arasında TCG AB-34 (P-134) hücum katerinin Azərbaycan
Respublikasına verilməsi haqqında
PROTOKOLDAN BƏZİ ÇIXARIŞ
1. Bu Protokol 17 iyul 2000-ci il tarixində Azərbaycan
Respublikası adından Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Nazirliyi
ilə Türkiyə
Respublikası adından liiıkiyə
Respublikası Hərbi Dəııız Qüvvələri arasında imzalanmışdır.
2. liiıkiyə tərəli TCG AB-34 (P-l34)-ütı biitün təchizatı ilə
birlikdə satış və ya kirayə şərtləri olmadan "A" saylı
əlavədə göstərildiyi kiıııı. iiıııumi şərtlər çərçivəsində
Azərbaycan tə’əlüıə veıılməsnıi qərara almışdır.
1. (a). Əxə/-.
olaraq Azərbaycan Respublikasına verilən
TCG AB-34 (P-l34)-iiıı təlimatına dair bu protokolun
nıiiddəti yuxarıda göstərilən tarixdən etibarən 10 ildir və
"A” əlavədə göstərilən iiıııumi şərtlərə tabedir.
“A" saylı əlavənin iiıııumi şərtlərinin l-ci bəndinin
8) yurimbəndinılə qeyd edilir ki. Azərbaycan Respublikası
TCG AB-34 (P-l34)-ü xüsusi iqtisadi bölgədə, dəniz
sərhədlərinə nəzarət etmək məqsədi ilə istifadə edəcəkdir.

275

Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu.
31 oktvabı 2000-ci il. Nv 10. -4295

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti arasındatəmənnasız hərbi yardım
haqqında
Müqavilədən çıxarış (16.05.2000-ciil, Bakı şəhəri)
Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti, uzun illər mövcud olan dostluq
əlaqələri əhatəsində II avqust 1992-ci il taıixlı Çərçivə
Müqaviləsini və 10 iyun 1996-cı il tarixli Həıbi Sahədə
Təlim. Texniki ilə Elmi əməkdaşlıq haqqında sazişi əsas
tutaraq, hərbi əməkdaşlığı daha da gücləndirmək və
Azərbaycan Respublikası Silahlı üvvələrinin quruculuq işinə
yaıdıın etmək məqsədilə aşağıdakı xüsuslarda razılığa
gəldilər.
Maddə I.
Türkiyə
Respublikası
Hökuməti
Azərbaycan
Respublikası Hökumətinə 3.100.000 (üç milyon yüz ıniıı)
ABŞ dolları məbləğinə təmənnasız yaıdıın edəcəkdir
Təmənnasız yardım
2000-ci
ildən
etibarən
istifadə
olunacaqdır.
Maddə 2.
Təmənnasız yardımın 2.860.000 (iki milyon səkkiz
yüz altmış ıniıı) ABŞ dolları məbləğində olan hissəsi vəsait
və xidmət yardımı kimi, 240.000 (iki yüz qırx min) ABŞ
dolları məbləğində olaıı hissəsi isə nağd yardım şəklində
Türkiyə Respublikasının bıı mövzudakı açıqlamalarına görə
göstəriləcəkdir.
Maddə 5.
Bu müqavilə Türkiyə Respublikası Nazirlər Kabineti
tərəfindən təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minəcək və İcra
Protokolunda
müəyyən
ediləcək
mal
və
xidmətlər

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təslim
alınana qədər qüvvədə qalacaqdır.
Təmənnasız hərbi yaıdıın haqqında Müqaviləni
Azərbaycan Respublikası tərəfindən Müdafiə Nazirliyi.
Türkiyə Respublikası tərəfindən isə Baş Qərargah həyata
keçirəcəkdir.
Bu müqavilə 16 may 2000-ci il tarixində Bakı
şəhərində imzalanmışdır.
Məııhə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu.
31 oktyabr 2000-ci il. №10, -4299-4300
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə
Türkiyə Respublikasının baş Qərargahı arasında maliyyə
yardımı haqqında
PROTOKOLDAN çıxarış
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi və
Türkiyə
Respublikası
Baş Qərargahı
(bundan sonra
"Tərəflər" adlandııu ‘raq) imzalanmış Təmməııasız Hərbi
Yardım haqqında Musıvilə çərçivəsində təsis ediləcək
maliyyə yardımının istifadəsi məqsədilə,
aşağıdakı xüsuslarda razılığa gəldilər
Maddə I.
Məqsəd
Bu protokolun məqsədi Türkiyə Respublikası
tərəfindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinə
240.000 (iki yüz qırx ıniıı) ABŞ dollarına qədər göstəriləcək
maliyyə yardımının tətbiq edilməsi əsaslarını
müəyyən
etməkdir.
Maddə 2.
Əhatə
Maliyyə yardımı aşağıdakı fəaliyyətlərlə əlaqədar
istifadə ediləcəkdir.
1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qiiwələrinin
hərbi qulluqçularının Türkiyə Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin Sülh naminə tərəfdaşlıq mərkəzinin
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2.
3.

4.

5.

təşkil eldiyi kurslarda iştirakı ilə əlaqədar
xərclər.
Xarici hərbi yardımın planlaşdırılınası məqsədilə
Azərbaycan Respublikasına ziyarət edəcək türk
həıbı nümayəndələrinin yol xərcləri.
İkitərəfli
əməkdaşlığın
inkişaf
etdirilməsi
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin
nümayəndələrinin
Türkiyə
Respublikasına edəcəyi ziyarətlər və NATO-ıuın
"Sülh
naminə
tərəfdaşlıq"
Proqramı
çərçivəsindəki tədbirlərdə iştirak etmək üçün
xərclər.
К FOR əməliyyatında iştirak edən Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı
lağımının gündəlik xərcləri.
Belçika Krallığının Mons şəhərində yerləşən
NATO-ıuın
Tərəfdaşlığın
Koordinasiyası
Qrupunda
fəaliyyət
göstərən
Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin əlaqələndirici
zabitinin xərcləri.

Bu protokol 2000-ci il mayın 16-da Bakı şəhərində
imzalanmışdır.
Məııbə: Azərbaycan
Respublikasının
Qanunvericilik toplusu, 31 oktyabr 2000-ci il, №10, -43004301

Azərbaycan Respublikası və Türkiyə Respublikası arasında
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Qoşun Növləri
İxtisas Məktəbinin
təşkili və təliminə dair
PROTOKOLDAN çıxarış

Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə
Respublikası
Hökuməti
(bundan
sonra
“Tərəflər"
adlandırılacaq).
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iki ölkə arasında mövcud olan dostluq və
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək. Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirliyi Qoşun Növləri İxtisas Məktəbinin təşkili
və təlimində iştirak etmək məqsədi ilə.
Birləşmiş
Millətlər
I'əşkiİatı
Nizamnaməsini.
Helsinki Yekun sənədini, Avropada Təhlükəsizlik və
Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində qəbul edilmiş əsas
sənədləri və Avropada Adı Silahkti- haqqında Müqavilənin
müddəalarını nəzərə alaraq ’aşağıdakf barədə razılığa
gəlmişlər:
£
Maddə I
Məqsəd
?•.
Bu Protokolun məqsədi Tərəflər arasında öz milli
qanunvericiliyinə uyğun olan səlahiyyətlər çərçivəsində
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Qoşun Növləri
ixtisas Məktəbinin təşkili və təliminin əsaslarını, vəzifələrini
və Protokolun yerinə yetirilməsi ilə əlaqədaı prinsipləri
müəyyən elməkdir.
Maddə 2
Əhatə dairəsi
Bu Protokol təşkil və təlimdə edilməsi nəzərdə
tutulan Azərbaycan Respublikası Müdaliə Nazirliyi Qoşun
Növləri İxtisas Məktəbinin şəxsi heyətini və bu təşkilatın
yaradılmasında əvvəlcədən vəzifəyə təyin olunacaq "link
hərbi heyətf'ııi əhatə edir.
Maddə 4
Göndərən və qəbul edən Tərəf
Tərəflər bu Protokol çərçivəsində Azərbaycan
Respublikası Müdaliə Nazirliyi Qoşun Növləri İxtisas
Məktəbinin təşkili və təlimi ilə əlaqədar olaraq aşağıda
< eyd olunan cəhətlərlə bağlı bilik və təcrübə mübadiləsi
edirlər.
I. Göndərən Tərəf (Türkiyə Respublikası Silahlı
Qüvvələri):
a) Göndərən tərəfin Silahlı Qüvvələri 2001-ci ılın
sentyabr ayına qədər Azərbaycan Respublikası Müdaliə
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Nazirliyi Qoşun Növləri İxtisas Məktəbiiıı təşkili, təlimi,
atəş və idman obyektlərinin qurulması üçün müşavirlik cdiı
və təminatında kömək göstərir. Qoşun Növləri İxtisas
məktəbinin təşkilindən sonra təlim və təhsillə əlaqədar
məsələlərə aid prinsiplər, əsaslar və doktrinalar birgə
müəyyənləşdirilir.
b) Təlim və təhsil qrupunun təşkilati və şəxsi
heyətinin sayı, göstəriləcək yardım və əməkdaşlıq təlim \ə
təhsil sahələrinə uyğun olaıaq göndərən və qəbul cdəıı
Tərəflərin Silahlı Qüvvələri tərəfindən müəyyən edilir.
ç) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Qoşun
Növləri İxtisas Məktəbinin təlim proqramında fənlərin
mövzusunun və əhatə dairəsinin tənzimlənməsinə və
mövcud ehtiyaclara uyğun olaraq təkmılləşdirilməsini təının
edir.
d) Azərbaycan Respublikasına göndəriləcək "Türk
hərbi
heyət i"nin
Azərbaycan
Respublikasına
Müdafiə
Nazirliyi
Qoşun
Növləri
İxtisas
Məktəbi
xaricində
Azərbaycan Respublikasının digər səlahiyyətli orqanları ilə
təmas və əlaqələri qəbul edən ölkədə yaradılmış "hərbi
əməkdaşlığın koordinasiya qrupu" vasitəsi ilə həyata
keçirilir.
e) Təhsil və təlimdə istifadə olunması üçiiıı
göndərən dövlət tərəfindən təmin edilən cihaz və
avadanlıqlara aid icraat göndərən və qəbul edən Tərəflərin
səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən müəyyən edilir.

2. Qəbul edən Tərəf (Azərbaycan Respublikası
Müdafiə Nazirliyi):
a) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Qoşun
Növləri İxtisas məktəbində Türk Silahlı Qüvvələrinin təlıın.
təhsil üsulunun əsas və prinsiplərinin tətbiqini qəbul edir.
b) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
Qoşun Növləri İxtisas məktəbində təlıın və təhsilin yeni
sistemlə, dövlət dilində aparılacağını öz üzərinə götürür.
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c) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Qoşun
Növləri İxtisas Məktəbində vəzifəyə təyin olunan "Türk
hərbi heyəli’nin ştat üzrə icra etdiyi vəzifə ilə əlaqədar
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti
ilə eyni hüquq və vəzifələrinə malik olduqlarını qəbul edir.
d) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
Qoşun Növləri İxtisas Məktəbinin yaradılması məqsədi ilə
Türk Silahlı Qüvvələri Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələri ilə birgə hazırlanan fəaliyyət təqviminə uyğun
olaraq şəxsi heyəti yetişdirmə planına əməl etməyi öz
öhdəsinə götürür.
e) Qoşun Növləri İxtisas Məktəbində vəzifə icrası
üçün seçilən və Türkiyədə kurs keçən şəxsi heyətin ən azı
3 (üç) ıl keçdiyi kursun məqsədinə uyğun vəzifədə
xidmətini təmin etməyi öhdəsinə götıiıür.
h)
Təlim
və
təhsil
qrupunun
Azərbaycan
Respublikasında vəzifə icrası ilə əlaqədar işlədiyi bütün
müddət ərzində onların təhlükəsizliyini təmin edir.
i) Təlim və təhsil qrupunun vəzifə icrası ilə
əlaqədar istifadə edəcəyi nəqliyyat vasitələrini hərbi nömrə
və sürücü ilə təmin edir.
c)
Xidmət müddəti əızındə təmin ediləcək
nəqliyyat vasitələrinin təchizat, təminat və təmir işlərini
(yanacaq, sürtkii yağları və ehtiyat hissələri) həyata keçirir.
k) Təlim və təhsil qrupunu ehtiyac olan rabitə
xətləri və cihazlarla təmııı edir və ölkədaxili danışıqların
xərclərini ödəyir.
Maddə 5
Səlahiyyətli orqan

Azərbaycan
Respublikası
üçün
.Azərbaycan
Respublikası Miidaliə Nazirliyinin Kadrlar və Həıbi Təhsil
İdarəsi. Türkiyə Respublikası üçün Hərbi Əməkdaşlığın
Koordinasiya qrupudur.
Maddə 7
Tərəflərin
öhdəlikləri

digər

beynəlxalq
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müqavilələrlə

bağlı

Bu Protokolun müddəaları hər iki ölkənin bağladığı
bcvnəlxalq
müqavilələrdən
doğan
öhdəliklərə
təsir
elməyəcəkdir.
Maddə S
Digər məsələlər

Bu Protokolda qeyd olunmayan hallarda Azərbaycan
Respublikası ilə Türkiyə Respublikası arasında 10 iyun
1996-cı il tarixində imzalanmış "Hərbi sahədə təlim, texniki
\ə elmi əməkdaşlıq haqqında Saziş”in müddəaları tətbiq

olunacaqdır.
Qüvvədə qalma müddəti

Bu Protokolun qüvvədə qalma müddəti 5 (beş) ildir.
Tərəflərdən bııı bu Protokolun qüvvədə olma müddətinin
başa çatmasından 30 (otuz) gün əvvəl onun sona
çatdırılması ilə bağlı yazılı məlumat vermədiyi halda, hər il
bu Protokolun qüvvədə qalma müddəti I (bit) il uzadılır.
Maddə 15
Təsdiq və qüvvəyə minmə

Bu Protokol imzalandıqdan sonra, hər iki Tərəfin
hüquq normalarına tələb etdiyi şəkildə təsdiqləndiyini
bildirən notaların müdafiə edildiyi tarixdən etibarən qüvvəyə
minir

Maddə 16
Mətn və imza

Bu Protokol 5 aprel 2000-ci ildə Bakı şəhərində
Azərbaycan və Türk dillərində, hər biti iki nüsxədə eyni
hüquqi qüvvəyə ınalık olmaqla imzalanmışdır.
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu.
31 mart 2001-ci il. N<?3. -700-706

2X2

Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası
Hökuməti arasında təmənnasız hərbi yardım haqqında
MÜQAVİLƏDƏN çıxarış
Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə
Respublikası Hökuməti, uzun illər mövcud olan dostluq
əlaqələri çərçivəsində hərbi təlim sahəsində əməkdaşlıq
haqqında 11 avqust 1992-ci il taıixlı Müqaviləyə və hərbi
sahədə təlim, texniki və elmi əməkdaşlıq haqqında 10 iyun
1996-cı il tarixli Sazişə əsaslanaraq, hərbi əməkdaşlığı daha
da gücləndirmək və Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin quruculuq işinə yardım etmək məqsədi ilə
aşağıdakılar barədə razılığa gəldilər:
Maddə I
Türkiyə
Respublikası
Hökuməti
Azərbaycan
Respublikası Hökumətinə 3.000.000 (üç milyon) ABŞ dollar
məbləğində təmənnasız yaıdım edəcəkdir.
Təmənnasız yaıdım 2001-ci ildən etibarən istifadə
olunmağa başlanacaqdır.
Maddə 2
Təmənnasız yardımın 2.X75.000 (iki milyon yeddi
yüz səksən beş min) ABŞ dolları məbləğində olan hissəsi
avadanlıq və xidmət yardımı kimi. 215.000 (iki yüz on beş
min) ABŞ dolları məbləğində olan hissəsi isə maliyyə
yardımı şəklində Türkiyə Respublikasının müəyyən etdiyi
qaydada göstəriləcəkdir.
Maddə 3
3.000.000 (üç milyon) ABŞ dolları ınəbləğındəkı
təmənnasız yardım, hər iki ölkənin səlahiyyətli şəxsləri
tərəfindən bu Müqaviləyə əlavə olaraq ayrıca hazırlanıb
imzalanacaq İcra Protokolunun müddəalarına görə həyata
keçiriləcəkdir.
Maddə 4
Azərbaycan Respublikası, I ürk i yə Respublikasının
əvvəlcədən razılığı olmadan mal və xidmətlərin və yaxud
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onların istifadə haqqını başqa bir ölkəyə və ya üçiincü
tərəfə verməyəcəyi barədə öhdəliyə sadiq qalacaqdır.

Maddə 5
Bu Müqavilə liiıkiyə Respublikası Nazirlər Kabineti
tərəfindən təsdiq edildikdən sonra qüvvəyə minəcək və İcıa
Protokolunda müəyyən ediləcək mal və xidmətlərin
\zəıbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən qəbul
edilməsinə qədər qüvvədə qalacaqdır.
Təmənnasız hərbi yaıdıın haqqında Müqaviləni
.Azərbaycan Respublikası tərəfindən Müdafiə Nazirliyi.
Türkiyə Respublikası tərəfindən və Silahlı Qüvvələrin Baş
Qərargahı həyata keçirəcəkdir.
Bu Müqavilənin həyata keçirilməsinə meydana gələ
bilən mühüm mübahisələr qarşılıqlı danışıqlar yolu ilə həll
ediləcəkdir.
Bu Müqavilə Azərbaycan, ttiık və ingilis dillərində
iki əsl nüsxədə hazırlanmışdır, hər hansı bir ziddiyyət
yarandığı
təqdirdə
ingilis dilində olan
mətn əsas
götürüləcəkdir.
Bu Müqavilə 28 fevral 2001-ci il tarixdə Bakı
şəhərində imzalaıunışdır.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyə
Respublikası
Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı arasında maliyyə yardımı
haqqında
PROTOKOLDAN çıxarış

Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə
liiıkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı
(bundan
sonra
“Tərəflər*
adlandırılacaq)
imzalanmış
təmənnası/ həıbı yardım haqqında Müqavilə çərçivəsində
ayrılacaq maliyyə yardımının istifadə edilməsi məqsədi ilə.
aşağıdakı barədə razılığa gəldilər:
Maildə I
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Məqsəd
Bu Protokolun məqsədi Türkiyə Respublikası
tərəfindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinə
215.000 (iki yüz on beş min) ABŞ dolları məbləğində
göstəriləcək maliyyə yardımının tətbiq edilməsi əsaslarını
müəyyən etməkdir.
Maddə 2
Əhatə
Maliyyə yardımı aşağıdakı fəaliyyətlərin maliyyə
təminatı məqsədi ilə istifadə olunacaqdır:
1. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
hərbi qulluqçularının 'liiıkiyə Respublikası Silahlı
Qüvvələrinin
Sülh
Naminə
Tərəfdaşlıq
Mərkəzinin təşkil etdiyi kurslarda iştirakı ilə
əlaqədar xərclər.
2. Xarici hərbi yardımın planlaşdırılması məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikasını ziyarət edəcək
türk hərbi nümayəndələrinin yol xərcləri.
3. İkitərəfli
əməkdaşlığın
inkişaf
etdirilməsi
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Silahlı
Qüvvələri
nümayəndələrinin
Türkiyə
Respublikasına edəcəyi ziyarətlər və NATO-nun
"Sülh
Naminə
Tərəfdaşlıq”
Proqramı
çərçivəsindəki tədbirlərdə iştirak etmək üçün
xərclər.
4. KFOR əməliyyatında iştirak edən Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı
taqımının gündəlik xərcləri.
5. Belçika Krallığının Mons şəhərində yerləşən
NATO-nun
Tərəfdaşlığın
Koordinasiyası
Qrupunda
fəaliyyət
göstərən
.Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin əlaqələndirici
zabitinin xərcləri.
6. Digər ehtiyaclarla bağlı xərclər.
Maddə 3
Tətbiq etmə əsaslan
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Maliyyə yardımının tətbiq edilməsi əsasları aşağıdakı
kıını müəyyən edilmişdir:
1. Azəbaycaıı Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
şəxsi
heyətinin
Türkiyə
Respublikasında
keçəcəyi kurslarla əlaqədar xərclərin ödənilməsi
məqsədi ilə 20.000 (iyirmi min) ABŞ dolları
ayrılaraq,
istifadə əsasları
aşağıdakı
kimi
olacaqdır:
a. təxsis ediləcək vəsait Türkiyə Respublikası Silahlı
Qiiwələrinin Sülh Naminə Tərəfdaşlıq Təlim Mərkəzində
kurs keçəcək Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
şəxsi heyətinin təyyarə biletləri, yaşayış, yemək, kurs və
digər xərclərlə bağlı məsrəflərinin ödənilməsi üçün istifadə
olunacaqdır:
b. kurslara şəxsi heyətin seçilməsi ilə əlaqədar
planlaşdırma illik olaraq mövcud üsullara görə icra ediləcək,
təxsis edilən vəsait Azərbaycan Respublikası Miidafıə
Nazirliyinin
tələblərini
ödəmədiyi
təqdirdə
Türkiyə
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş qərargahı tərəfindən
lazımı tədbirlər görüləcəkdir.
2. Xarici hoıbi yardımın planlaşdırılması məqsədi
ilə Azərbaycan Respublikasım ziyarət edəcək
türk
hərbi
nümayəndələrinin
xərclərinin
ödənilməsi məqsədi ilə 5.000 (beş min) ABŞ
dolları təxsis edilir və bu vəsait:
a. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikasını ziyarət edəcək türk hərbi nümayəndələrinin
təyyarə biletlərinin alınması;
b. təmənnasız hərbi yaıdıın haqqında Müqavilə ilə
əlaqədar görüşlərdə iştirak edəcək və bu Müqaviləm
imzalayacaq tiiık hərbi nümayəndələrinin təyyarə biletlərinin
alınması məqsədi ilə istifadə olunacaqdır.
3. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə
Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş
Qərargahı
arasında
ikitərəfli
əməkdaşlığın
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inkişal
etdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyətinin
I (ilkiyə
Respublikasını ziyarəti. NATO-ıuııı
Sülh
Naminə
Tərəfdaşlıq"
Proqramı
çərçivəsində keçirilən tədbirlərdə iştirak etməsi
üçün 15.000 (on beş min) ABŞ dolları təxsis
olunaraq, vəsaitin istifadə olunması əsasları
Azərbaycan
Respublikası Müdafiə Nazirliyi
tərəfindən nüiəyyən ediləcəkdir.
4. 135.000 (yüz otıız beş min) ABŞ dolları
həcmində məbləğ KI'OR əməliyyatında iştirak
edən
Azərbaycan
Respublikası
Silahlı
Qüvvələrinin sülhməramlı taqımının gündəlik
xərclərinin ödənilməsi məqsədi ilə təxsis
edilmişdir. Gündəlik xərclər aşağıda göstərilən
şəkildə müəyyən edilərək hər ayın sonunda
ödəniləcəkdir:
. a. zabitlər üçün:
24
ABŞ dollara
b. gizirlər üçün:
22
ABŞ’dolları
c. Çavuş və əsgərlər üçün:
10
ABŞ dolları
5. 30.000 (otuz ıniıı)
ABŞ dolları həcmində
məbləğ NATO-ıuııı Tərəfdaşlığın Koordinasiya
Qrupunda
fəaliyyət
göstərən
Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin əlaqələndirici
zabitinin xərcləri üçün təxsis edilir.
Azərbaycan
Respublikası
Silahlı
Qüvvələrinin
əlaqələndirici zabitinin aşağıda göstərilən xərcləri təxsis
edilən mənbədən ödəniləcəkdir:
a. iş otağı və ev kirayəsi;
b. xidmət və təmir xərcləri;
c. telefon və faks xərcləri;
ç. dəftərxana ləvazimatı üçün xərclər.
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10.000 (on min) ABŞ dolları həcmində məbləğ
bu Protokolun qüvvədə olduğu müddətdə yarana
bilən digər ehtiyacların ödənilməsi üçün istifadə
olunacaqdır.
Maddə 5

6.

hər birinin ГэгэГ olduğu və bu Sazişin mövzusu ilə
əlaqədar olan beynəlxalq ticarət və sərmayə sazişlərində
göstərilmiş prinsiplərin inkişafı olaraq,
Azərbaycan Respublikasının energetika sektorumla
həyata keçirilən layihələrin region ölkələrinin iqii-aıdi
rifahının yüksəldilməsinə kömək edəcəyini və iki əlkə
Qüvvədə olma müddəti
Bu Protokol vəsaitlə bağlı köçürmə prosedurlarının
arasındakı iqtisadi və kommersiya münasibətlərini dalı.ı da
bitməsi haqqında Türkiyə Respublikası Silahlı Qüvvələrinin
gücləndirəcəyini başa düşürlər,
Baş Qəraıgalıı tərəfindən Azərbaycan Respublikası Müdafiə
Azərbaycan Respublikasında və regionun digəı
Nazirliyinə bildiriş göndərilməsi tarixindən etbarən maliyyə
ölkələrində neft və təbii qaz sərvətlərinin kəşfiyvatı,
yardımı vəsaitinin istifadə olunmasına qədər qüvvədə
işlənməsi və hasilatına, eləcə də. bu sərvətlərin Şəıq
Qərb
koridoru vasitəsi ilə nəql edilməsinə dəstək ləıiııi
olacaqdır.
təsdiq edirlər.
Maddə 6
Azərbaycan
Respublikasının
öz
təbii
qaz
Tətbiqetmə və qüvvəyə minmə
Bu
Protokol
Tərəflərin
müvafiq
qanuni
sərvətlərinin daxili istehlak və Gürcüstan və Tiiıkıyə
prosedurlarının bitməsini bir-birlərinə qarşılıqlı surətdə
Respublikasına ixrac məqsədi ilə işlənməsi istəyini başa
düşürlər,
bildirmələri ilə qüvvəyə minəcəkdir.
Türkiyə Respublikasının sürətlə anan qaz tələbatını
Maddə 7
vaxtında və hər iki Tərəf üçün sərfəli şərtlərlə təmin etmək
Mətn və imza
Bu Protokol Azərbaycan, türk və ingilis dillərində
məqsədi ilə qaz tədarükü mənbələrini müxtəlifləşdiımək
iki əsl nüsxədə hazırlanmışdır. Ziddiyyət yarandığı təqdirdə
niyyətini nəzərə alırlar,
təbii qazın Azərbaycan Respublikasından Tiiıkıyə
ingilis dilində olan mətn əsas götürüləcəkdir.
Bu Protokol 28 fevral 2001-ci il tarixdə Bakı
Respublikasına nəql edilməsi üçün Təbii Qaz Nəqlışyat
Sisteminin və Bakı - Tbilisi
Ceyhan Əsas İxrac Bəıu
şəhərində imzalanmışdır.
Məııba: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu. Kəməri Layihəsinin eyni zamanda həyata keçirilmə .inm
iqtisadi və texniki məqsədəııyğunluğunu başa düşürlər və bu
31 may 2001-ci il. N»5, -887-892
iki layihənin
əvata keçiıilı iəsİ üçün öz səlahi\\ «iləri
Azərbaycan təbii qazının Türkiyə Respublikasının tədarük
çərçivəsində bııiun zəruri fəaliyyət və səyləri göstərəcə ləı
edilməsinə dair Azərbaycan Respublikası və Türkiyə
Beləliklə, tərəflər aşağıdakılar barədə
ı.u ilığa
Cümhuriyyəti arasındakı
gəldilər:
SAZİŞDƏN çıxarış
Maddə I
Azərbaycan
Respublikası
ildə
6,6
milyard
Nəzərə
alaraq
ki.
Azərbaycan
Respublikası
Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti (ayrılıqda kubmetrədək Azərbaycan təbii qazını Türkiyə Respublikasına
lədariik etməyi, Türkiyə Respublika isə həmin qaz həcmim
"lərəl” və birlikdə "Tərəflər’"),
satın almağı öhdəsinə götürür. Təbii qaza sahiblik \ə
mülkiyyət hüququ Türkiyə Respublikasına
liiıkiyə
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Gürcüstan
sərhədində
keçir. Azərbaycan
təbii
qaz
həcmlərinin fürkiyə Respublikasına tədarük edilməsinin illik
bölüşdürülməsi şərtləri, qaz tədarükünün texniki, ticaıi və
inzibatı şəıt və müddəaları. çatdırılma məntəqəsi, eləcə də.
dıgəı şərt və müddəalar miivafıq hüquqlara malik olan və
X/əıbavcaıı Respublikası tərəfindən Türkiyə Respublikasına
yazılı şəkildə salmaq hüququ olduğu bildirilmiş ("Satıcı") və
I üıkiyə Respublikası tərəfindən Azərbaycan Respublikasına
v.ızılı şəkildə almaq hüququ olduğu bildirilmiş ("Alıcı") satış
ləşkilatı və alış təşkilatı arasında bu Sazişlə eyni giində
.ığlanmış Təbii Qazın Alqı-Satqısı haqqında Müqavilədə
ınuəvsən olunmuşdur. Türkiyə Respublikası Hökuməti Alıcı
tərəfindən. Azərbaycan Respublikası Hökuməti isə Satıcı
tərəfindən Alqı
Satqı Müqaviləsinin yerinə yetirilməsinə
zəmanət verirlər.
Maddə 2
Əgər Türkmənistan Hökuməti və Tıans-Xəzər təbii
qa/ boru kəməri layihəsinin sponsor şirkətləri Türkiyə
Respublikası. Azərbaycan
Respublikası, Gürcüstan
və
I iirkınənistan arasınıla 18 noyabr 1999-cu il tarixdə
imzalanmış
Tıans-Xəzər
Boru
Kəmərinin
Həyata
Keçiı iləmsıııin
Prinsipləri
haqqında
Hökıımətləraıası
Bəyannaməyə uyğun olaraq Tıans-Xəzər təbii qaz boru
kəməri layihəsinin həyata keçirilməsinə qərar verərlərsə.
Tərəflər bu layihənin həyata keçirilməsinə yarılım elmək
məqsədi ilə öz səlahiyyətləri çərçivəsində bültin zəruıi
fəaliyyət və səyləri göstərəcəklər.
Maddə 3
A/əıbaycan tərəfinin səlahiyyəlləndirdiyi Satıcı belə
qaz kəmərinin Azərbaycan Respublikasından Türkiyə
(ıiiıcüstan
sərhədinə
qədər
olan
hisəssiniıı
ıııaliyyələşdıı ilməsi, inşası və fəaliyyət göstərməsi üzrə
məsuliyyət daşıyacaq; Tiiıkiyə lərəlinın səlahiyyəlləndirdiyi
Alıcı isə qaz kəmərinin Türkiyə Respublikası sərhədləri
daxilində maliyyələşdirilməsi, inşası və fəaliyyət göstərməsi
iizıə məsuliyyət daşıyacaqdır.
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I ərəflər yuxarıda qeyd edilmiş boru kəmərinin
inşası və fəaliyyət göstərməsi üçün mövcud qanunvericilik,
beynəlxalq sazişlər və bu Saziş çərçivəsində zəruri hiiquqi
və inzibatı uyğıınlaşdırmalaı ı həyala keçirmək üçün birbirinə kömək və əməkdaşlıq edəcəklər.
Maddə 4
Azərbaycan Respublikasından Türkiyə Respublikasına
bu Sazişlə müəyyən olunmuş həcmlər daxilində tədarük
edilmiş təbii qaz Türkiyə Respublikasının tələbatından artıq
olduqda Türkiyə Respublikası tərəfindən üçüncü tərəllərə
ixrac edilə bilər.
Bu Sazişdə müəyyən olunmuş həcmlərdən artıq olan
təbii qaz. Alıcının və Satıcının qarşılıqlı razılığına əsasən.
Satıcı tərəfindən və ya Satıcının adından Alıcı tərəfindən və
ya Satıcı və Alıcı tərəfindən birlikdə üçiincii tərəllərə ıxıac
edilə bilər.
Bu Saziş 12 mart 2001-ci il tarixində Türkiyənin
Ankara şəhərində ingilis dilində 2 (iki) orijinal nüsxədə
tərtib olunmuşdur.
Mənbə: Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik toplusu,
30 iyun 2001-ci il, N?6. -1070-1072
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