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Giriş 

 

Erməni-Azərbaycan münaqışəsi, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Müxtar Vilayətinin 

Ermənistana 1  birləşdirmək tələbilə Ermənistan və Dağlıq Qarabağda 1988-ci ilin 

əvvəlində başlanmış kütləvi nümayişlərə təsadüf edir və bu tələblər həm Azərbaycan və 

həm də Sovet mərkəzi höküməti tərəfindən konstitusiyaya zidd tələb olduğundan rədd 

edilmiş və  “perestroyka sərhədləri dəyişmək deyil” bəyanatları ilə qəbul edilməmişdir. 

Sonrakı addımlar kontekstində,erməni millətçi qrupları silahlı qruplar formalaşdırmağa 

başladı 2  və onları DQ-a göndərərək yerli azərbaycanlıları terror edib onları öz 

torpaqlarından qovub çıxarırıdılar və bu zaman yaraqlılar sovet və Azərbaycan polis 

qüvvələri ilə vuruşurdular 3 . Sovet dövründə azərbaycanlıların zorakı yollarla 

Ermənistandan qovulması Azərbaycanın Bakı və Sumqayıt şəhərlərində ermənilərə qarşı 

zorakılığa gətirdi və bu hallar da qarşılıqlı düşmənçiliyə kömək etdi. 1991-ci ildə Sovet 

İttifaqının dağılması ərəfəsində Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələri olan yeganə 

sovet respublikası idi4.. Bu hal onların 1991-ci ilin Sentyabrında başlayan və 1992-ciilin 

Mayında başa çatdırılan və Xocalıda5 baş verdiyi kimi qəddar zülmlərlə müşaiyət olunan 

etnik təmizləmə kampaniyasında başlıca rol oynadı. 

1993-cü ilin Martında,Erməni hərbi qüvvələri DQ-dan kənar ərazilərə doğru irəlilədilər və 

Kəlbəcər rayonunu zəbt etdilər və 1993-cü ilin İyunundan Azərbaycanda yaranan siyasi 

qarma-qarışıqlıqdan bəhrələnərək,onlar geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar başlatdı və altı 

yeni rayonu işğal edərək yüz minlərlə əhalini etnik təmizləyərək onların 

evlərini,mülkiyyətini yandırıb, oğurlayıb talan etdilər. Nəticədə BMT Təhlükəsizlik Şurası 

erməni işğalçı qüvvələrinin dərhal və qeydsiz-şərhsiz çıxmağını tələb edən dörd qətnamə  

 

                                                           
1 Sovetskiy Karabakh, 21 February 1988, Stepanakert, Azerbaijan. 
2 See “Krovaviy Omut Karabaxa” 
3 “Literaturnaya gazeta”, 7August 1991 
4 “Nezavisimaya gazeta” Interview with President of Azerbaijan  N132, 1991 
5 "Karabag", 28 February 1992. 
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qəbul etdi,lakin onların yerinə yetirilməsi üçün heç bir addım atmadı. Status-kvo indiyə 

kimi davam edir. 

Erməni hərbi hücumları və daxili siyasi mübarizə ölkədə siyasi qarışıqlığa gətirdi və 

demokratik yola seçilmiş prezident devrildi və nəticədə anti-demokratik qüvvələrin 

hakimiyyətə gəlməsinə yol açıldı və bu siyasət demokratikləşmə və islahat siyasətini 

korrupsiyalı sistem üzərində qurulmuş sovet üslublu repressiv sabitliyə gətirdi. 

Nəticədə,son 23 il ərzində işğalın dinc yollarla bitirilməsi ilə bağlı verilən vədlərin 

uğursuzluğu əhalinin dinc yolla həllə olan ümidlərini sarsıtmışdır. Azərbaycanın dövlət 

təhlükəsizliyinə başlıca təhlükə olan status kvonun davam etməsi, həm də geniş bölgədə 

təhlükəsizlik və sabitliyə yönəlmiş birbaşa təhlükə mənbəyidər və bu təhlükə həm dünya 

ölkələri və həm də münaqişə tərəfləri tərəfindən qəbul edilir6. 

1994-cü ildə imzalanmış və o zamandan bəri hər hansı sülhü qoruyan qüvvələr olmadan 

riayət edilən atəşkəs, siyasi həll istiqamətində heç bir görünən tərəqqi  

gətirməmişdir.Lakin bu müddət ərzində aparılan media analızi gedən proseslərlə və ya 

baxışlarla bağlı, olsa da, çox kiçik əlamətlər üzə çıxarmışdır7. 

Bu yazının niyyəti bu cür dəyişməz münasibətin və baxışların səbəbləri və təbiətini 

öyrənməkdir. Onun məqsədi,nə sülh,nə müharibə dövründə üzə çıxan müxtəlif baxışların 

münaqışə ilə bağlı fikirlərə necə təsir etdiyini göstərməkdir. Bu yazı hesab edir 

ki,demokratiyanın məhdudlaşdırılması və artan avtoritarizm da status kvonun qalmasına 

kömək etmiş və üç cürbəcür yollarla alternativ fikirlərin meydana gəlməsi və yayılmasına 

maneə olmuşdur.Birincisi,alternativ fikirlərin yaranmasını əngəlləyən söz və mətuat 

azadlığının olmamasıdır. İkincisi, hər tərəfdən dövlət tərəfindən nəzarət edilən 

iqtidasiyyat və siyasətdir və o da öz növbəsində sosial trasnformasiyaya birbaşa 

çətinliklər yaradır və uyğun olaraq düşünmə tərzininin liberallaşmasına maneçilik törədir. 

Və,üçüncüsü isə hakimiyyət tərəfindən münaqişə həllinin monopolizasiyası və siyasi 

məqsədlər üçün millətçi yanaşmaların manipulyasiyasıdır. 

Yazının strukturu aşağıdakı kimidir. Birinci hissə münasibətlərin baxışların və 

münasibətləırin dəyişməzliyini təsvir edən obyektiv amillərdən ibarətdir və buraya 

ərazilərin 20%-ə qədərinin davam edən işğalı,BMT TŞ qətnamələrinin yerinə 

yetirilməməsi,Minsk Qrupu danışıqlarında tərəqqinin olmaması daxildir və ondan sonra 

                                                           
6 NATO: Nagorno-Karabakh conflict threat to regional security http://www.azernews.az/azerbaijan/85478.html 
7 Margarita Ahvlediani, presentation at the ICP conference “  The Nagorno –Karabagh Conflict: Russia’s Next Pandora Box?” 

Bern, 10 February, 2016. 
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demokratiya ilə münaqişə həlləri arasında münasibətlərin mənbələri haqqında yazılan 

işlərin xülasəsi gəlir. Sonra,bu yazı avtoritar praktikaları,idarə olunan iqtisadiyyatı və 

ondan əmələ gələn sosio-siyasi tərkibi  və bu qrupların ölkədəki ümumi vəziyyət və 

münaqişə ilə bağlı fikirlərini analiz edir. Və sonda bu yazı hakimiyyətin həll edilməmiş bu 

münaqişə ilə bağlı siyasi manipulyasiyalarını göstərir.Ümumilikdə bu yazı uzadılmış 

münaqişələrin həlli perspektivlərinə demokratiyanın təsiri vasitəsilə “demokratik sülh” 

nəzəriyyəsinə  töhvə vermək məqsədi daşıyır. 

 

Demokratiya və münaqişə həlləri yanaşmaları 

 

Sülh və münaqişə məsələləri həmişə alimlərin,filosofların,münaqişə həlli 

mütəxəssislərinin diqqət mərkəzində olmuşdur. Hər bir xüsusi münaqişəyə tətbiq ediləsi 

dəqiq nəzəriyyənin olmamasına baxmayaraq,yaxşı analiz edilmiş və hazırlanmış 

yanaşmalar var ki,onları öyrənmək olar. Onlardan biri də demokratik sülh nəzəriyyəsidir  

və bu nəzəriyyə öz kökünü E.Kantın 1795-ci ildə yazdığı “Sonsuz Sülh haqqında” 

kitabından götürür və bu nəzəriyyə sonralar daha da inkişaf etdirilmiş və XX əsrin70-90-

cı illərində böyük vüsət almışdır8. Bu nəzəriyyənin məğzi ondan ibarətdir ki,liberallar 

hesab edir ki,hökümətdən aslılı olmayaraq, fərdlər fundamental olaraq eynidir : yəni 

həmkar liberal demokratik ölkəyə qarşı müharibə etmək sənin öz firavanlığın üçün zərərli 

olacaq. Başqa sözlərlə,demokratik sülh nəzəriyyəsi və ya sadəcə olaraq demokratik sülh 

hesab edir ki, adətən demokratik ölkələr- liberal demokratik ölkələr heç vaxt və ya faktiki 

olaraq heç vaxt bir-biri ilə müharibəyə getməz9 və ya demokratik ölkələrin bir-biri ilə 

müharibə aparması ehtimalı azdır10. 

Demokratik sülh tərəfdarları hesab edirlər ki,demokratik təsisatlar və normalar liderlərin 

başqa demokratik ölkələrlə müharibə etmə imkanlarını məhdudlaşdırır11  və demokratiya 

bir-biri ilə iqtisadi asılılığı aşılayır və o da müharibə ehtimalını azaldır12. 

Bir çoxları hesab edir ki,ölkələr arası müharibələr siyasi rejimlərin taleyinə mühüm təsir 

edir və siyasi liderin müharibə uduzulduğu halda hakimiyyətdən getməsi mümkünlüyü 

                                                           
8 N. W. Doyle(“Liberalism and World Politics”), J. L. Ray(“Wars Between Democracies: Rare or Non-Existent”), S. A. 

Bremer(“Democracy and Interstate Conflic”), S. Chan,(“In Search of Democratic Peace”)  
9 Q and A on democracy and War, 2002 by R.Rummel 
10 David A. Lake, “Powerful Pacifists: Democratic States and War,” American Political Science Review,(March 1992). 
11 John M. Owen, “How Peace Liberalism Produces Democratic Peace,” International Security, 19:2 (Fall 1994), pp. 87–125;) 
12 John R. Oneal and Bruce M. Russett, “The Classical Liberals Were Right: Democracy, 

Interdependence, and Conflict, 1950–1985,” International Studies Quarterly, (June 1997 
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demokratik ölkələrdə daha da böyükdür13. Bu ideya Geyms Rey (James Ray) tərəfindən 

də dəstəklənir  və o iddia edir ki, “demokratik ölkələrin liderləri başqa demokratik 

ölkələrə qarşı müharibələrdən çəkinə bilər ...çünki onlar düşünür ki,bu cür müharibələr 

onların hakimiyyətdə qalması şansları üçün zərərli ola bilər”14. 

Bir çox tədqiqat işləri demokratik sistemlərin bir qisminin də münaqişələrin dinc yollarla 

nizamlanmasında maneələrlə üzləşdiklərini iddia edir və bu maneələr demokratik 

cəmiyyətin özünün xüsusi təsisati və sosial formalarına xasdır və beləliklə,müəyyən 

demokratik formalar,mədəniyyətlər,kimliklər və liderlik baxışları və qərar vermə üslubları 

münaqişə həllərinə maneçilik törədir15. 

Bir çox alimlər belə hesab edir ki,münaqişə həlləri demokratiyanın olmaması və 

münaqişənin həll olunmamış statusda qalması ilə gücləndiriliən xarab dairədə daha da 

çətinləşir 16 .Bu arqumentlərə dəstək olaraq,məsələn,Leyla Əliyeva Ermənistan və 

Azərbaycanı nümunə gətirir,burada son 20 il ərzində münaqişəni həll etmək cəhdləri 

fundamental siyasi islahatlar olmadığından heç bir nəticə verməmişdir. Və post-sovet 

avtoritarizmi cəmiyyətdəki totalitar düşüncə tərzi mirasından sosial əsas kimi uğurla 

istifadə etmiş,şüur inkişaf etməmiş və dar millətçi məqsəd və imkanlara söykənmişdir. O 

sonda qeyd edir ki,hakimiyyət dairələri həll edilməmiş münaqişə və millətçi hisslərdən 

istifadə edərək siyasi durğunluğa və islahatların olmamasına bəraət qazandırmaq istəyir 

və o bu cür cəmiyyətlərdə danışıqlar yolu ilə hər hansı həllə skeptik yanaşır17. 

Başqa alimlər,məsələn,Cək Snayder (Jack Snyder)  belə fikir söyləyir ki, demokratikləşmə 

prosesi daha geniş qeyri-stabillik və münaqişə ilə müşaiyət olunur  və keçid dövrü 

yaşayan ölkələrin,istər demokratiyaya doğru gediş,istərsə də demokratiyadan uzaqlaşma 

zamanı olsun, müharibəyə cəlb olunmasının ehtimalı daha böyükdür. Onlar belə hesab 

edir ki,təsisati zəiflik səbəblərdən biridir. Onlar yeni demokratikləşmə yolu tutan 

ölkələrdə, millətçi ideologiyanın və koalisiya siyasətinin öz qonşuları ilə artan münaqişə 

təhlükəsi rolu oynamasını diqqətlə müzakirə edirlər18. İnsanların necə və nəyə görə 

                                                           
13 Bueno de Mesquita & Rundolf Siverson, War and Survival of Political leaders: A comparative study of regime types and 

Political accountability,1995 
14 James Lee Ray Does democracy cause peace 1995, p. 40 
15 Miriam Elman,Oded Haklai and Hendrid Spruyt,Democracy and Conflict Resolution: The dilemmas of Israels’s peacemaking, 

2014 
16 Leila Alieva Expanding the borders of post-Soviet thinking: liberalism and conflict resolution, The Soviet Legacy 22 Years On 

Reversed or Reinforced edited by Leila Alieva Baku 2013 
17 Leila Alieva Expanding the borders of post-Soviet thinking: liberalism and conflict resolution, The Soviet Legacy 22 Years On 

Reversed or Reinforced edited by Leila Alieva Baku 2013 

 
18 Brown (p.301).( Mansfield, Edward D. And Jack Snyder, Democratization and the Danger of War, in Michael E. Brown et al 

(eds) Debating the Democratic Peace (MIT Press, 1996) 
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zorakı münaqişələrə cəlb olundaqları haqqında hər hansı məzmunlu izahat ideologiyaya 

isnad etməlidir. Paylaşan inanc sistemləri, konsepsiyalar, duyğular və dəyərlər qruplara 

kimlik hisslərini verir, düşmənçilik hədəflərini dəqiqləşdirməyə,təcavüzü 

legitimləşdirməyə  və koordinasiyalı fəaliyyət aparmağa imkan verir19-Mok və Homer 

Dikson belə hesab edir(S.Mock and T.Homer-Dixon). 

Slayd Mandelhol(Slade Mandelhall) hesab edir ki20,ideologiya həmişə elan edilmir və 

ideologiya özünü açıq şəkildə ifadə etməlidir fikirləri ilə münaqişə vəziyyətinin tam başa 

düşülməsinin qarşısı alınır,bunun əksinə o qeyd edir ki, ideologiya çox zaman aydın 

olmur,mükəmməl olmur,qeyri rəsmi olmur və tabeçilikdə olur. 

Bu anlayış sovetlər dağılandan sonra daha da təsdiqini tapdı,çünki çox sayda ölkələr 

özlərinin keçmiş incikliklərini  və ərazi mübahisələrini müxtəlif münaqişə səviyyələrində 

ifadə etdilər və bu bir çox hallarda,məsələn,Qafqazlarda açıq hərbi münaqişələrə və 

dağıntılara gətirdi.Demokratikləşmə dövründə ,demokratik təsisatların və demokratik 

mədəniyyətin olmadığı hallarda,bir-birini əvəz edən nəsillərin aldığı təhsil həm 

etniklərarası və ya dövlətlərarası sabitlik üçün balanslaşdırıcı element ola bilər və ya həm 

də, təhsil latent incikliklərin zorakılığa gətirməsində aparıcı rol oynaya bilər. 

Əli Abbasov hesab edir ki,keçid dövrü yaşayan ölkələrdə,demokratikləşmə prosesi 

zamanı etnik münaqişələrin baş verməsi labüddür və o da demokratik dəyişikliklərə 

təhlükə yaradır.Gısa desək,demokratiya və millətçilik bir-biri ilə əlaqəli fenomendir. 

Münaqişələrə əsas yaratmaqdan əlavə,sonuncunun onların baş verməsi üçün zəruri 

şərtləri yaratmaq imkanı da vardır.Əvəzində,millətçilik və etno-siyasi problemlər 

demokratiya prinsiplərindən geri dönməklə,xüsusilə də demokratik təsisatlar zəif 

olduqda təhlükə yarada bilərlər. Bu yenidən bizə hər bir münaqişə üçün fərqli 

yanaşmanın xeyrinə arqument verir21.  

S.Burq (S.Burg)hesab edir ki,millətçilik siyasəti liberal demokratik proseslərin tam 

məğzinə ziddir.Keçid dövrünün əhaliyə gətirdiyi maddi sıxıntılar hökümətə xalqın 

                                                                                                                                                                                           
 

19 The Ideological Conflict Project: Theoretical and Methodological Foundations July 9, 2015 CIGI Papers No. 74  Steven Mock 

and Thomas Homer-Dixon  

20 War and ideology Slade Mendenhall  May2013  http://themendenhall.com/2013/05/22/war-and-ideology 
21 Ali Abbasov, “Liberalism and Conflict” p96, The Soviet Legacy 22 Years On Reversed or Reinforced edited by Leila Alieva 

Baku 2013 

https://www.cigionline.org/publications/ideological-conflict-project-theoretical-and-methodological-foundations
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dəstəyini qazanmağa çətinlik yaradır və milli hisslərə müraciət etmək onun səmərəliliyini 

artırır və hökümətin nəzarəti altında asanlıqla həyata keçirilir22.  

Alan Smit (Alan Smith) belə arqument gətirir ki,zorakı münaqişələrin baş verdiyi 

cəmiyyətlərdə,uzun vadidə təhsilin başqa əhəmiyyətli rolu vardır. Təhsil bir-birini əvəz 

edən nəsillərə onların ölkələrində baş verən zorakı münaqişələri başa düşməyə kömək 

edir23. Təhsil həm  problemin və həm də həllin  bir hissəsi ola bilər24. 

Smitin qeyd etdiyi kimi,münaqişənin təsir etdiyi vəziyyətlərdə25  təhsil nəsillər boyu 

bilik,dəyərlər,təcrübələr və münasibətlər ötürməklə ünsiyyət  və kimlik inkişafı üçün 

vasitə rolunu oynayır. 

Buş və Salterelli (Bush,K  and Salterelli) bildirirlər ki, təhsil münaqışənin  aparıcısı ola 

bilər, incikliklərə,stereotiplərə,ksenofobiyaya və digər antaqonist  yanaşmalara enerji 

verə bilər26 və həm də “münaqişə transformasiyası” və “sülh yaratmaya” kömək yolu da 

ola bilər. 

Stereotiplər və alçaltma üzərində duran, etnik nifrəti gücləndirən təhsil münaqişə enerjisi 

ilə dəyişməz münasibət yaradır və o da millətçilik üçün münbit mühitdə  və zəifləmiş 

dövlət təsisatları mühitində asanlıqla zorakılığa çevrilir. 

Qaltunqun (Galtung)sülhyaratmada təhsilin rolu ilə bağlı ideyaları mənfi sülh(zorakılığın 

durması) və müsbət sülh 27 (zorakılığın səbəbi olan ədalətsizliyin struktur dəyişikliyi 

vasitəsilə həll edilməsi) arasındakı mühüm fərqdən irəli gəlir.   

Avtoritarizmin inkişaf etdiyi ölkələrdə, baxışlar toplusu dəyərlər toplusuna isnad edir. 

Bunlar,onların demokratiya,münaqişə həlləri və milli dövlətçilik kimi davranışlarında ifadə 

olunur. Avtoritar liderlər,özlərinin anti-demokratik rejimlərini qorumaq üçün  liberal 

demokrtaik ölkələrin əleyhinə əks baxışlardan istifadə edirlər və öz dəyərlərinə, 

məsələn,insan hüquqları və siyasi rəngarəngliyi repressiyaya uğradan hamı üçün 

təhlükəsizlik təminatına,ölkələr və sivilizasiyalar arası mədəni müxtəlifliyə və Qərb 

dəyərlərini mənəvi çürümə kimi pisləyərək öz ənənəvi dəyərlərinə isnad edirlər28. Əks 

                                                           
22 Steven Burg,  War or Peace ? Nationalism, democracy and American foreign policy in post-Communist Europe,1996.) 

 
23 Alan Smith, The influence of education on conflict and peace building 
24 A.Smith and Vaux.T 2003 Education, conflict and international development) 
25 Alan Smith, The influence of education on conflict and peace building 
26 Bush, K., and Salterelli, D. (Eds.). (2000). The two faces of education in ethnic conflict. 
27 Galtung, J. (1990) Cultural violence. Journal of peace research, 27(3), 291-305). 
28 Ingrid Habets Liberal democracy: the threat of counter-narratives European View (2015) 14:145–154 DOI 10.1007/s12290-

015-0369-z 
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baxışların artdığı dalğalar, liberal demokratiyanın ən yaxşı idarəçilik forması olduğu 

haq29qında fikirlərlə inamla geriyə oturdulmalıdır30. 

Laurense Broers donmuş münaqişələri analiz edərək qeyd edir ki, donmuş münaqişələrə 

Davamlı Rəqabətlilik(DR) ideyası tətbiq oluna bilər  və bu nəzəriyyə daha aydın şəkildə 

bu cür rəqabətliliyə xas olan təhlükəni ifadə edir və DR nəzəriyyəsi birbaşa olaraq 

ölkələrarası dinamika və ona görə də,ölkədaxili sahədə rəqabət təsirlərini 

müəyyənləşdirmək üçün ölkələr arası rəqabət nəzəriyyəsi ilə məşğul olur. Maoz və Mor 

bu ideyanı “iki ölkə arasında davamlı,fundamental və uzun –müddətli  məqsədlər 

uyğunsuzluğu” kimi qiymətləndirir31. 

Mövcud mənbələr demokratiya və münaqişələr həlli arasında,avtoritar liderlərin 

mübahisəli sabitliyi qorumaq təcrübəsi ilə demokratik yolla seçilmiş prezidentlərin 

müharibəyə əl atması əsasında  qurulmuş daha da aydın və düzxəttli olmayan 

münasibətlərini irəli sürür.Lakin,daxili siyasətlə münaqişələr arasında müşahidə edilən 

dinamika vardır və o,bir tərəfdən, inkişafın siyasi(iqtisadi) trayektoriyasını əks etdirən 

dəyərlər və baxışlar ilə, digər tərəfdən isə,münaqişədəki münasibətlər/baxışlar  

arasındakı daha geniş və dərin əlaqəyə eyham vurur. 

 

Atəşkəs imzalanan zaman münaqişə tərəflərinin vəziyyəti 

 

1994-cü ildə imzalanan atəşkəs sazişi Ermənistan tərəfinin hərbi üstünlüyü 

vəziyyətində əldə edilmişdir və bu günə qədər o Dağlıq Qarabağ bölgəsi daxil olmaqla 

əlavə yeddi rayonu da işğal altında saxlayır. Atəşkəs imzalanan zaman mövcud olan bu 

asimmetrik güc balansına, Azərbaycan əhalisinin münasibətinin dəyişməzliyinə təsir edən 

struktuir amili kimi baxıla bilər. Münaqişəyə hazırlıqsıqlıq, Ermənistandan fərqli olaraq 

Azərbaycanda çatışmayan dərin cəhət olmuşdur. Bu baxımdan ermənilərin ərazi iddiaları 

ilə müşaiyət edilən bu münaqişə Azərbaycanın əksər əhalisi üçün gözlənilməz olmuş və 

                                                           
29 Ingrid Habets Liberal democracy: the threat of counter narratives 

European View (2015) 14:145–154 DOI 10.1007/s12290-015-0369-z 
30Laurence Broers, From frozen conflict to enduring rivalry: reassessing the Nagorny-Karabakh conflict, Nationalities Papers 

(Vol. 43, No.4, 556-576),June 2015.  
31 Maoz and Mor(Maoz, Zeev and Ben D. Mor, 2002. Bound by Struggle. The Strategic Evolution of Enduring International 

Rivalries. Ann Arbor: University of Michigan Press. 
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bir çoxları üçün isə bu xəyanət kimi qəbul edilmişdir,çünki ermənilər və azərbaycanlılar 

DQ-da və ölkənin digər bölgələrində ənənəvi dostluq və harmoniyada yaşayırdılar.  

Şayiələr,təxribatçı çıxışlar və fəaliyyətlər,dürüst məlumatların olmaması iki xalq arasında 

düşmənçiliyin inkişaf etdirilməsində aparıcı elementlərə çevrilirdi. Hökmranlıq edən sovet 

totalitar düşüncəsi zorakı davranışla bərabər hər iki ölkədə işə salınmışdır. Erməni zorakı 

qrupları Ermənistanda yaşayan yerli azərbaycanlıları qorxudaraq  zorla qovmağa 

başladılar və bu hərəkətlər Azərbaycanda qəzəb mühiti yaratdı və bu mühitdən  istifadə 

edən cinayətgar elementlər Sumqayıtda yaşayan yerli ermənilərə və həm də 

azərbaycanlılara hücum edib qətllər törətdilər. Azərbaycan xalqının əksəriyyəti tərəfindən 

pislənən bu cinayətlərdən erməni tərəfi bəhanə kimi istifadə edərək azərbaycanlılara 

qarşı düşmənçiliyi genişləndirdi və alovlandırdı  və ilk növbədə Ermənistanda yaşayan 

azərbaycanlıların hamısını qovub çıxararaq sonra da  Dağlıq Qarabağa keçdilər və 

burada etnik təmizləmə Qaradağlı və Xocalıda öz pik nöqtəsinə çatdı. Yerli əhaliyə qarşı 

edilən zülmlər və əsasən də Xocalıda  həyata keçirilən qəddarlıq  Azərbaycan əhalisinin 

fikir və münasibətlərini dramatik şəkildə dəyişdi. İşğalın genişlənməsi və sonrakı etnik 

təmizləmələr bu münasibətləri daha da dərinləşdirdi və düşmən səviyyəsinə qaldırdı.  

Atəşkəsdən sonrakı dövr yaraların sağalması üçün kömək etmədi,çünki aşağıdakı üç 

başlıca canlı hadisə xalqın fikir və münasibətlərinə köklü dərəcədə təsir etdi:Xocalı 

vahşeti,ölkə boyunca qaçqınların “çadır şəhərlərində” yaşaması  və yüzlərlə əsirlikdən 

dönən ışgəncələrə məruz qalmış əsgər və dinc əhalinin ürək dağıdan hekayələri. 

Bu hekaylərin videoları və onların müsahibələri Azərbaycan xalqı qarşısında 

qəddar,qeyri-insani erməni görüntüsünü yaratdı  və bu görüntünü dağıtmaq da çətindir 

,çünki erməni cəmiyyəti bu qəddarlıqları heç bir zaman pisləməmişdir. Bu nə cəmiyyət,nə 

də hökümət səviyyəsində baş verməmişdir.Və Azrbaycan cəmiyyətində həmən 

cinayətgar elementlərə ermənilərin sahib çıxdıqları qənaətini yaratmışdır və bu zülmlər 

pislənsə idi ,o zaman ermənilər haqqında fikirdə də dəyişiklik olardı və ümumi 

münasibəti dəyişərdi və qarşılıqlı anlaşma və bir-birinin dərdinə sayğı duyulardı. 

İşğal edilmiş torpaqlarda məskunlaşma fəaliyyətlərini,öz  evlərinin və mülkiyyətlərinin 

dağıdılmasını,öz şəhər və kəndlərinin adlarının dəyişdirilməsini və ya işğal ərazilərində 

hərbi paradlar keçirilməsini  televiziyada seyr edən və onların haqqında xəbərləri oxuyan 

qaçqın və ya digər ölkəsini düşünən adamların nə düşündüyünü heç kim təsəvvür edə 

bilməz.  Bunlar qəzəb və qisas hisslərini artıran addımlardır. İnformasiya texnologiyası 

daha da müasirləşdikcə işğal əhalisi bu sistemlər vasitəsilə öz torpaqlarına və 
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mülkiyyətlərinə daha da asan çıxış əldə edirlər və bu sistemlərin onların fikir və 

münasibətlərinə təsiri ölçüləsi deyil.  

Düşmən münasibətin davam etməsinin səbəblərindən biri də,erməni cəmiyyətində 

transformasiyanın baş verməməsidir  və müharibə partiyası və keçmiş fərbi komandirlər 

Azərbaycana qarşı “qəhrəman” fəaliyyətlərinə görə ölkənin siyasi və hərbi sahələrində 

hökmranlıq edirlər. 

Texnologiya vasitəsilə dəyişən münasibət həm də yeni sosial media vasitəsilə də baş 

verir və burada insanlar elektron mediaya sərbəst çıxışla münaqişə ilə bağlı cürbəcür 

məsələlərə öz şərhlərini verirlər. Çox zaman bu şans irqçı,ultra-millətçi elementlər 

tərəfindən platforma kimi istifadə edilib qarşı tərəfi təhqir etmək və aşağılamaq məqsədi 

üçün istifadə edilir.Xocalı qətliamının erməni cəmiyyəti və ya höküməti tərəfindən 

pislənməməsi və ya işğal edilmiş torpaqlardan çıxmaqla bağlı hər hansı kompromisin 

olmaması bu düşmən hisslərin davamlı qalmasına kömək edir. 

Əlavə etmək lazımdır ki, Azərbaycan tərəfi üçün anti-erməni münasibət yaratmaq heç bir 

strateji məqsəd və əhəmiyyət kəsb etmir, çünki Azərbaycan tərəfi həmişə müdafiə 

mövqeyində olmuşdur. Bundan əlavə, Azərbaycanda mövcud olan geniş yayılmış baxış 

odur ki, Rusiya ermənilərdən Azərbaycana qarşı istifadə edir  və “ermənilər düşmən 

deyil”,”onlar Rusiyanın girovlarıdır”.  Ermənistanın keçmiş baş naziri,hərbi cani Vazgen 

Sarkisyanın ”Ermənistanda qazandığımız mono-etniklik Ermənistanın müstəqilliyindən 

qiymətlidir” bəyənatı Azərbaycanda mövcud olan çoxmədəniyyətli birgə-yaşama 

ənənələri ilə tam əks təşkil edir. 

Azərbaycanlıların münaqişəyə  münasibətində dəyişiklik Ermənistanın sülh bəyanatlarının 

təsiri altında ola bilərdi və ancaq onlar heç bir zaman “biz Azərbaycanla sülh şəraitində 

yaşamalıyıq” və ya” bu xalqlar sülh və dostluq içində yaşamalıdırlar” fikirlərini 

deməmişlər. Əksinə, Heydər Əliyev bəyanat və müraciətlər formasında32 həm erməni 

xalqına və Ermənistan hökümətinə sülhün yaranması üçün tayı-bərabəri olmayan jestlər 

etmiş və təkliflər vermişdir və bu addımlar hətta müharibə gedən dövrdə də 

olmuşdur33.Müxtəlif model və təkliflərdən başqa Prezident Əliyevin Qafqaz Təhlükəsizlik 

Paktı təklifi Azərbaycanın iqtisadi üstünlüklərindən istifadə edərək Ermənistana daha 

geniş imkanlar açırdı34. 

                                                           
32 Meeting with V. Kazimirov,Sepecial representative of Russian President, January 31 1994 
33 Inauguration speech of President Aliyev Oct 19, 1993 
34 Speech of President H. Aliyev at New Azerbaijan Party’s first Conference  Dec20,1999 
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İlham Əliyev də erməni tərəfinin Azərbaycanın enerji layihələrinə və enerji nəqli 

layihələrinə cəlb olunması üçün çox sayda təkliflər verərək sülh üçün açıq olduğunu 

göstərmişdir və sülh addımları üçün hesablanmış bu layihələr Ermənistanın iqtisadi 

inkişafı və bu iki ölkənin iqtisadiyyatının daha da yaxınlaşması üçün stimul idi,lakin 

onların hər biri Ermənistan tərəfindən qəbul edilməmişdir.İşğal əraziləri boyunca 

yerləşən dəmir yolunun Ermənistanla əlaqəsini bərpa etmək üçün bu ərazilərin 

boşaldılması təklifi də rədd edilmişdir. Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmaları 

arasında yaxın münasibətlər və görüşlər keçirilməsi də erməni tərəfindən qəbul 

edilməmişdir35. 

 
 

ATƏT Minsk Qrupu fəaliyyətində tərəqqinin olmaması 

 

Atəşkəs sazişi zamanı tərəflərin düşdüyü vəziyyətdən savayı,müəyyən 

münasibətlər və baxışların yaranmasında təsirli olan digər struktur amili sülh 

danışıqlarının sual altında olan səmərəliliyi idi. Xocalı qətliamından sonra,ATƏT Minskdə 

konfrans çağırıb bu münaqişəni nizamlamaq üçün özünün üzvlərindən təşkil olunan 

Minsk qrupunu yaratdı36 və 1997 –ci ildə Rusiya,Fransa və ABŞ-dan ibarət ATƏT Minsk 

Qrupu Həmsədrliyi yaradıldı. Həmsədrlər 1997-ci ildə Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın 

tərkibində yüksək dərəcəli muxtariyyat37 şərtləndirən “paket” və “mərhələli” adlanan iki 

sülh planı irəli sürdülər38.Hər ikisi Azərbaycan tərəfindən qəbul edildi,erməni tərəfi onu 

rədd etdi.  “Ümumi dövlət” adlanan üçüncü .təklif 1998-ci ildə irəli sürüldü və 

Azərbaycan tərəfindən rədd edildi 39 . 1999-cu ildə Cenevrədə başlayan ikitərəfli 

danışıqlar40 Paris danışıqlarına gətirdi  və onun arxasınca 2001-ci ildə ABŞ tərəfindən 

təşkil olunan Key West danışıqları baş tutdu41 və onların hamısı uğursuz oldu. 

Praqa .prosesi adlanan danışıqların nəticəsində həmsədrlər tərəfindən formalaşdırılan 

sülh planı 2007-ci ildə ATƏT Xarici İşlər Nazirlərinin Madrid görüşünə təqdim olundu və 

bu plan Madrid Prinsipləri kimi dövrəyə girdi.Bu prinsiplərə, DQ-ı əhatə edən işğal 

edilmiş ərazilərin geri qaytarılması,DQ-a aralıq status,DQ-la Ermənistanı birləşdirən 

                                                           
35 Araz Əzimovdan sensasiyalı bəyanatlar 27Sept,2012  “Yeni Musavat” 
36  'Finland as a mediator in the Karabakh Conflict', publication of MFA, Helsinki, 1997. 
37 “Azerbaijan” qazeti, 21 February 2001, Baku. 
38 Statement of OSCE Chairman in Office, 3 December 1996, Lisbon. 
39 Heydər Əliyev və Qanunçuluq, 2008. Prezident H. Əliyevin Minsk Qrupu nümayəndə heyəti ilə görüşü.Dekabr14,1999 
40 Heydər Əliyev və Qanunçuluq, 2008. Prezident H. Əliyevin Minsk Qrupu nümayəndə heyəti ilə görüşü.Dekabr14,1999 
41 Presidents of Azerbaijan and Armenia complete Nagorno-Karabakh talks in Key West 07.04.2001 | Source: Pravda.Ru   

http://www.pravdareport.com/news/hotspots/07-04-2001/40137-0/ 

http://azadliq.info/index.php?option=com_content&view=article&id=21680:araz-zimov-qaraba-danqlar-getmir&catid=358:ust-manset&Itemid=550
http://pravdareport.com/
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koridor,DQ-ın yekun statusunun gələcəkdə müəyyən edilməsi,qaçqın və yerlərini 

məcburən dəyişmiş adamların geri qayıtma hüququ və beynəlxalq təhlükəsizlik 

təminatları daxildir. 

ATƏT həmsədrlərinin fəaliyyətləri, dinc yolla həll və ədalət konsepsiyasına inamsızlıq 

münasibəti yaratmış və bu inamsızlıq həm Azərbaycan rəhbərliyinin bəyənatlarında və 

həm də geniş ictimaiyyətin münasibətində əks olunmuşdur. Son on ildə həmsədrlərin 

apardıqları “prosess” erməni tərəfinin sonsuz tələblərini yerinə yetirən “baş sığallama 

siyasəti” formasını almış və onlar faktiki olaraq erməni tərəfinin vəkilləri statusunda 

hərəkət edirlər.. Onlar bu məsələni monopoliyaya almaq cəhdi ilə,status kvodan narahat 

olan başqa beynəlxalq təşkilatların müdaxilə etməsinin qarşısını alırlar.Məsələn,onlar öz 

hökümətlərinin mexanizmlərini işə salaraq Avropa Şurası və Avropa Parlamentinin real 

vəziyyəti əks etdirən sənədlərinin qəbul edilməsinin qarşısını almağa çalışırlar. 

Həmsədrlərin “neytrallığı” elə bir absurd nöqtəyə gəlib çıxmışdır ki,onlar işğalçının işğal 

edilmiş ərazilərdə törətdiyi əməllərə,dünyanın başqa yerlərində hərbi cinayət sayılan 

əməllərə qarşı neytral mövqe tuturlar. BMT-nın tələbi ilə işğal edilmiş ərazilərin 

yandırılması,qarət edilməsi və məskunlaşması ilə bağlı göndərilən fakt toplyan 

missiyaların hesabatı ehtiyatla seçilmiş sözlərlə hərbi cinayətlərlə bağlı fəaliyyətlərin 

gizlədilməsinə xidmət etmişdir. 

Həmsədrlrin 2008-ci ildə BMT BM-də Azərbaycanla bağlı qətnamənin əleyhinə “neytral” 

səs verməsi və son aylarda Avropa Şurasının səsverməsinə çıxarılan və işğal ərazilərində 

erməni fəaliyyətlərini əks etdirən qətnamənin əleyhinə aparılan lobbiçilik fəaliyyəti 

ictimaiyyəti bu fikrə gətirmişdir ki,həmsədrlər bu məsələnin həllində yox erməni tərəfini 

sığortalayan addımlarla atəşkəsin saxlanmasında maraqlıdırlar42. 

 

Sosial-İqtisadi transformasiya və rəsmi baxışlar 

 

Keçmiş Sovet ittifaqının digər üzvləri kimi,Azərbaycan da sovet iqtisadiyyatının, 

təhsilinin, yanaşma və dəyər sisteminin və partiya ziyalı qrupunun mirası ilə üzləşdi. Bu 

vəziyyət bütövlükdə sosial-iqtisadi spektrin tamamilə yenidən qurulmasını və inkişaf üzrə 

milli strategiyanın qəbul edilməsini tələb edirdi. Bu kontektsdə,sovet sistemindən əl 

                                                           
42 Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан сумел утвердить себя в мире, на международной арене как надежный 

партнер, надежный друг" Day.az 08.07.2014 
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çəkmək və yeni formasiya üçün yol açmaq üçün ilk demokratik dəyişikliklər1992-ci ildə 

demokratik yolla seçilmiş prezident Ə.Elçibey tərəfindən başlanmışdır. O təhsil 

sistemində inqilabi dəyişikliklər etməklə,özəlləşdirmə prosesini başlamaqla,torpağı xalqa 

paylamaqla  və kiçik biznesi inkişaf etdirməklə ölkədəki bütöv əhval ruhiyyəni 

dəyişmişdir. Azad cəmiyyət təsisatıarının qurulması, müstəqil qəzetlər axını ilə 

çoxpartiyalı sistemə yol açmışdır və insanların fikirlərində fundamental dəyişikliklərə 

gətirmişdir. Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması siyasi müstəqilliyin ilkin 

addımları idi. 

Dəyişən mühit keçmiş kommunist liderinin hakimiyyətə yenidən gəlməsi ilə başqa forma 

aldı.Təcrübəli H.Əliyev hökümət daxilində özünə rəqib olan yaraqlı və siyasi qüvvələri 

aradan qaldırdı və öz hakimiyyətini möhkəmləndirərək ölkə daxilində sabitliyə və 

asayişin qorunmasına daha çox yer verdi.Sabitlyin və təhlükəsizliyin saxlanması yolları, 

məqsədli olub-olmamasından asılı olmayaraq, ölkədə qorxu mühiti yaratdı və siyasi 

fəaliyyətlərin məhdudlaşdırılmasına gətirdi.Siyasi proseslər üzərində məhdudlaşdırılmış 

qaydalar  və iqtisadi fəaliyyətlər üzərində ciddi monopoliya cəmiyyətdəki sosial struktura 

birbaşa təsir etdi. Bu siyasət,əlbəttə açıq müzakirələrə və ölkənin inkişafı ilə bağlı rasional 

dəyərləndirmələrə xidmət etmədi,əksinə sovet üslublu təbliğat ı irəliyə şəkərək olan 

qalan demokratik düşüncə də təbliğatla sementləşdirilməyə çalışıldı. Yarı-müstəqil TV-lər 

və radio kanalları bağlandı,ictimai görüşlər və müxalifət fəaliyyətləri məhdudlaşdırıldı. 

Azad cəmiyyət və demokratik idarəçiliyin qabaran elementləri sarsıldı və ölkədə idarəçilik 

yerliçilik və keçmiş idarəçilik üslubu əsasında klan sistemi ilə əvəz olundu,qanun aliliyi 

yox,göstərişlər üstün tutuldu. Bir nəfərə tabe olan idarəçilik sistemini quraraq ,hökümət 

ölkədəki siyasi vəziyyəti idarə edərək cəmiyyət üzərində özünün möhkəm nəzarətini 

saxladı. Zaman keçdikcə,siyasi dəyişimə olan ümidlərin itməsi insanların şüurlarına təsir 

etdi və iqtisadi dolanışıq üçün özlərini  siyasi həyatdan uzaqlaşdırdılar və ölkəni tərk 

etdilər. 

Avropa Təsisatları tərəfindən islahat təzyiqləri, rejimi qoruma siyasəti çərçivəsində idarə 

olunan transformasiya tərzində aparıldı. ATƏT-n seçki islahatları,azad mətbuat və insan 

hüquqları tələbləri və Avropa Şurasının üzvlük yolunda islahat paketi Azerbaycan 

reallığına uyğunlaşdırıldı. 2002-ci ildə,Avropa Şurasına üzv olandan bir il sonra hökümət 

mübahisəli referendum vasitəsilə mövcud iqtidar partiyasına əsas problem yaradan 

proporsional seçki qanununu dəyişməklə demokratik inkişafın digər sütununu da 

sarsıtdı. İqtidarda olan rejimin ürəyi olan bütün seçki komissiyaları mövcud icra 
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orqanının bir qolu kimi hərəkət edir. “Biz İranla Rusiya arasında yerləşmişik və biz 

sabitliyi təmin etməliyik,siz isə demokratiyadan danışırsız”,”Biz yeni yaranmış müstəqil 

dövlətik”,”Bizimm yüz minlərlə qaçqınımız var və bizim torpaqlar işğal altındadır” fikirləri 

daimi olaraq iqtidar rəsmiləri tərəfindən seçki saxtakarlığına və anti-demokratik 

addımlara bəraət vermək üçün beynəlxalq nümayəndələr qarşısında istifadə olunan 

ifadələr idi və əsassız olan bu yanşmalar ancaq rejimin qorunmasına yönəlmişdir. 

90-cı illərin sonunda demokratiyanın az olması ilə bağlı söylənilən  “sabitliyin” təmin 

edilməsi və məşhur “demokratiya alma deyil bazara gedib alasan” və “bizdə demokratiya 

var və biz demokratiyanı inkişaf etdiririk” 43baxışları daha sonra demokratik haqların 

manipulyasiyası üçün 2000-ci illərdə “iqtisadi firavanlıq demokraiyanın inkişafı üçün 

başlıca şərtdir” arqumentləri ilə əvəz olundu. Bu perspektivdən,”liberal demokraiya” və 

“aşağı sürətli demokratiya ancaq müntəzəm seçki praktikası ilə ölçülür və əsas insan 

hüquqlarına hörmət geniş mənada siyasi partiya elitalarının oynadığı roldan və 

demokratik rejimin möhkəmləndirilməsindən gələn faydalar və potensial itkilərdən 

asılıdır”44 konsepsiyası bizim halımıza tətbiq ediləndir. 

Gözlənilən geniş demokratik transformasiya 2003-cü il prezident seçkilərində də baş 

vermədi və prezidentlik Körfəz ölkələrinin enerji ilə zəngin ölkələrinin təcrübələri 

istiqamətində hərəkət etdi və beləliklə demokratik dəyişimə olan ümidə son verildi və 

nəticədə  demoralizasiyaya yeni işçi emiqrasiyası dalğası yaratdı(1994-95 ci illərdə kütləvi 

şəkildə baş verdiyi kimi) və ilk dəfə Avropaya siyasi emiqrasiya dalğası başladı və 2005 

parlament seçkilərindən sonra da sürətlə davam etdi. 

Azərbaycanın post- sovet tarixində baş verən üç əsas siyasi gediş, yəni 2002 və 2003 

prosesləri və 2009-cu ildə iki dəfəmlik prezidentlik dövrünün konstitusiyada dəyişilməsi 

ölkənin istiqamətini yarı-demokratik dəyişikliklərdən sülalə idarəçiliyinin avtoritar 

sisteminə tam olaraq dəyişdi və bu dəyişiklik mülki cəmiyyət və siyasi partiyaların 

funksiyalarının son beş ildə sarsıdılması ilə başa çatdı. 

Prezidentliyin ötürülməsi Türkiyəyə və dünya bazarına gedən enerji nəqli yollarının tikilib 

başa çatdırılması ilə  və ölkəyə yüksək neft pullarının axını ilə üst-üstə düşdü.Əlbəttə bu 

maliyyə ölkənin formasını sərf edilən pulların öz məqsədlərinə istifadə olunma 

dərəcəsinə qədər dəyişdi və bir sıra yerlərdə yolların,su təminatının,elektrik verilməsinin 

                                                           
43 Heydər Əliyev ve Qanunçuluq,2008. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin işçiləri ilə görüş. 28Mart,1998 
44 Schimmellennig,F., Engert S.,Knobel H. Costs,commitment,compliance.The impact of EU democratic conditionality on 

Latvia,Slovakia and Turkey. Journal of Common Market Studies 41(3).  Gils B., Low Intensity Democracy Political Power in the 

new world order 
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yaxşılaşmasına,təmir  və yeni binaların və hotellərin tikintisinə imkan verdi. Ölkənin 

müdafiə qabiliyyəti möhkəmləndi. 10 il ərzində Azərbaycan MDB ölkələri arasında 

adambaşına düşən gəlirə görə aparıcı dövlətə çevrildi və iqtisadiyyata 174 milyard dollar 

yatırım qoyuldu və onların yarısı xarici şirkətlər tərəfindən edildi45. Sadəcə 60 milyard 

dollar yatırım BP-nin idarə etdiyi AİOC tərəfindən neft sənayesinə qoyulmuşdur46. 

Hökümət statistikasına görə,yoxsulluq səviyyəsi 49 faizdən 7,6:%-ə düşmüş47,amma bu 

statistika da sual doğurur və yeni yüz minlərlə iş yerləri yaradılmışdır,baxmayaraq ki,yenə 

də onların sayı Rusiyaya davam edən geniş emiqrasiya reallığı ilə uyğun gəlmir. 

Adambaşına ÜDM 2014-cü ildə 7,884 dollara çatmışdır48. 

"...Azərbaycanın dinamik inkişafı reallığa çevrilibdir. Dünyanın aparıcı maliyyə qurumları 

Azərbaycanda həyata keçirilən islahatları təqdir edir. Azərbaycanda aparılan islahatlar bir 

çox ölkələr üçün nümunə olmalıdır və deyə bilərəm ki, bir çox ölkələrdə Azərbaycanın 

təcrübəsi öyrənilir.. Dünyada ən dinamik inkişaf edən ölkə Azərbaycandır”,  İlham Əliyev 

bu sözləri Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il iclasında demişdir 49 . “Doing business”-ə 

görə,2009-cu ildə Azərbaycan MDB ölkələri arasında ən islahatçı ölkə elan edilmiş və 

dünyanın 50 rəqabətli iqtisadiyyatı olan ölkələr sırasına girmişdir 50 . “Son 10 ildə 

iqtisadiyyatımız 3 dəfə artmış, əsasən şaxələndirilmiş, müasir sosial-iqtisadi infrastruktur 

yaradılmış və qeyri-neft sektorunun dinamik inkişafı təmin edilmişdir. Ümumi daxili 

məhsul 5 faiz artmışdır. Bu, son illər ərzində Azərbaycanda görülmüş işlərin, düzgün 

aparılan iqtisadi islahatların nəticəsidir və bu göstəricilər, deyə bilərəm ki, dünya 

miqyasında ən yüksək səviyyədədir”, İlham Əliyev eyni  iclasda demişdir. 

Amma neft pullarından ağırlıqlı olaraq asılılıq və sistemli və sosial islahatlar iqtisadi 

inkişafın qarşısında duran köklü problemlərdir.Bazar iqtisadiyyatı və özəlləşdirmə üçün 

bəyan edilən məqsədlər qismən yerinə yetirilmiş51  və o da keçid dövrü iqtisadiyyatından 

bazar iqtisadiyyatına keçidi əngəlləmişdir.Statistikalar göstərir ki,Azərbaycan MDB 

ölkələri arasında geniş miqyaslı özəlləşdirmə aparılması üzrə sondan üçüncü yerdədir52. 

Genişmiqyaslı müəsisələrin və dövlət sektorunun özəlləşdirilməsinə həvəssizlik, yenə də 

                                                           
45 Jafarova Aynur, Azerbaijan leading country in CIS  for investment  per capita Azernews  Oct10, 2014). 
46 www.bazcci.com 

47 Poverty level declining substantially Aug1 2014  By Aynur Jafarova Azernews. 
48 Data.worldbank.org  

49  http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=478:h-aliyev-muasir-azerbaycan-

qurucusu&catid=10&Itemid=263&showall=1&limitstart=&lang=az 
50  http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=478:h-aliyev-muasir-azerbaycan-

qurucusu&catid=10&Itemid=263&showall=1&limitstart=&lang=az 
51 Interview of Heydar Aliyev,President of Azerbaijan with correspondents of the Wall street Journal July28,1997 
52 EBRD Transition Indicators for CIS Countries European Bank of Reconstruction and Development. Transition indicators by 

country.  

http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=478:h-aliyev-muasir-azerbaycan-qurucusu&catid=10&Itemid=263&showall=1&limitstart=&lang=az
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=478:h-aliyev-muasir-azerbaycan-qurucusu&catid=10&Itemid=263&showall=1&limitstart=&lang=az
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=478:h-aliyev-muasir-azerbaycan-qurucusu&catid=10&Itemid=263&showall=1&limitstart=&lang=az
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=478:h-aliyev-muasir-azerbaycan-qurucusu&catid=10&Itemid=263&showall=1&limitstart=&lang=az
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cəmiyyət üzərində nəzarət vasitəsi kimi onlardan istifadə olunduğunu göstərməkdədir və 

bu da nəticədə qeyri-neft sektorunun inkişafını gecikdirir,korrupsiyanı artırır və keçid 

iqtisadiyyatının bazar iqtisadiyyatına keçidinə mane olur. Rəqabət siyasətinin olmaması 

monopoliyalara və oliqarxlara gətirmiş və iqtisadiyyatın şaxələnməsini zəiflətmişdir53. 

Ölkənin oliqarx nazirləri və nazirlik və yüksək vəzifəli rəsmilərin biznes dairələri ölkənin 

biznes sektorunu öz aralarında bölmüş ,xaric ticarəti  və ya import-eksportu 

monopoliyaya almış və öz aralarında bir növü konsensusa gəlmişlər. 

Bu baxımdan bir xarici alim-tədqiqatçı Azərbaycan sistemində cərəyan edən sikli belə 

təsvir etmişdir:”korrupsiyaya bulaşmış rəsmilər pul qazanmaq və hakimiyyəti 

möhkəmlətmək üçün rent dalınca qaçırlar,bu rəsmilər özlərinin siyasi və iqtisadi 

güçündən istifadə edib siyasi hüquqları məhdudlaşdırır və demokratik proseslərin 

qarşısını alır,bu rəsmilər hakimiyyətdə qalır və proses yenidən başlayır. Bu rəsmilər 

mövcud status-kvodan yararlandıqlarına görə onların islahata getməsi üçün çox az əsas  

qalır”54. 

Həm Dünya Bankının və həm də Beynəlxalq Şəffaflığın Korrupsiya İndeksi Azərbaycanı 

ən pis korrupsiyaya bulaşmış ölkələr sırasına salmışdır55. DB-nın Korrupsiya İndeksinə 

görə,Azərbaycan MDB ölkələri arasında aşağıdan dördüncü yerdədir. Beynəlxalq 

Şəffaflığın Korrupsiya İndeksinə görə Azərbaycan 2004 cü ildə 145 ölkə arasında 140-cı 

idi və vəziyyət bir az düzəlmiş və 2014-cü ilin hesabatına görə 174 ölkə arasında 126-cı 

yerə çıxmışdır56 . Kommersiya sirri haqqında qanuna edilən düzəliş tədqiqatçılar və 

araşdırıcı jurnalistlərə iqtidarda olan elitanın şübhəli biznes fəaliyyətləri haqqında 

məlumat əldə edilməsini yasaq etmişdir57. Məhkəmə sistemi korrupsiyalanmışdır və 

məhsuldar deyil və hakimiyyətdə olan partiyanın və icra sisteminin göstərişlərini yerinə 

yetirir. 

İş adamları iş qurmaq üçün çox sayda məhdudiyətlər,lisenziyalar,icazələr və bürokratik 

maneələrlə üzləşirlər və bütün bu dairələrə pul ödəməlidirlər. Son dövrdə baş verən 

böhran kontekstində bu maneələrin bir qismi aradan qaldırılıb,lakin sistemin özü islah 

olunmayıb  və rüşvət əsaslı nəzarət və məhkəmə sisteminin səmərəsiz olması müstəqil 

biznes üçün əsas maneədir. Bu cür biznes mühitinin mövcudluğu neftin qiymətinin aşağı 

düşməsi ilə bağlı olan son böhran üzündən üzə çıxmışdır və ölkə prezidentinin 

bəyanatları göstərdi ki,korrupsiya ən yüksək hökümət idarələrində kök salmışdır. 

Dövlətin milyardlarla pulunun Beynəlxalq bank tərəfindən hökümətyönlü iş adamlarına 

                                                           
53 ERBD. Country assessments: Azerbaijan. http://tr.ebrd.com/tr13/en/country-assessments/1/azerbaijan 
54 Grace Mausser, The George Washington University. Economic Transition Report on Azerbaijan: An Issue of Governance 
55 The World Bank, World Development Indicators. (2013). Inflation, consumer prices (annual %) for Armenia, Azerbaijan, etc.  

http://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.TOTL.ZG/countries/AZ?display=graph 
56 Transparency.org 
57 09 iyul 2012, “Kommersiya sirri haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu  http://www.president.az/articles/5364 
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və hökümətin sponsorluq etdiyi işlərə möhkəm hesabatlılıq olmadan səpələnməsi, bank 

sektorunu ləkələmiş və ölkədə mövcud olan idarəçilik sisteminin səviyyəsini açıqca 

göstərmişdir. 

Korrupsiyanın böyük olmasına baxmayaraq,ölkə hər hansı bir başqa ölkədən iqtisadi 

baxımdan az asılıdır və öz resurslarından avtoritarizmi dərinləşdirməyə istifadə edir və 

rejimin uzun-müddət qalması üçün yollar axtarır. Artan iqtisadi əminlik siyasi rəhbərliyə 

Qərb dövlətlərinə qarşı açıq danışmağa və insan hüquqları və fundamental azadlıqların 

pozulması ilə bağlı beynəlxalq təşkilatların qınağına qarşı müqavimət göstərməsinə 

gətirmişdir. Bu iradlara qarşı, mövcud rəhbərlik, ölkənin iqtisadi müstəqilliyini və əhalinin 

artan iqtisadi vəziyyətini və həmçinin, Qərb ölkələrinin Azərbaycanın enerji 

resurslarından asılılığını qoymuşdur. 

Bu cür gediş ölkədə müstəqil sinflərin yaranmasına imkan verməmiş və əksinə, hökümət 

özünün ziyalı,alim,mədəniyyət xadimləri,idmançılar və hətta QHT-lər qrupundan ibarət 

sinfini yaratmış və onlara sovet üslublu imtiyazlar,məsələn,prezident təqaüdçüsü,xalq 

artisti,şairi,yazıçısı,və ya saysız hesabsız orden və medallar  və rütbələr vermişdir və onlar 

da lazım olan anda TV və radiolarda çıxış edərək hakimiyyətin göstəriş verilən siyasətini 

müdafiə etmişlər. 

İnsanların öz əmək hüquqlarını  tələb edə biləcəyi müxtəlif müstəqil birliklər altında 

birləşməsinə imkan verməyərək,istər müxtəlif müəsisələr,sektorlar və ya təhsil 

müəsisələri və ya treyd yunionlar olsun,istərsə də müharibə veteranları təşkilatı 

olsun,hökümət öz vertikal tabeçiliyindən başqa, heç bir seçim qoymamışdır.  

Enerji və nəqliyyat xətlərinin inkişafı ölkədə sosial cəhətdən üstün durumda olan yeni 

gənc və orta yaşlı peşəkarlar nəslinin yaranmasına gətirdi,lakin onlar da ayrıca sosial 

qrup kimi təmsil edilmirlər. Qalan kiçik QHT birliklərinin birgə qruplar şəklində çıxış 

etmək və öz ideya və təşəbbüslərini geniş ictimaiyyətə yaymaq imkanları iflic edilmişdir. 

Azad mətbuatı təmsil etməli olan Mətbuat Şurası formasında birləşən jurnalistlər  birliyi 

hökümətin əlavə bir qoluna çevrilmişdir. 

Cəmiyyətin yuxarıda deyilən şərtlər altında çalışdığı şərait liberal cəmiyyət  və dəyərlərin 

inkişafı üçün münbit deyil.Və bu vəziyyət sistem gücləndikcə,xalqın hüquqları 

darlaşdırdıqca dərinləşir. Freedom House-ın qiymətləndirmələrinə görə Azərbaycan 

1998-2003 illərində “Qismən azad” ölkə statusundan, 2004-dən başlayaraq “Azad 

olmayan” ölkələr sırasına keçmişdir58.Nəticədə,demokratiya üçün çalışan insanlar artıq 

demokratik cəmiyyətin nümayəndələri kimi yox,dissident kimi qəbul edilirlər və burada 

                                                           
58 https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2015/azerbaijan 
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demokratik dəyərlərin inkişafı artıq gündəmdə deyil,əsas məsələ fiziki təhlükəsizliyi 

qorumağa çevrilir. 

 

Sosial və siyasi qruplar:fikirlər və baxışlar 

 

Millətçilik və milli şüur XX əsrin əvvəlində Çar Rusiyasında gedən milli oyanış 

kontekstində Azərbaycanın müstəqillik hərəkatı  üçün birləşdirici elementlərdən biri 

olmuşdur.Bu yenidən keçən əsrin 80-ci illərində Azərbaycanın müstəqilliyi üçün 

birləşdirici elementlərdən biri idi. Doğrusu,Azərbaycan millətçiliyi  daha çox 

vətənpərvərlik adlana bilər,çünki o xaotik olaraq erməni millətçiliyinə qarşı qoruyucu 

cavab kimi ortaya çıxmışdır. Erməni millətçiliyi isə çox yaxşı təşkil olunmuş, ideoloji 

baxımdan güclü,onilliklər boyu terror praktikasına və böyük münaqişə enerjisinə 

malikdir. Azərbaycanın millətçi hissləri öz torpaqlarının müdafiəsi üçün ayrı-ayrı şüarları 

təmsil edirdi və o axsaq millətçi ideologiyaya  və unudulmuş yaddaşa malik idi. 

Azərbaycanda ilk siyasi partiyalar və təşkilatlar meydana çıxdıqda, ideoloji debatlar 

yenidən başladı  və onlar xalq cəbhəsi hərəkatının proqramı və müstəqillik hərəkatının 

taktikaları üzərində gedirdi. 

Milli oyanışda aparıcı ideya Türkçülük idi və o sovet dönəmində qadağan edilmişdi ,lakin 

yenidən 90-cı illərin sonunda yəqin ki,zəif ideoloji əsaslara görə yenidən zəiflədi. 

Millətçilik azərbaycançılıq formasında davam etdi  və bu ideya həm hökümət və həm də 

birləşmiş Azərbaycan tərəfdarı olan müxalif qruplar tərəfindən də İran Azərbaycanında 

milli şüurun inkişaf etdirilməsi üçün irəliyə aparıldı 59 . Azərbaycançılıq ideyasına 

hökümətin mövqeyi,Azərbaycanda çox sayda etnik qrupların olması ilə izah edilir. Lakin 

başqa bir qavrayış da var ki,hökümət dairələri tərəfindən azərbaycançılıq ayrı kimlik və 

mədəniyyət kimi istifadə olunaraq Azərbaycan ilə Türkiyə arasında məsafə qoymaq  və 

nəticədə Türkiyənin Azərbaycan üzərində mədəni və demokratik təsirini 

azaltmaqdır.Digər tərəfdən,millətçilik həm də hökümət dairələri tərəfindən 

vətənpərvərlik formasında istifadə olunur. 

Millətçilik ideyası ideoloqlar və siyasi partiya fəalları və qəzet jurnalistləri tərəfindən 90-cı 

illərin sonuna  qədər müzakirə olunmağa davam etmişdir  və monitorinq göstərmişdir ki, 

bu müzakirələr 2000-ci illərin əvvəlindən köklü dərəcədə azalmışdır 60 . Bu 

baxımdan,meydana gələn siyasi partiyaların ideoloji əsasları mükəmməl olmamış və 

                                                           
59 Azerbaijan: In search of a national idea, FAR Centre,1996 
60 Azerbaijan: In search of a national idea, FAR Centre,1996 



Post-sovet transformasyası və münaqişə tarixcələri (Dağııq Qarabağ Münaqişəsi): münaqişə ilə bağlı münasibətlərin dəyişməzliyinə təsir edən amillər         20 
 
 
 

  
 

 

   

onlar başlıca olaraq 1911-ci ildə formalaşmış  və XX əsrin milli-demokratik dəyərlərini 

özündə birləşdirən Musavat Partiyasının ideologiyasından istifadə etmişlər61. 

Liberal və millətçi debatlar 90-cı illərdə həmən partiyaların yenidən müzakirəsinə 

çevrilmiş  və əsasən də ən geniş intelektual tərkibə sahib olan və ən yaşlı partiya olan 

Musavat Partiyası aparıcı rol oynamışdır və  həm mətbuatda və həm də partiya daxilində 

geniş müzakirələr açılmışdır. Təbii ki, partiya daxilindəki millətçilər ölkənin üzləşdiyi 

vəziyyətdən çıxış edərək debatlar üçün daha böyük məkana,böyük auditoriuma və 

çıxışçılar üçün daha böyük arqumentlərə sahib idilər. Liberallar isə əvəzində hesab 

edirdilər ki, ” liberal ölkədə milli maraqların əsil mexanizmləri nümayiş etdirilərək, 

böhranlı vəziyyətlərdə hökümətin səlahiyyəti vətəndaşların razılığı ilə artırıla bilər62 ”. 

Liberal qanadın nümayəndələri öz arqumentlərinə dəstək olaraq, Avropanın liberal 

demokratik ölkələrinin çiçəklənən təcrübələrini nümunə çəkirdilər,lakin liberal ənənələrin 

və tarixi təcrübənin olmaması ucbatından partiya özəkləri  daxilndə güclü dəstəyə malik 

deyildilər. Bu debatlar getdikcə ölkədə partiya daxili demokratiyaya,ideoloji müzakirələrə 

və mülki cəmiyyətin və yarı-müstəqil qəzetlərin yaranmasına təsir edirdi. Bu 

baxımdan,Musavat partiyası daxilində gedən ideoloji debatlar partiya proqramına  daha 

çox liberal ideologiyanın,milli liberalizmin,iqtisadi və sosial liberalizmin,o 

cümlədən,azərbaycançılığın daxil edilməsinə gətirdi63. 

Hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan Partiyası partiya daxili hər hansı ideoloji debatlara 

hazır deyildi və təbiəti etibarı ilə bacarığı da yox idi, onun liderlərinin keçmişi 

demokratiya yönümlü partiyalarla da partiyalar arası ideoloji debat aparmağa imkan 

vermirdi. Bir çox ekspertlərin bu partiyanın hər hansı siyasi ideologiyaya malik olmasını 

sual altına qoymasına baxmayaraq və partiyanın şəxsiyyət pərəstişliyi üzərində 

qurulduğunu iddia etməsinə baxmayaraq64,bu partiya öz ideologiyası olaraq müstəqil 

dövlətçilik,qanun aliliyi və dünyəvilik, azərbaycançılıq və sosial ədalət prinsiplərini öz 

partiya proqramına daxil etmişdir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi,hərbi 

təcavüzün aradan qaldırılması partiyanın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri kimi partiya 

proqramına daxil edilmişdir65.  

Azadlıq,bərabərlik və həmrəylik,Marksizm-Leninizm,liberalizm,liberal demokratiya,sosial 

demokratiya, sosial demoktatik və liberal partiya proqramlarının başlıca 

elementləridir.Azərbaycançılıq,liberal konservatizm,modernizm,islahatçılıq,iqtisadi 

                                                           
61 Mirza Bala Mammadzade  Azerbaycan Istiqlali ve Musavat  
62 Azerbaijan: In search of a national idea, FAR Centre 
63 Musavat partiyasinin programi ve nizamnamesi Baki 1997 
64 Farid Guliyev ,Pearce Katy The challenges of electoral competion in an oil rich State: Azerbaijan pre-election report. 

Washington Post Oct6,2013 
65 Yeni Azerbaycan Partiyasinin proqrami http://www.yap.org.az/az/view/pages/9 
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inkişafda liberallıq prinsipləri konservativ Milli İstiqlal və Xalq Cəbhəsi partiyalarının əsas 

ideologiyalarıdır66. 

Bütün partiyalar öz partiya sənədlərində mədəni və etnik dəyərləri  önə çıxarsalar da,nə 

Türkçülük və nə də İslam partiya proqramlarında prioritet  təşkil etmir67. Daha çox,azad 

dünyanın qəbul etdiyi və bəşəri dəyərlər üzərində qurulan demokraiya və demokratik 

inkişaf prioritet təşkil edir. Bu partiyalar Avropanın liberal demokratik düşərgəsi ilə 

tərəfdaşlıqdadır,nəinki Türkiyənin və Müsəlman ölkələrinin partiyaları ilə. 

Partiyadaxili ideoloji debatlar baxımından,bu partiyalar bir-biri ilə ideologiya və ideyalar 

üzərində rəqabət aparmırlar,daha çox rəqabət seçkilər zamanı prosedur məsələlər 

üzərində və ya parlamentə və ya prezidentliyə namizəd irəli sürülərkən və ya hökümətin 

qərarlarına qarşı birgə addımlar atılan zaman baş verir. İndiyə kimi saxlanılan yeganə 

ideologiya, korrupsiyaya bulaşmış saydıqları hökümətlə münasibətlərdə partiyaların 

dəyərlərini qurban verməməkdir. 

Siyasi partiyaların DQ münaqişəsi ətarfında rolu,onların 1990-cı illərdə oynadıqları rolla 

müqayisədə dramatik dərəcədə dəyişmişdir.O zamanlar hökümətin istənilən addımı 

qarşılıqlı mövqe və bəyanatlar ilə ifadə edilirdi və şübhələr H. Əliyevin yenidən Rus 

qoşunlarını Azərbaycana gətirmək68 və danışıqlarda erməni tərəfinə daha çox güzəştlər 

etmək üzərində idi. Bu təhlükələrə cavab olaraq,onlar Milli Müqavimət hərəkatı 

yaratdılar69  və hökümətin siyasətinə etiraz etmək üçün partiyaların koalisiyasını qurdular 

və Prezident Əliyev danışıqların müxtəlif səviyyələrində izahatlar verməli oldu və 

məlumat qıtlığı ilə əlaqəli olan bu gərginlik öz pik nöqtəsinə 1999-cu ildə ATƏT-in 

İstanbul sammitində çatdı70.  

Siyasi partiyaların bu sahədəki fəaliyyətləri 2003-cü ilin prezident seçkilərindən sonra 

aşağıya endi,çünki əsas partiyalar repressiyaya məruz qaldı və cəmiyyətin həyatında 

oynadıqları roldan məhrum oldular. Nəticədə,bir sıra partiyalar dağıldı və ya birləşdi və 

ya funksiyalarını  dayandırdı və əsas güclü partiyalar həm mənəvi və həm də maliyyə 

baxımdan zəiflədi və partiyaları susdurmaq siyasəti onların münaqişə ilə bağlı fikirlərinə 

və fəaliyyətlərinə təsir etdi. 

Hal-hazırda,siyasi partiyaların DQ-la bağlı siyasəti,partiyaların dəyərlərindən doğan 

müəyyən özəllikləri nəzərə alsaq,nisbətən eynidir. Məsələn,DQ-da yaşayan ermənilərin 

                                                           
66 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Azerbaijan 
67 Bax: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_political_parties_in_Azerbaijan 
68 Qarabag  munaqisesinin hell merhelelerinde siyasi partiyalarin fealiyyetleri ve tesebbuslere munasibetleri Feb2,2011  
69 Bax: Qarabag  munaqisesinin hell merhelelerinde siyasi partiyalarin fealiyyetleri ve tesebbuslere munasibetleri Feb2,2011 

70 Bax : eyni mənbə 
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hüquqları ilə bağlı liberalyönümlü Musavat partiyası dəfələrlə bəyan etmişdir ki,AB-də 

milli azlıqların malik olduqları eyni hüquqları DQ ermənilərinə verməyə hazırdır. Siyasi  

partiyalar və geniş ictimaiyyətin ümumi yanaşması ondan ibarətdir ki,azərbaycanlı 

qaçqınlar təhlükəsiz şəraitdə DQ-a geri dönməli və bu bölgənin müharibədən əvvəl 

yaşayan əhalisinə və onların nəsillərinə verilən yekun statusun bütün hüquqlarından 

bəhrələnməlidirlər.Bu kontekstdə, cəmiyyət statusun hansı səviyyədə olmasından çox da 

narahat deyil ,onlar daha çox ölkənin ərazi bütövlüyünün qorunmasında maraqlıdırlar və 

bu gediş də gedən dəyişikliyin bir əlamətidir. 

Buna baxmayaraq,əsas müxalifət partiyaları vəziyyəti dəyişmək baxımından öz rollarının 

çox məhdud olduğunu boyunlarına alırlar71 və onlar daha çox bu problemə rejimi 

dəyişmək prizmasından yanaşırlar və hökümət daxilində hər hansı səsə malik olmadan 

köklü rol oynaya bilməyəcəklərini etiraf edirlər.Bu cür yanaşma,hökümətin bu məsələni 

davamlı olaraq monopolizasiyaya almaq siyasətini stimullaşdırmışdır  və müxalifət 

partiyalarının birinci hakimiyyət  və sonra həyati məsələlərin həllinə cəlb olunma siyasəti 

süquta uğramışdır və cəmiyyətin üzləşdiyi fundamental məsələlərə müdaxiləsini 

daraltmışdır. 

 Bu məslənin bir adamın əlində cəmləşməsi siyasəti daha da dərinləşir və nəticədə təkcə 

ictimaiyyəti,müxalif partiyaları və QHT-ləri deyil,həm də yüksək səviyyəli hökümət və 

parlamnet liderlərini və diplomatları da izolyasiyada saxlayır72 və cəmiyyəti nəzarətdə 

saxlamağa istifadə olunur. 

Siyasi partiyaların ideologiyaları və fikirlər sistemindən başğa, mətbuat və TV-lərdə, 

əsasən hökümət və hökümətyönlü  qrupların yaydığı geniş ideyalar  da mövcuddur: 

Müstəqilləşmə ideyası hakimiyyətdə olan partiyanın apardığı təbliğatdır,”biz müstəqil 

dövlətik və heç kimin bizim daxili işlərimizə və xarici siyasətimizə qarışmaq hüququ 

yoxdur”, bu şüarlar insan hüquqları pozuntuları və seçki fırıldaqlarına qarşı beynəlxalq 

reaksiyalara cavab olaraq səsləndirilir və bu fenomen çox sayda rəsmilərin adi 

cavablarına çevrilmişdir73.”Hökümət və xalq bir yerdədir və bizim bu birliyimiz bütün 

uğurlarımızın mənbəyidir”74 sovet dönəmində hökm sürən geniş yayılmış ideyadır. “Biz 

Qafqaz bölgəsinin lider dövlətiyik” və “Azərbaycanın hərbi və iqtisadi gücü onun 

qanşularını hədsiz dərəcədə aşır” və “Azərbaycan Qafqazın iqtisadiyyatının 80%-ni əhatə 

edir75”, “Biz Avropanın çox sayda ölkəsini enerji ilə təmin edirik”76-hökümət tərəfindən 

                                                           
71 Müəllifin partiya liderləri ilə müsahibəsi  
72 T.Zulfuqarov Elmar Memmedyarova qarsi Yeni Musavat qazeti  5 Yanvar,2016 
73 Prezident İlham Əliyev Qərbə meydan oxudu  'Heç kimdən və heç nədən qorxmuruq”01.01.2016 Strateq.az 
74 AzerTac Mart1,2006 İ. Əliyevin Ağdam qaçqınları ilə görüşü .  
75 https://www.treasurers.org/node/9922 
76 http://metbuat.az/news/7501/eli-hesenov-azerbaycan-isteyir-ki-onun-milli-iradesine-ve-be.html 
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cəmiyyətə yeridilən ideyalardır. Güclü lider ideyası,güclü lider arxasında birləşmə 77 

hökümətyönlü mətbuat və TV-in təbliğatının əsasını təşkil etmişdir. Bu cür ideyalar 

cəmiyyət üçün hər jansı demokratik baxışı istisna edir,əksinə ata Əliyevi ölkənin 

xilaskarı,müstəqil Azərbaycanın yaradıcısı,müstəqilliyin və firavanlığın təminatcısı, bizim 

bütün “uğurlarımızın” aparıcı qüvvəsi kimi78 təbliğ edirlər. 

Rusiyadan örnək götürülən suveren demokratiya ideyası79 hakimiyyətdə olan elitanın 

ideoloqlarının təbliğ etdiyi əsas ideologiya olmuş və olmaqda da davam edir.  

Azərbaycanın öz mədəniyyəti,cəmiyyətinin səviyyəsi, mentaliteti,dəyərləri və ənənələrinin 

Avropa dəyərlərindən tam fərqli olduğu iddia edilir və buna görə də “biz öz demokratik 

üslubumuzu inkişaf etdirməliyik və suveren olan öz qaydalarımızla yaşamalıyıq” deyilir və 

əslində də bunların hamısı hakimiyyətdə olan rejimin iradəsinə tabe etdirilir. 

Anti-İran və anti-Rusiya ideyası80 daha çox media orqanları tərəfindən radikal şəkildə 

təbliğ edilir və bu ölkələrin təcavüzkar iblis görüntüsü yaradılır və düşmən şəkli  yaradılır 

və bu da Azərbaycanın maraqları ilə uyğunluq təşkil etmir. 

Cəmiyyətin mürəkkəb spektrini analiz edərək,biz cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri arasında 

aşağıdakı gedişləri müşahidə edirik:onlardan bir qismi müstəqillik illərində iqtisadi 

transformasiya nəticəsində meydana gəlmişdir,lakin digərləri,məsələn,büdcə təşkilatları 

və hüquq mühavizə təşkilatları, böyük güclə təsisati baxımdan hələ də köhnə sistemin 

üslublarını təmsil edirlər və beləliklə də dəyişim mümkünlüyünə təsir edirlər. 

Büdcə təşkilatlarının nümayəndələri hökümətin təbliğ etdiyi ideologiyaları ifadə  etməyə 

meyllidirlər və özlərinin baxışlarını açıq surətdə bildirməyə çalışmırlar,eyni cür də iş 

adamları hərəkət edirlər,baxmayaraq ki,onlar  yaşadıqları sistemin təbiətinə görə xüsusi 

ideologiya daşıyıcısı kimi çıxış etmirlər. Onların mövcud münaqişəyə olan münasibıti də 

ictimaiyyət arasında hökümət mövqeyindən fərqlənmir,baxmayaraq ki, özlərinin özəl 

fikirləri vardır.İş adamları daha çox qanun aliliyi haqqında düşünür və ölkədə biznes 

mühitinin olmasını istəyirlər. 

Xaricdə təhsil almış gənc peşəkarlar daha çox öz karyera və firavanlıqları istiqamətində  

fokuslanır,onalrın şəffaflıq və qanun aliliyi ilə bağlı fərdi fikirləri vardır və münaqişə ilə 

bağlı ifadə olunmuş fikirlərinə rast gəlinmir. Bu cür münasibət  çoxları tərəfindən onların 

iş yerlərinin təbiəti ilə izah olunur,çünki onlar yerli və xarici şirkətlərdə çalışırlar və bu 

                                                           
77 "Xalq Qazeti," N24(22167), February 3, 1996, pp. 1, 2 
78  "Xalq Qazeti" (N2(22145), January 4, 1996, p.1 
79 Əli Həsənov: Azerbaycan isteyir ki, onun milli iradesine ve beynelxalq huquq normalarina uygun siyasetine hormetle 

yanasilsin  Jan8,2015 http://metbuat.az/news/7501/eli-hesenov-azerbaycan-isteyir-ki-onun-milli-iradesine-ve-be.html  

80 Azərbaycanda elektron xəbərlər yayan sitelərdə Rusiya və İranı ancaq qara formada vermək çox yayılmışdır  və bu da 

oxuculara aldıqları məlumatları özlərinin qiymətləndirməsinə kömək etmir. 
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şirkətlərin də daxili qaydaları vardır. Humanitar sahədə çalışanlar isə ölkənin maraqlarını 

fəal şəkildə ortaya qoyurlar. 

Siyasi partiyaların üzvləri öz partiyalarının ideologiyalarının daşıyıcılarıdır, QHT üzvləri isə 

daha çox liberal dəyərlərə söykənirlər və onlardan bir qismi ideoloji olaraq 

dəstəklədikləri siyasi partiyaların ideologiyası ilə bağlıdırlar.Onların münaqişəyə 

münasibətləri daha sərbəst və səmərəli şəkildə milli maraqların müdafiəsinə yönəlmiş 

şəkildə ifadə olunur  və onlar hesab edirlər ki,özünün güclü ordusu və iqtisadiyyatı ilə və 

liberal dəyərlərə sahib plyural cəmiyyət ölkınin ərazi bütövlüyünün bərpası üçün əsasdır. 

Gənclər təşkilatları hökümətyönlü və demokratik yönlü təşkilatlara bölünmüşdür. 

Hökümətyönlülər,hökümətin  tədbirlərindən və ya hökümətyünlü tədbirlərdən 

yaralanırlar,ikincilər isə öz ideyaları uğrunda həbsə atılır  və ayrımçılığa məruz qalırlar. 

Münaqişə ilə bağlı birincilər qeydsiz-şərtsiz olaraq höküməti dəstəkləyir,ikincilər isə 

tənqidi yanaşır. 

Siyasi partiyalarla əlaqəli olan qaçqınlar həm müxalif və həm hökümətyönlü partiyalarda 

hakim olan ideologiyaların daşıyıcılarıdır. Ümidsizlik,iqtisadi sıxıntı və psixoloji travma və 

gündə baş verən ölümlər onları öz ölkələrində yad qrupa çevirmişdir və onlar sadəcə 

ölənlərini dəfn etmək və dəfn olunmaq üçün mövcuddurlar. Qarabağ müharibə 

veteranları qaçqınlar üzərində təsirə malikdirlər  və türkçülük,azərbaycançılıq və 

vətənpərvərlik  elementlərindən ibarət daha çox milli dəyərlər ə sahibdirlər və qərar 

olarsa hər zaman döyüşə hazır olduqlarını ifadə edirlər. 

Dini inanc qruplarının sayı artır və onlar cəmiyyətdə ədalət,bərabərlik və şəffaflığa ınanır 

və iqtisadi sıxıntı və mənəvi aşılanmanı insanların dini dəyərlərdən uzaq düşməsi ilə 

əlaqələndirirlər.Onların işğala münasibətinin bir çox dini xüsusları olsa da dinə 

əsaslanmır və onlar ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsindən 

yanadırlar.Hökümətyönlü dini təşkilatlar hökümətin bir qolu kimi hərəkət edir,başqa dini 

təçkilatların isə öz yanaşmaları vardır. 

Kənd yerlərində yaşayan əhali daha çox öz sosial ehtiyaclarının təmin edilməsində 

maraqlıdırlar,şəhər əhalisi isə daha çox siyasiləşmişdir, həmçinin kənd yerlərindən şəhərə 

miqrasiya şəhərlərin də kəndləşməsinə aparan tendensiya yaradır. Yerli şəhər əhalisinin 

ziyalı təbəqəsi liberal dəyərlərə üstünlük verdiyi halda,yeni nəsil də daha çox millətçilik 

hissləri üstünlük təşkil edir.Kənd yerlərində yaşayan ənənələr daşıyıcısı olan qadınlar  

daha çox ailənin firavanlığı və salamatçılığı üçün çalışır və onların sosial orientasiyalı 

ədalət və səbrliliyə söykənir.Pensiyaya çıxmış çoxluğun paylaşdığı dəyərlər də eynidir. 

Bir zamanlar müstəqillik və demokratiya üçün mühüm rola malik olan tələbələr bu rolu 

itirmişlər və onlar gənclər təşkilatlarında az təmsil olunur  və cəmiyyəti narahat edən 
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məsələlərdə fərqli münasibətlərə sahibdirlər. Onların çoxu sülh yolu ilə işğalın bitməyinə 

inanmırlar. 

Hüquq mühavizə və təhlükəsizlik qüvvələrinin bəyan edilmiş ideologiyası yoxdur və 

onlar hökümətin ifadə etdiyi ideologiyanı- liderin göstərişlərini və iradəsini və qanunu 

yerinə yetirirlər.Erməni işğalı ilə bağlı onların mövqeyi hökümətin mövqeyindən 

fərqlənmir. 

Media cəmiyyətə təsir edən əsas qüvvədir  və milli ideologiyanın  

azərbaycançılıq,vətənpərvərlik,türkcülük,islam cərəyanları,demokratiyanın liberal 

ideologiyası,insan hüquqları və qanun aliliyi kimi elementlərinə bölünmüşdür.Media 

erməni-Azərbaycan münasibətləri üzrə fikir və baxışların mənbəyi və aparıcı güçü kimi 

çıxış edir və onların çoxu gedən proseslər haqqında xəbərlər və analizlər verməklə 

mövzunu diqqətdə saxlayır. 

 

Hökümətin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı baxışları 

 

Sülh yolu ilə həll Heydər Əliyevin fəlsəfəsinin əsasını təşkill etmişdir  və o hətta 

1993-cü ildə81 müharibə getdiyi dönəmdə sülh yolu ilə həllə çağırıdı və 1994-cü ilin 

əvvəlində82 də erməni tərəfinə atəşi kəsməyə və hansı problem olursa olsun onu dinc 

yolla83 həll etməyə çağırışlar edirdi. O atəşkəs sazişini imzaladı və atəşkəsə və Minsk 

qrupuna84 sadiq qaldı və “münaqişə həll olunana qədər atəşkəsi saxlamağa qərarlı 

olduğunu “85 bəyan etdi, o dinc yolla həllə təkan verir 86və ona inanırdı87. “Mən hesab 

edirəm ki,bu gün sülh yolundan başqa bir yol nə Ermənistan,nə də Azərbaycan üçün 

məqbul ola bilməz”. “Sizi əmin ola bilərsiniz ki,biz öz tərəfimizdən hərbi əməliyyatların 

başlanmasına heç vaxt izn verməyəcəyik. Biz sülh üçün çalışırıq,biz bütün qonşularımızla 

sülh şəraitində yaşamaq istəyirik ,biz hər yerdə sülh istəyirik və xüsusilə də Qafqazda88”-

H.Əliyev Avropa Şuarası nümayəndə heyəti ilə görüşdə demişdir. Erməni təcavüzünə 

cavab olaraq biz sülh irəli sürürük və biz sülhə nail olmaq istəyirik89.Daxili işlər nazirliyi 

işçiləri ilə görüşdə sülh yolu ilə həllə öz inamını  ifadə edərək demişdir:” Bunları sizə 

                                                           
81 Heydər Əliyev və Qanunçuluq,2008. Prezident H.Əliyevin inaqurasiya çıxışı Okt 19, 1993 
82 Heydər Əliyev və Qanunçuluq,2008. Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi V.Kazimirovla görüş, Yanvar31 1994 
83 Heydər Əliyev və Qanunçuluq,2008 Prezident Əliyevin General Reutla görüşü,Yan4,1994 
84 Speech of Prezident H. Aiyev at NATO  meeting, http://www.nato.int/cps/en/SID-FD968EA0-

E9AF4DC0/natolive/opinions_25584.htm 
85 Heydər Əliyev və Qanunçuluq,2008ATƏT həmsədrləri ilə görüş  Dek.14,1999  

 
86  H.Əliyevin Azərbaycan xalqına TV və Radio vasitəsilə müraciəti Oct3,1994 
87Heydər Əliyev və Qanunçuluq,2008 Prezident H. Əliyevin prokurorluq işçiləri ilə görüşü 28Noy,1998 
88 Heydər Əliyev və Qanunçuluq,2008 Prezident H. Əliyevin Avropa Şurası nümayəndə heyəti ilə görüşü  Aprel,1998. AzerTac 

news agency 
89 H.Əliyevin Azərbaycan xalqına TV və Radio vasitəsilə müraciəti Oct3,1994 
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çatdırarkən eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki,mən tam əminəm ki, biz məsələnin sülh 

yolu ilə həllinə nail ola bilərik.Beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyün bərpa 

edərik,yerindən yurdundan didərgin düşənləri öz doğma torpaqlarına qaytara bilərik90”. 

Onun sülh yolu ilə  həllə sadiqliyi,hərbi vəziyyətin dəyişməz qalmasına baxmayaraq 

dəyişmədiyi Ermənistan və  

DQ-da qarışıqlıq üstünlük təşkil etdiyi dövrlərdə də qalmışdır:” Azərbaycan,Ermənistan 

və DQ-da mövcud olan çətin vəziyyətdən istifadə edib hərbi məqsədlərə nail olmaq 

istəmir.Baxmayaraq ki,Ermənistan 1991-1993 illərində Azərbaycanda mövcud olan daxili 

gərginlikdən istifadə edib bizim torpaqları işğal etmişdir. Biz sülhü dəstəkləyirik. Biz hərbi 

yolla həllin qıbuledilməz olduğunu hesab edirik91”. 

 

Sülhə nail olmaq üçün H.Əliyev Azərbaycan xalqı arasında yer tutmuş mövqədən daha 

uzağa gedərək Finlandiyadakı Aaland modelini92 və Rusiya daxilində respublika statusu 

olan Tatarstan93 modelini təklif etmişdir.”Ermənilər muxtariyyat sözünü qəbul etmirlər, 

mən DQ-a ən yüksək səviyyəli özünü idarəetmə təklif edirəm”94 deməklə H.Əliyev sülhə 

hazır olduğunu nümayiş etdirirdi. Bütün bunlara cavab olaraq,H.Əliyevin sülhə 

hesablanmış bəyanatlarından bəhrələnərək erməni tərəfi öz tələblərini daha da yuxarı 

qaldıraraq faktiki olaraq müstəqillik tələb edirdilər  Burada Rusiya prezidenti B. Yeltsinin 

1997 ci ilin 3-4İyulunda H.Əliyevin Moskvaya rəsmi səfəri zamanı söylədiklərini 

xatırlamaq  yerinə düşər:”Heydər Əliyev DQ-a respublika statusu verməyə hazırdır,lakin 

onlar daha böyük status istəyirlər.Onlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının statusunu 

istəyirlər nədir”? Eyni zamanda H.ƏliyevAzərbaycanda hökm sürən ideya-DQ-a ancaq 

mədəni muxtariyyat verilməsi ideyasını da dağıtdı və status debatlarında yeni istiqamət 

açdı95. 

 

Atəşkəs sazişi, hökümətə daxili sabitliyi sabitləşdirmək istiqamətində köklü addımlar 

atmaq üçün imkan yaratdı96 və bu zamana qədər ölkə cinayətgar elementlərin və 

qanunsuz hərbi birləşmələrin,o cümlədən,hüquq mühavizə orqanlarının üzvlərinin də 

iştirak etdiyi hərbi birləşmələrin və öz yaraqlı dəstələri olan hökümət daxili qrupların 

xaosunda idi.Zaman keçdikcə,hökümət rejimin nəzarətində olan sabitlik təmin etdi və bu 

da hökümətin xalqa yönəlik əsas şüarlarına çevrildi.Hökümətin daxili 

sabitliyi,təhlükəsizliyi və iqtisadi inkişafı təmin etməkdə nailiyyətlərini qeyd 

edərək,hökümət “demokratik müxalifətə qarşı təhlükəsizlik ehtiyat tədbirləri” adı altında  

                                                           
90 Heydər Əliyev və Qanunçuluq,2008 H. Əliyevin prokuratura işçiləri ilə görüşü 28Noy,1998 
91 AZERBAIJAN  INTERNATIONAL Spring 2000, (8,1) p.25  

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/81_folder/81_articles/81_quotes_aliyev.html  
92 Turan News Agency,May7,1995 
93Novoe Vremya,Moscow No31 July1996   
94 Turan  news agency 24 June 1998 
95 Prezident Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci qurultayında çıxışı Dek20,1999 
96 Cinayətgarlığa qarşı mübarizə və qanun və qaydanın gücləndirilməsi haqqında prezident fərmanı Avq9,1994 

http://www.azer.com/aiweb/categories/magazine/81_folder/81_articles/81_quotes_aliyev.html
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təhlükəsizlik qayğıları üstünlük təşkil edən cəmiyyətə üstünlük verdi və hər zaman da 

ölkənin müstəqilliyin ilk illərində üzləşdiyi qeyri-sabit vəziyyəti nümunə gətirdi. 

 

“Siyasi və ictimai proseslərin ağır nəticələri və vətəndaş müharibəsi təhlükəsi aradan 

qaldırılıb və1994 və 1995-ci illərdə cəhd edilən çevriliş cəhdlərinin qarşısı alınıb, 

qanunsuz hərbi qruplar,bandit və təxribatçı qruplar zərərsizləşdirilib və qarışıqlıq  sona 

çatıb 97 ”. Инди Аzərbaycanda ictimai –siaysi sabitlik hökm sürür. Bu Azərbaycan 

dövlətinin,hökümətinin,o cümlədən hüquq mühavizə orqanlarının əldə etdiyi ən böyük 

nailiyyətdir. Biz bu sabitliyi qoruyub saxlamalıyıq. İctimai –siyasi sabitlik Azərbaycanda 

dövlət quruculuğunu uğurla həyata keçirmək üçün vacibdir. Azərbaycanda iqtisadi-sosial 

islahatları həyata keçirmək üçün lazımdır98. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı yaratmaq 

üçün lazımdır. Ən əhəmiyyətlisi odur ki,biz ölkədə sabitliyi gurmuşuq,bütün daxili 

cətinlikləri aradan qaldırmışıq,çox sayda qanunsuz silahlı bandit dəstələrini dağıdıb 

zərərsizləşdirmişik və istimai sabitliyi və ictimai asayişi təmin etmişik99. Bu cür mövzular 

hakimiyyətdə olan maşının gündəlik təbliğatının mövzusu idi və bunları ifadə etməklə 

mövcud rejim, həmən çətin dövrlərdə respublikanı idarə etmiş demokraik yönümlü 

partiyaların adını ləkələmək üçün istifadə olunurdu. 

 

Digər tərəfdən, demokratiya- yönümlü partiya və təşkilatları izolə etməklə, mövcud rejim 

daxili və  xarici subyektlərə onun demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatını  qurmaq 

üçün bütün əsas demokratik islahatların yeganə təşəbbüskarı olduğunu çatdırmaq 

istəyirdi. Demokratik islahatalara çağırışlar hakimiyyətdə olann rejimə təhlükə kimi, 

həmişə qıcıqlanma və qəzəblə qarşılanırdı.”İqtisadi islahatları aparan bizim iqtidardır. 

Özəlləşdirməni aparan bizim iqtidardır. Torpaq islahatını aparan bizim iqtidardır. Sosial 

və iqtisadi islahatları aparan bizim iqtidardır.Konstitusiyanın tələblərini həyata keçirən, 

qəbul olunan qanunları həyata keçirən iqtidardır. Sosial və iqtisadi sabitliyi təmin edən 

iqtidardır. Qanun aliliyi və insanların hüquqlarının qorunmasını təmin edən bu iqtidardır. 

Siz kimsiniz? Kənarda durub,demokratiya,demokratiya, demokratiya qışqıranlar kimdir? 

Siz demokratiya üçün nə etmisiniz? Sabitliyin qurulması üçün nə etmisiniz? Əksinə, 

çoxları pozuculuq əməllləri ilə bu gün də Azərbaycanda qarmaqarışıqlıq yaratmaq 

istəyirlər. Amma bilsinlər-bu mümkün deyildir. Biz atəşkəs imzalamışıq və sabitlik 

qurmuşuq və biz iqtisadiyyat və demokratiyanı inkişaf etdiririk”100 

 

Bu cür bəyənatlar və hökümətin gündəlik əsasda apardığı təbliğat ancaq bir məqsəd 

daşıyırdı: ancaq hakimiyyətdə olan elita və onun lideri  ölkənin üzləşdiyi həyati məsələləri 

                                                           
97 Heydər Əliyev və Qanunçuluq,2008 Prezident H. Əliyevin Avropa Şurası nümayəndə heyəti ilə görüşü  Aprel,1998. AzerTac 

news agency 
98 Prezident Əliyevin prokurorluğun 80-ci ildönümü münasibətilə çıxışı Noy.28,1998 
99 Prezident Əliyevin Moskva Hüquq Akademiyasında çıxışı.29 Mart, 1997 
100 Heydər Əliyev və Qanunçuluq,2008.Milli təhlükəsizlik nazirliyi işçiləri ilə görüş, 28Mart,1998 
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həll etmək iqtidarındadır,istər iqtisadiyyat, istər sabitlik və ya istərsə də demokratiya 

olsun və ən əhəmiyyətlisi, əgər H.Əliyev Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmək 

güçündə deyilsə, o zaman heç kim bunu edə bilməz fikrini yaratmaq idi. Bu cür təbliğat 

maşını insanları siyasi həyatdan uzaqlaşdırmaq və göstərmək idi ki,ancaq bir nəfər bu 

işləri görmək bacarığındadır və bütün xalqın düşüncələrini də bir nəfərin ideologiyasına 

və yanaşmasına  tabe etdirmək idi,baxmayaraq ki, H.Əliyevin özü bu rola iddia etmirdi və 

mənim bu işləri həll etməyə sehrli çubuğum yoxdur demişdir101. Bu kontekstdə,təklif 

edilən ideyaların və alternativlərin və dəyişim və münaqişə həlli üçün edilən təkliflərin 

dəyərinin praktikada mənası qalmırdı və nəticədə münasibət dəyişikliyi liderin 

fikirlərindən asılı qalırdı. 

 

Erməni işğalına qarşı digər baxış Ermənistanı Azərbaycanın enerji və nəqliyytat 

layihələrindən izolə etmək idi,lakin həmişə erməni tərəfinə çatdırılırdı ki,əgər o 

təcəvüzkar davranışından əl şəkərsə bu lahiyələrdən faydalana bilər.Bu siyasətin məqsədi 

Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən gücləndirmək və Ermənistanı zəiflətmək və nəticədə işğala 

görə işğalçıya bədəl ödətdirmək idi və bu siyasət dəyişməmişdir.”Mən hesab edirem 

ki,biz tələsməli deyilik ,biz gözləməliyik... Azərbaycan ölkənin iqtisadiyyatını 

gücləndirməklə və onunla bağlı problemləri nizama qoymaqla nə istəyirsə, ona da nail 

olacaq 102 ”. İzolyasiya siyasəti həm bölgə və həm də beynəlxalq layihələrə tətbiq 

olundu.”Regionda gedən proseslər,regional əməkdaşlıq, Azərbaycan,Gürcüstan və 

Türkiyəni birləşdirən enerji layihələrinin hamısı Ermənistandan yan keçəcək.Orta Asiyanı 

Türkiyə ilə birləşdirən nəqliyyat yollarının hamısı Ermənistandan yan keçir. Niyə?Biz ona 

icazə vermirik103”-İlham Əliyev demişdir. 

Danışıqlar seriyası heç bir tərəqqi gətirmədiyindən və Azərbaycan prezidenti erməni 

tərəfinin torpaqlardan dinc yolla çıxmaq istəmədiyinə əmin olduqdan sonra,iqtisadi 

təzyiq hərbi təzyiqlərlə əvəz olundu və nəticədə bəyənatların tonu dəyişdi 104 və 

Azərbaycan nəyin bahasına olursa olsun öz torpaqlarını azad edəcəyini xəbərdarlıq 

etdi:”Ermənistan iddia edir ki o müharibəni udub,əslində isə,ancaq müharibənin birinci 

mərhələsi başa çatıb 105 ” İ.Əliyev bu bəyənatları dəfələrlə təkrar  etmişdir 106 . Bu 

danışıqlardan doğan ümidlərin korlanmasının təzahürü idi və bu artıq H.Əliyevin 

prezidentliyi dönəminin son illərinə də təsadüf etmişdir.”Ermənistanın siyasəti aydın 

şəkildə göstərir ki,atəşkəs sazişini imzalamaqla erməni tərəfi sonsuz danışıqlar imitasiya 

etməklə tutduqları əraziləri işğalda saxlamağa çalışırlar107” və bu fikirlər Key West 

                                                           
101 Prezident Əliyevin Yeni Azərbaycan Partiyasının birinci qurultayında çıxışı Dek20,1999 
102 “Ilham Aliyev: no compromises or haste in settling Karabakh conflict” ITAR-TASS News Agency, Feb 9, 2004. 
103 “Prezident Ilham Əliyevin Türkiyənin NTV kanalına müsahibəsi AzerTac Fev23,2006. 
104 Prezident Ilham Əliyevin  Ağdam qaçqınları ilə görüşü  AzerTac  Mart1,2006 
105 Prezident Ilham Əliyevin Quzanlıda qaçqınlarla görüşü http:// www.azernews.az/azerbaijan/1274.html 

106 http://survincity.com/2011/01/ilham-aliyev-at-a-military-parade-in-baku-the-war/ 
107 Prezident H.Əliyevin 28 May münasibətilə Azərbaycan xalqına müraciəti 28 May,1999 
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görüşündə də ifadə olunmuşdur108.Hər bir uğursuz danışıqlar roundundan sonra bu cür 

bəyənatıar səslənmişdir.”Bu gün biz öz hərbi potensialımızı artırırıq,biz bu məsələni hərbi 

yolla həll edə bilərik.Siyasi,iqtisadi və həmçinin hərbi təzyiqləri işə salaraq biz o nöqtəyə 

çata bilərik ki,məsələ dinc yolla həll olunsun.Lakin bu həll olunmalıdır.Bu dondurulmuş 

halda qala bilməz.Hər kəs bunu bilməlidir.Bu işlə məşğul olan vasitəçilər bunu bilməlidir 

və onlar bunu bilir109”. Bu cür bəyənatlardan sonra gələn informasiya müharibəsi özündə 

Davamlı Rəqabətliliyin elementlərini cəmləşdirir və onlar daha çox hökümət mətbuatı və 

TV-i vasitəsilə, hökümətin əhvalından asılı olarar  qabarır və çəkilir. 

 

Hökümət həm də sabitlik və sülh yolu ilə həll hay-küyündən demokratiya göstəricilərinin 

pisləşməsinə,məsələn,siyasi partiya fəaliyyətininn məhdudlaşmasına,seçki nəticələrinin 

saxtalaşdırılmasına bəraət kimi istifadə edir.Son iyirmi ildə parlament və prezident 

seçkilərinin saxtalaşdırılması, cəmiyyətə yeni alternativlər gətirə biləcək hakimiyyətin dinc 

yolla dəyişməsinin qarşısını almışdır.Mülki cəmiyyət təşkilatlarının məhdud fəaliyyətləri 

hakimiyyətin onları qeydiyyata almaması ilə əlaqələndirilir. 

90-cı illərin sonu və 2000ci illərin əvvəlində o vaxtkı Prezident H.Əliyev daha çox kanallar 

açaraq Ermənistan və separatist DQ-dan çox sayda fəalların Azərbaycana gəlməsinə və 

TV və radiolarda görünmələrinə şərait yaratmışdır.Azərbaycan cəmiyyəti də getdikcə 

alternativ ideyaların müzakirə edilməsində daha da çevik yanaşma ortaya 

qoyurdu,baxmayaraq ki, bu səylərin vəziyyəti dəyişmək istiqamətində təsiri yox idi. Artan 

sayda Azərbaycan QHT-i  üçtərəfli və çoxtərəfli layihələrdə iştirak edərək gələcək 

əməkdaşlıq və sülh perspektivlərini müzakirə edirdilər.Azərbaycanın nazirlərinin və 

parlament üzvlərinin Ermənistana səfərləri Əliyevlər dönəmində hər zaman 

olmuşdur.Prezident H.Əliyev siyasi partiyaları və QHT-i prezident 

idarəsinə,parlamentə,Minsk qrupu həmsədrlərinə öz təşəbbüsləri ilə çıxış etməyi 

çağırdığı halda,indiki rəhbərlik isə tamamilə fərqli xətt götürmüşdür. 

 

Hal-hazırda,QHT-in fəaliyyətlərinin məhdudlaşdırıldığı aparıldığı durğunluq siyasəti 

çərçivəsində münaqişə həlləri üzrə fəaliyyətlər də dramatik dərəcədə aşağı düşmüşdür. 

Bu da həm qaçqınlara öz gələcək talelərini müəyyən etməyə də təsir etmiş və onları da 

bu işdən ayırmışdır.Bütün ideyalar və alternativlər susdurulmuş,sadəcə hökümət  siyasəti 

nəzdində qəzet  xəbərləri və analizləri aparılır. 

 

Avtoritarizmi gücləndirərək və müxalif partiyaları və mülki cəmiyyətlərin fəaliyyətlərini  

məhdudlaşdıraraq, Radio və televiziyalara çıxışdan məhrum edərək,indiki rəhbərlik 

tamamilə bu məsələni monopoliyaya alaraq hər hansı bir yeni alternativə son 

qoymuşdur. Bu cür monopolizasiya bəzən yüksək səviyyəli rəsmilər tərəfindən laqeydlik 
                                                           
108  http://www.azer.com/aiweb/categories/karabakh/karabakh_current/keywest_aliyev.html  Statement: Azerbaijan President 

Heydar Aliyev in Key West, Florida. Source.US State department 
109 Day.az  08.07.2014 Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан сумел утвердить себя в мире, на международной арене 

как надежный партнер, надежный друг" 

http://www.azer.com/aiweb/categories/karabakh/karabakh_current/keywest_aliyev.html


Post-sovet transformasyası və münaqişə tarixcələri (Dağııq Qarabağ Münaqişəsi): münaqişə ilə bağlı münasibətlərin dəyişməzliyinə təsir edən amillər         30 
 
 
 

  
 

 

   

və məsələni vecinə almamaqla da müşaiyət olunur.22 il davam edən və hər bir görüşdən 

sonra “sadəcə bir görüşlə tərəqqi  etmək və ya məsələni həllinə radikal addım atmaq 

mümkün deyil110” deməklə  və ya ”Bu məsələnin həlli Azərbaycan tərəfdən daha çox 

erməni tərəfinə lazımdır 111 ”  bəyənatları monopolizasiyanın və hər an evlərinə 

qayıtmaqla yanan insanların və bütöv xalqın qarşısında hesabatlılığın olmamasının 

nəticələridir. 

 

İndiki zamanda,hökümətin baxışları o bəyənatlarla məhdudlaşır ki,erməni tərəfi 

danışıqlar görüntüsü yaradır,torpaqlardan dinc yolla çıxmaq planları yoxdur və ikitərəfli 

danışıqlardan qaçaraq və manipulyasiyalar edərək status-kvonun saxlanmasında 

maraqlıdırlar.”Əlbəttə,son illərdə heç bir irəliləyiş yoxdur.Çünki erməni tərəfi sülh istəmir 

və bu məsələni həll etmək istəmir.Onlar müxtəlif bəhanələrlə danışıqlardan qaçmaq və 

vaxt udmaq istəyirlər.Təmas nöqtəsində təxribatçı addımlar ataraq Azərbaycanı təxribata 

çəkmək və danışıqları pozmaq istəyirlər”112. Eyni bəyanatlar təkrar olunur və görünür 

ki,əlavə etməyə də bir şey yoxdur.”Ermənistan sülh istəmir.Onlar danışıqları uzatmaq və 

vaxt qazanmaq istəyirlər. Onlar danışıqlarda səmimi deyillər və cürbəcür bəhanələrlə 

danışıqların daimi davam etməsində maraqlıdırlar”- İ.Əliyev demişdir.Azərbaycanın 

mövqeyini izah edərkən,o əlavə etmişdir:”Bizim siysətimiz budur ki,bu münaqişə 

beynəlxalq norma və prinsiplər üzərində həll olunmalıdır.Azərbaycanın ərazi bötüvlüyü 

bərpa olunmalıdır,işğalçılar çıxarılmalı və Azərbaycan qaçqınları öz evlərinə 

dönməlidirlər113”. 

 

Azərbaycan hökümətinin son 21 il ərzindəki baxışlarının analizi bir necə 

qiymətləndirməyə gətirmişdir: Birincisi hər ilin sonunda hökümətin “biz nə mümkünsə 

etmişik”,”Ermənistan sülh istəmir” ,”danışıqlarda bu il də heç bir irəliləyiş yoxdur” hesabat 

və bəyanatları  və sonucda “biz hələ də hesab edirik ki,danışıqlar nəticə verəcək” özünə-

təsəlli verən bəyənatları nəticədə,münaqişənin həll olunmaması baxımından insanların 

münasibət dəyişikliyinə mənfi təsir edən və dinc yolla həllə olan inamın göstəriciləridir.   

 

İkincisi,”Azərbaycan xalqı bunu həll etməlidir “ və sonda “əgər siz düşünürsünuz ki,biz 

torpaqları geri qaytara bilmədik və ölkənin ərazi bötüvlüyünü bərpa edə bilmədik və ona 

görə də getməliyik-bu da mümkün deyildir” bəyənatı114  hökümətin status kvounun 

                                                           
110 E.Мамедъяров: «В Базеле может быть проведена встреча министров иностранных дел Азербайджана и 

Армении» «Этот конфликт не может быть урегулирован за один день» Day.az 3 Ноябрь 2014. 
111 Rəsmi Bakı: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması, əslində, Azərbaycandan çox Ermənistana lazımdır. Milli.az  14 

Yanvar 2016 

 
112 http ://www.president.az/articles/17279  İ.Əliyevin Azərbaycan parlamenti qarşısında çıxışı Noy24, 2015 
113 Day.az  08.07.2014 Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан сумел утвердить себя в мире, на международной арене 

как надежный партнер, надежный друг" .  
114 Bu ifadə Prezident H. Əliyevin müxalifət liderinin çıxışına münasibət olaraq 2001-ciilin Fevralın 23-də Parlamentdə gedən 

müzakirələrdə deyilmişdir. 

 

http://www.president.az/articles/17279
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qalmasına heç bir məsuliyyət daşımadığının göstəricisidir və həm də insanları heç bir 

dəyişikliyə inanmamağa  məcbur  etməkdir. Rejim indki vəziyyətdən istifadə 

edərək,sadəcə sülh yolu ilə həll deməklə, beynəlxalq çərçivələrə özünün uyğun olduğunu 

göstərməyə  və daxili müxalifətə qarşı özünü möhkəmlətməyə meyllidir115. 

 

Üçüncüsü,hökümətin davranışı,bizə o arqumenti verir ki,hökümətin özü münaqişə ətrafı 

vəziyyətə nəzarət edir  və lazımi anda informasiya müharibəsini gücləndirir,maraq 

olmadıqda vəziyyət qulaqardına vurulur  və ən azı təmas xəttindəki hadisələr xəbər 

verilmir. 

 

Dördünçüsü,hökümətin heç bir məsuliyyət daşımaması  hissləri ölkədə demokratik 

təsisatların və sərbəst debatların olmaması ilə izah olunur və onlar da münasibət 

formalaşmasının əsas mənbələridir. 

Əksinə,qərb ölkələrini ikili standardlarda ittiham etmək  və beynəlxalq təsisatların insan 

hüquqları və fundamental azadlıqlar ilə bağlı çağırışlarını qulaqardına 

vurmaqla,hökümət, rejimi qorumaq naminə işğalın qulaqardına vurulmasına kömək 

etmişdir və ölkəni siyasi izolyasiyaya aparmış və hər hansı alternaiv idea və ya münasibət 

dəyişimi xəyanət kimi qəbul edilmişdir. Bu baxımdan,ölkədə gedən inkişafın insanların 

fikirlərinə və baxışlarına necə təsir etdiyini birqiymətli söyləmək mümkün deyil  və o 

ölkədəki demokratiyanın səviyyəsinndən asılıdır.Ümumilikdə,xalqın münasibəti ölkədə 

hökm sürən mühitin təsiri ilə ölçülür və ondan ibarətdir ki,düşmən Azərbaycan 

torpaqlarını tərk etməlidir  və Azərbaycandakı ənənə ondan ibarətdir ki,hökümət bu işlə 

məşğul olmalıdır və ordu bu işi həll etməlidr. 

 

Ermənistana qarşı izolyasiya siyasəti mövcud hərbi vəziyyəti dəyişməmiş və iqtisadi 

inkişaf və zənginliklər sülh danışıqlarında Azərbaycana heç bir üstünlük gətirməmişdir 

,əksinə,davam edən hərbi vəziyyət danışıqlardakı vəziyyəti dəyişdirmişdir.90-cı illərdə ən 

pis hərbi və iqtisadi durumda olan Azərbaycan, o zaman təqdim edilən və müzakirə 

edilən sülh təkliflərində daha yaxşı mövqedə olmuş və həmin təkliflər ilk növbədə işğalın 

aradan qaldırılmasını və DQ-ın statusunun Azərbaycanın suverenliyində müzakirə 

edilməsini nəzərdə tuturdu. Bu gün Azərbaycanın iqtisadiyyatı Ermənistanın 

iqtisadiyyatından dəfələrlə güclüdür  və Azərbaycanın beynəlxalq tanınması  və 

əhəmiyyəti Ermənistandan üstündür  və Azərbaycan enerji və regional təhlükəsizlik 

məsələlərinə görə daha çox nüfuza malikdir  və əvəzində 1990-cı illərdə və 2000-ci illərin 

əvvəlində aparılan danışıqlarda olduğundan daha da əlverişsiz vəziyyətdədir.   

 

                                                           
115 Day.az  08.07.2014 Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан сумел утвердить себя в мире, на международной арене 

как надежный партнер, надежный друг". 
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Hökümətin “zaman bizə işləyir” baxışları116  süquta uğramışdır və tarix göstərdi ki,status 

kvo davam etdikcə tarix o biri tərəfə işləyir.  Vaxt erməni tərəfinin lehinə işləyir. Bu 

baxımdan Erməni-Azərbaycan münaqişəsi nizamlanması həmsərdlərin köməyi ilə hərbi  

yolla həll olunma forması almışdır. Kim hərbi cəhətdən nəzarət edirsə,o da diktə edir.Bu 

səbəbdən, erməni tərəfi  bütün vasitələrlə son 23 ilin təcrübəsindən çıxış edərək mövcud 

vəziyyəti uzatmaq istəyir. Kıprısda,Kəşmirdə,İsrael-Fələstində uzanan münaqişələrin 

təcrübələrinin  bir-birinə təsiri olmuşdur. Azərbaycan prezidenti bunun səbəblərindən 

birini dini amildə görür. Lakin son zamanlar ölkədə gedən proseslər  bu fikrə gəlməyə 

imkan  verir ki,ən yüksək rəhbərlik sülh yolu ilə həllə ümidini itirmişdir  və gözləyək və 

görək siyasətinə üstünlük verirlər. 

 

Yekun nəticələr 

 
Azərbaycan bölünmüş cəmiyyət əlamətlərini ək etdirir, burada hakmiyyətin baxışı 

və təbliğatı əhalinin böyük hissəsi tərəfindən bölüşülmür,lakin sistem özünün 

təhlükəsizlik qüvvələri ilə ölkəni idarə edir.Cəmiyyət öz fərqliliklərini və incikliklərini açıq 

seçkilərdə ifadə etməkdən və beləliklə,dinc yolla hakimiyyəti dəyişmək imkanından 

məhrum olunub. 

 

Açıq cəmiyyətin qapısını bağlayaraq,hökümət demokratik qüvvələri repressiv metodlarla 

susdurmuş,demokratik inkişaf istiqamətində xalqın yeni ideyalarını,debatlarını və 

təşəbbüslərini məhdudlaşdıraraq ölkəni geriyə, avtoritar idarəçiliyə sürükləmişlər və 

nəticədə ölkəni siyasi izolyasiyaya gətirib çıxarmışlar. 

 

İki onillik ərzində, mövcud hakimiyyət dövlətin təhlükəsizlik qüvvələrini hakim partiyanın 

məqsədlərinə xidmət etdirmiş və nəzarətdə saxladıqları TV-in köməyi ilə xalqı sovet 

üslublu təbliğat ilə nəzarətdə saxlamağa çalışmışdır.Avropa Şurasına daxil olduqdan 

sonra,hökümət  götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri qulaqardına vurmuş,siyasi müxalifəti 

və QHT-i tamamilə izolə edərək və əzərək hakimiyyətə sadiq olan saxta müxalifət 

partiyaları və qrupları yaratmışdır. 

 

Eyni siyasət müstəqil medianın nümayəndələrinə də tətbiq edilmişdir və onların arasında 

öldürülən,həbs olunan,işgəncə görənlər vardır və bir qismi fiziki təhlükəsizliyi naminə 

emiqrasiya etmiş, qalanları isə sıxıntılara görə susmuşlar. Şəkil o dərəcədə dəyişmişdir 

ki,jurnalistlərin bir hissəsi yazı yazdıqları zaman ancaq öz fiziki təhlükəsizliyi haqqında 

düşünür.  

 

                                                           
116 23 Fev2006  AzerTac,  İ.Əliyevin Türkiyənin  NTV kanalına müsahibəsi 
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Son zamanlarda,ölkədə mülki cəmiyyət və insan hüquqları təşkilatlarına qarşı aparılan 

repressiv addımlar göstərdi ki,demokratik cəmiyyətlərin çağırışlarına müqavimət 

göstərərək siyasi rəhbərlik özünün beynəlxalq öhdəliklərini rejimin toxunulmazlığı üçün 

qurban verməyə hazırdır və nəticədə azad dünya ilə gərginliyə və AB,ATƏT və ABŞ 

tərəfindən siyasi izolyasiyaya getməyə də hazırdır. 

 

Bu baxımdan insanların ideya və düşüncələrinin transformasiyası əslində hökümətin 

marağında olmamışdır,çünki hökümət özü yeni plyuralist şəraitlərdə işləmək baçarığına 

malik deyildir.Transformasiya olmuş və açıq fikirli cəmiyyət hakimiyyətdə olan 

korrupsiyalı sistemin həyat məsələsi olan hakimyyətə qorxu yaradır və bu səbəbdən 

hökümət rejimin başlıca sütunlarına təhlükə yaratmayan və asanlıqla iadrəolunan 

tənzimlənən transformasiyada maraqlıdır . Belə olduqda bu cür cəmiyyətlər alternaiv 

ideyaların və liberal yanaşmaların yayılmasının qarşısını alır. Lakin qeyd etmək lazımdır 

ki,yenə də insanların münaqişə ilə bağlı münasibəti “mövcud vəziyyətlə bağlı faktla”-

işğalın davam etməsi və düşmən tərəfin davranışı ilə və həmçinin ölkə daxili demokratiya 

və idarəçiliklə əlaqəli siyasi inkişafla da  xarakterizə olunur. Bu münasibətlərin 

formalaşması və davam etməsinə ölkəni əhatə edən regional mühit də təsir edir. 

 

Siyasi islahatların aparılmaması və iqtisadi islahatların geri qalması və tamamilə neftə 

yönəlik iqtisadiyyat beynəlxal təsisatalar və ekspertlərin xəbərdarlığına baxmayaraq 

ölkənin üzləşə biləcəyi ağır nəticələrə gətirdi. İxracatın 90%-ni karbohidrogen ehtiyatları 

təşkil etdiyi halda və bu ehtiyatların respublikanın cəmi 7% əhalisini işlə təmin etdiyi 

halda,”dinamik surətdə inkişaf edən iqtisadiyyatın” nə qədər gövrək olduğunu görmək 

çətin deyil. Bu səbəbdən, qeyri-neft sektorunun inkişaf etməməsi və tamamilə neftdən 

asılılıq ucbatından yerli valyutanın dəyərdən düşməsi, fəlakətli qeyri-müəyyənliyə 

gətirmişdir.Neftin qiymətinin dramatik dərəcədə aşağı düşməsi əhalini pisləşmiş sosial və 

iqtisadi duruma salmış və milyonlarla insanı bank kreditlərinin girovuna çevirmişdir. Anti-

böhran iqtisadi islahatların işləməsi siyasi islıahatlar olmadan səmərəli ola bilməz. Neft 

pulları üzərində qurulmuş 20 illik iqtidsadiyyat ölkəni qeyri müəyyənliyə aparır. 

 

Bu yazıda biz “status-kvo” uzanan zaman demokratiya və münaqişə həlli arasında 

qarşılıqlı əlaqənin bir neçə formasının xülasəsini verməyə çalışdıq. Birincisi, biz göstərdik 

ki, medianın nisbətən azad olduğu dönəmdə, münaqişələrlə bağlı alternativ ideyalar və 

yanaşmaların meydana gəlməsi və cəmiyyətdə və qərarvericilər səviyyəsində yayılması 

üçün imkanlar var idi. H.Əliyev dönəmində qismən idarə olunan cəmiyyət olsa da və 

münaqişə həlli istiqamətində monopoliya yeni  yaranırdısa da,mülki cəmiyyət aşağı 

səviyyəli təşəbbüslərdə fəal iştirak edib alternaiv ideyalar və təkliflər verir,debatlar, 

görüşlər,layihələr və konfranslar keçirirdilər. Siyasi rəhbərliyin dəyişməsiilə vəziyyət 
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radikal dərəcədə dəyişdi və azadlıqların dərəcəsi pisləşdi. İctimai diplomatiyanın fəalları 

“xalq düşmənlərinə” və “çasuslara117” çevrildi. 

 

İkincisi,artan monopoliya, cəmiyyətin həm iqtisadi və həm də sosial strukturuna 

“qorunma təsiri” etdi, baxışlar sisteminə və sovet totalitar fikir mirasının aradan 

qaldırılması prosesinə təsir etdi. Azad bazar iqtisadiyyatının formalaşmasının 

geçikməsi,əlverişsiz şərait ucbatından müstəqil istehsalçıların mühüm müstəqil 

siniflərinin olmaması plyuralizmə kömək edən,”Sovet beyinlərini açan” və liberal dəyərləri 

inkişaf etdirən orta sinfin və sosial qrupların güclənməsinin qarşısını almışdır. Keçid 

dövrünün son 20 ili ərzində əsas genişlənən sosial qrup dövlət bürokrtaiya sinfi 

olmuşdur  və faktiki olaraq 1 milyona çatmışdır. Bu yazıda biz ilkin və köməkçi 

mənbələrin hesabına sosial və siyasi qrupların münasibətlərinin xülasəsini verdik. İlkin 

tədqiqatdan bir şey aydın olur ki, ölkənin inkişafı ilə bağlı baxışla əlaqəli 90-cı illərin 

rəsmi tarixcələri,ölkədə “sabitliyin” məqsədləri ilə ədaləti bərpa etmək(torpaqları 

işğaldan azad etmək və qaçqınları evlərinə qaytarmaq) səylərini uzlaşdırmaqdır. 

Eynilə,işğalın davam etməsi və münaqişənin həll olunmaması halı da qeyri-demokratik 

idarəetməni gücləndirmək üçün 2000-ci illərin sonundan başlayaraq əlavə bir vasitə kimi 

istifadə olunmuşdur. 

                                                           
117 Bu tanınmış insan hüqquları müdafiəçiləri,tədqiqatçılar və jurnalistlərin,məsələn,Rauf Mirqədirov,Leyla və Arif Yunusovların 

2013-2014 illərində həbsi zamanı olmuşdur. 

 


