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           Keçmiş SSRİ-nin süqutu illərindən Azərbaycana qarşı başlayan erməni təcavüzünün növbəti 
mərhələsi hələ də səngimək bilmir. Xarici havadarlarının birbaşa dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqlarının 
bir щиссясини işğal edən Ermənistan 1994-cü ildə əldə olunan atəşkəsi mütəmadi olaraq pozmaqda, 
özünün qeyri-konstruktiv mövqeyi ilə mövcud münaqişənin sülh yolu ilə həllinə mane olmaqda  və 
Azərbaycanın ərazi büövlüyünə qarşı ardıcıl təxribatlar törətməkdə davam edir. Ömummili lider 
Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kursun Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam 
etdirilməsi Azərbaycanın bütün sahələri əhatə edən qüdrətini kifayət qədər artırmışdır. Ölkədəki 
sürətli inkişafın nəticələri günbəgün seçilməkdədir.  Digər tərəfdən Ermənistandakı rejim bir-birini 
əvəz edən avantürist hakimiyyətlərin Ermənistan əhalisinin milli maraqlarına zidd siyasətiляри bu 
ölkədəki ümumi  vəziyyəti kifayət qədər ağırlaşdırır. Bütün bunlar  Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 
Qarabağ münaqşəsi ilə bağlı aparılan sülh danışıqlarında Azərbaycan Respublikasının mövqelərini 
kifayət qədər möhkəmləndirmişdir. Lakin reallıqla hesablaşmaq istəməyən Ermənistan  bütün vasitə 
və metodlardan  istifadə etməklə sülh danışıqlarını uzatmaq istiqamətində cəhdlərini davam 
etdirməkdədir.  
              Dağlıq Qarabağdakı mövcud erməni separatçı rejimi  2010-cu il mayın 23-də qanunsuz 
olaraq bu bölgədə  “parlament seçkiləri” təşkil etmişdir. Əslində bu qondarma “parlament seçkiləri” 
Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı davam edən növbəti  təxribatlardan 
biridir. Əslində qondarma “parlament seçkiləri”nin hansı sonluqla nəticələnəcəyi əvvəlcədən məlum 
idi. Ən azı ona görə ki, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin qabaqlayıcı siyasi və diplomatik 
tədbirlər həyata keçirmişdir. Bu barədə görkəmli politoloqlar və ekspertlər əvvəlcədən prosesi  
dərindən təhlil edəряk müəyyən real proqnozlarla çıxış etmişdilər. Azərbaycan hökuməti bütün 
beynəlxalq təşkilatları, xüsusilə bölgədə sülhməramlı missiya ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk 
qrupunu bu “seçkilər”i pisləməyə və rejimə öz etirazını bildirməyə çağırmışdır. Bu çağırışlar 
eşidilmişdir/1/. 
             Mövzu  ətrafında fikir və mülahizələri əsaslandırmaq  üçün əvvəlcə qondarma “parlament 
seçkiləri”nin təşkilinin səbəb və məqsədlərinə nəzər yetirək. Məqsəd aşağıdakılardan ibarət olmuşdur: 
    -Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı aparılan sülh danışıqlarını pozmaq 
və yaxud prosesə mane olmaq; 
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   -Dünya birliyinin diqqətini Dağlıq Qarabağa cəlb etməklə bölgədəki qanunsuz hakimiyyətin möv-
cudluğunu siyasi gündəmdə saxlamaq; 
- Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən erməni separatçı rejimin ömrünü uzatmaq və onun fəaliyyətinə 
hüquqi əsas yaratmaq; 
-Ermənistanla Azərbaycan arasında aparılan sülh danışıqlarında Dağlıq Qarabağın fəal üçüncü tərəf 
olduğunu qabartmaq; 
  -Qondarma seçkilərə xarici müşahidəçilər cəlb etməklə  Azərbaycan Respublikası ilə xarici 
dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların münasibətlərinə xələl gətirmək. 
            Ermənistran tərəfi  Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə 
nizama salınmasına mane olmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə edir və təcavüzkar tərəfin bu qeyri-
konstruktiv mövqeyi dünya birliyinə məlumdur. Deməli, sözügedən məsələ fəal formada  siyasi 
gündəmdədir. Ona görə də qanunsuz “seçki” keçirməklə dünya birliyinin diqqətini daha fəal formada 
regiona cəlb etmək niyyəti əhəmiyyətsizdir. Regiondakı erməni separatçı rejimin ömrünün 
uzadılmasına gəldikdə isə, adıçəkilən separatçı qrupun fəaliyyət dairəsi  onsuz da məhduddur və 
Ermənistan ərazisindən kənara çıxa bilmir. Ermənistan Azərbaycanla atəşkəsə və sonrakı sülh 
danışıqlarında qəbul olunan beynəlxalq sənədlərə imza atmaqla özünün münaqişə tərəfi olduğunu 
təsdiq etmişdir. Yuxarıda qeyd olunan sonuncu məqsədə gəldikdə isə, Azərbaycan Respublikası xarici 
dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla bərabərhüquqlu əməkdaşlıq edir ki, bu da dövlətlərin ərazi 
bütövlüyünün qarşılıqlı tanınmasından keçən bir əməkdaşlıq nümunəsidir.    
         Dağlıq Qarabağda təşkil edilmiş “parlament seçkiləri”nin mahiyyətinə gəldikdə  isə əlbəttə ki, 
ilk növbədə diqqəti bu “seçkilərin” qanunsuzluğuna cəlb etmək lazımdır. Bu məsələ beynəlxalq hüquq 
normalarına, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığını təmin edən beynəlxalq normativ 
sənədlərə, beynəlxalq təşkilatların əsasnamələrində özünə yer tutan dövlətlərin ərazi bütövlüyünü 
tanıyan müddəalara, insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq prinsiplərə, Azərbaycan 
Respublikasının qanunlarına və s. ziddir. Beləliklə, Dağlıq Qarabağda təşkil edilmiş “seçkilər”in 
qanunsuzluğunu təsdiq edən amillər aşağıdakılardır: 
- Qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın müstəqilliyi  heç bir dövlət və beynəlxalq təşkilat 
tərəfindən tanınmamışdır; 
- Qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası” insan hüquqlarının qorunması, söz və mətbuat 
azadlığının, demokratiyanın inkişafı, azad, ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı heç bir 
beynəlxalq  konvensiyaya qoşulmamışdır; 
- Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən erməni separatçı rejimin üzvlərinə hakimiyyət səlahiyyətləri 
qanuni seçki yolu ilə verilməmişdir; 
- Azərbaycan Respublikasının ali hakimiyyət orqanları Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni rejimin 
hakimiyyətini təsdiq etməmişdir; 
- Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi Ermənistan respublikasının birbaşa iştirak etdiyi  hərbi güclə 
regiondan çıxardılaraq məcburi köçkün olmuşdur; 
- Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlı əhali  Ermənistanın və Dağlıq Qarabağdakı separatçı erməni 
rejimin hərbi cinayəti nəticəsində regiona aid seçib-seçilmək hüququndan məhrum olmuşdur; 
- Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təcavüzün və Dağlıq Qarabağdakı erməni 
separatçılarının qanunsuz hərbi fəaliyyəti və Azərbaycana qarşı təcavüzü regionda normal həyat 
tərzini pozmuşdur. 



Мцасир дювр 
Тарих вя онун проблемляри, №4 2010 

 

175

           Əlbəttə ki, yuxarıda göstərilənlər Azərbaycan Respublikası hökumətinin həyata keçirdiyi çevik 
siyasi manevrlər və  ardıcıl diplomatik tədbirlər nəticəsində dünya birliyinin diqqətinə çatdırılmışdır 
ki, bu da Dağlıq Qarabağdakı erməni separatçı rejimini ifşa edən mühüm amillər sırasındadır. 
           Təsadüfi deyildir ki, aparıcı dövlətlər və  nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağda 
təşkil edilmiş “parlament seçkiləri”nin qanunsuz olduğunu bəyan etmişlər.  ABŞ, Fransa, Macarıstan, 
Ruminiya, Norveç krallığı, Rusiya Federasiyası, İran İslam Respublikası kimi Azərbaycan üçün 
əhəmiyyətli olan bir sıra dövlətlər  “seçkilər”dən dərhal sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəklədiklərini və Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma “parlament seçkiləri”ni tanımadıqlarını və 
bu “seçkilər”ə heç bir rəsmi müşahidəçi göndərmədiklərini bəyan etdilər. Eləcə də məsələyə anoloji 
bəyanatlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, İslam 
Konfransı Təşkilatı kimi mötəbər təşkilatlar tərəfindən də  səsləndirilmişdir.  
           İndi isə konkret mövqelərə müraciət edək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Dağlıq 
Qarabağda qanunsuz keçirilmiş “parlament seçkiləri ilə bağlı bəyanatı”nda deyilir ki, Ermənistan 
tərəfi  öz əməlləri ilə heç kəsi yox, yalnız öz ictimaiyyətini aldadır /2/. BMT Baş katibinin imzası ilə 
Azərbaycanın bu təşkilatdakı daimi nümayəndəliyinə daxil olan rəsmi məktubda bildirilir ki, 
Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində 2010-cu il mayın 23-də keçirilən “parlament 
seçkiləri”nə BMT cəlb olunmamışdır /3/. Bu məsələyə münasibət bildirən ATƏT-in fəaliyyətdə olan 
sədri, Qazaxıstanın Dövlət katibi –Xarici işlər naziri Kanat Saudabayev bildirmişdir ki, onun rəhbərlik 
etdiyi təşkilat Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Dağlıq Qarabağda keçirilən “parlament 
seçkiləri” Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması 
prosesində aparılan sülh danışıqlarına mənfi təsir göstərə bilməz /4/. ATƏT-in Minsk Qrupunun 
həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağda təşkil edilmiş “parlament seçkiləri” ilə bağlı yaydıqları bəyanatda 
bildirilmişdir ki, “Dağlıq Qarabağ Respublikası” heç bir dövlət tərəfindən, o cümlədən Ermənistan 
tərəfindən tanınmamışdır /5/. İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu demişdir 
ki, onun rəhbərlik etdiyi təşkilat Cenevrə Konvensiyasının və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
qətnamələrinə, habelə İTK və ATƏT qətnamələrinə zidd olan “seçkilər”in nəticələrini tanımır. İKT 
beynəlxalq birliyi bu seçkiləri pisləməyə və onun nəticələrini qeyri-legitim hesab etməyə 
çağırmışdır/10/. ABŞ dövlət departamenti “seçki” ərəfəsində və ondan sonra Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünü tanıdığını bəyan edərək, Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu müəyyən edilməyənə qədər 
bölgədə birtərəfli qaydada hər hansı bir seçkinin yolverilməz olduğunu və  bu məsələdə ATƏT-in 
Minsk Qrupunun həmsədrlərinin bəyanatını müfadiə etdiyini bildirmişdir /6/. Bundan başqa, seçki 
ərəfəsində ABŞ Konqresində  Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən çıxışlar eşidilmiş, eləcə də 
Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaza dair son qətnaməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
birmənalı olaraq dəstəklənmişdir.  Rusiya Federasıyasının xarici işlər Nazirliyinin sözü gedən məsələ 
ilə bağlı yaydığı sənəddə deyilir:”...Moskva Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini, eləcə də 
beynəlxalq hüququn digər əsas norma və prinsiplərini dəstəkləyir. Məlumdur ki, biz Dağlıq Qarabağı 
müstəqil dövlət kimi tanımırıq...”/7/. İran İslam Respublikasının xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Ramin 
Mehmanpərəst bildirmişdir ki, İran Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində fəaliyyət 
göstərən separatçı rejim tərəfindən təşkil edilmiş “parlament seçkilərini” tanımır və “seçkilərdə” İran 
tərəfindən heç bir rəsmi nümayəndə iştirak etməmişdir /8/. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyinin 
Dağlıq Qarabağda keçirilən “parlament seçkilərini” tanımamaq barədə bəyanatında əminliklə qeyd 
edilir ki, münaqişənin tənzimlənməsi istiqamətində aparılan sülh danışıqları  müsbət nəticə verəcəkdir 
/9, с.54-56/. Fransa “parlament seçkiləri”ndən dərhal sonra  rəsmi olaraq Dağlıq Qarabağın 
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müstəqilliyini və orda keçirilən “seçki”ləri tanımadığını bəyan etmişdir /10/. Rumıniya, Norveç 
Krallığı və s. dövlətlər, bir sıra nüfuzlu qeyri-hökumət təşkilatları Dağlıq Qarabağda keçirilmiş 
“parlament seçkiləri”ni tanımadıqlarını və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədiklərini bildirən 
bəyanatlarla çıxış etmişlər.  
         Məlumdur ki, Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarından narkoplantasiya kimi istifadə 
olunur və həmin ərazi həm də narkotranzit dəhlizə  çevrilmişdir. Birmənalı olaraq bu  məsələdə 
beynəlxalq məsuliyyət Ermənistan Respublikasının üzərinə düşür. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev 2001-2003-cü illərdə Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə 
heyətinə rəhbərlik edərkən erməni təcavüzünün ifşası ilə bağlı sistemli diplomatik missiya həyata 
keçirmişdir.  İlham Əliyevin 2001-ci il AŞPA-nın yaz sessiyası dövründə “Avropanın iqtisadi və milli 
mütəşəkkil cinəyətkarlığa qarşı mübarizəsi”  mövzusunda məsələnin müzakirəsi zamanı ortaya 
çıxardığı təkzibolunmaz faktlar iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanmışdır.  Azərbaycan 
nümayəndə heyətinin başçısı bildirmişdir ki, qondarma “Dağlıq Qarabaq Respublikası” adlı heç bir 
dövlət və ya beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmamış, separatçı rejimin qanunsuz fəaliyyətinə 
beynəlalq hüquq normaları əsasından son qoyulmalıdır. İlham Əliev eyni zamanda beynəlxalq 
mətbuatla da intensiv əlaqə qurmaqla Ermənitanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlığını, işğal altında 
olan Azərbaycan torpaqlarından narkoplantasiya və narkotranzit ərazi kimi istifadə edilməsini, 1 
milyondan artıq günahsiz azərbaycanlının acınacaqlı qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətində olmasını 
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıra bilmişdir. İlham Əliyev demişdir ki, artıq AŞPA-da hamı 
Ermənistanı işğalçı bir dövlət, terrorizmə  dəstək verən bir dövlət, narkotik yetişdirilməsinə kömək və 
himayədarlıq edən bir dövlər kimi tanıyır /11/. 
              Əslində Ermənistan tərəfindən “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın müstəqilliyinin 
tanınmamasının səbəblərindən biri də məhz həmin məsələdir ki, rəsmi Yerevan narkotik tərkibli 
bitkilərin əkilməsi, becərilməsi, narkotiklərin hazırlanması və qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 
məsuliyyəti öz üzərinə götürmək istəmir. Digər tərəfdən Ermənistan tərəfi 1994-cü ildə əldə olunan 
atəşkəslə bağlı sənədə imza atmaqla Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində iştirakçı 
tərəf olduğunu təsdiq etmişdir.  Münaqişənin nizamlanması istiqamətində atəşkəsdən sonrakı illərdə 
davam etdirilən sülh danışıqlarındakı bütün proseslərdə Ermənistan maraqlı tərəf olduğunu təsdiq 
etmiş və müvafiq sənədləri imzalamışdır.  İlham Əliyev əminliklə bildirmişdir ki, Ermənistan 
rəhbərinin münaqişənin tərəfi kimi birgə bəyannamələrə qol çəkməsi artıq növbəti illərdə Dağlıq 
Qarabağın prosesə qoşulmaq cəhdlərinə son qoyacaqdır.    
        Beləliklə, Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən separatçı rejimin təşkil etdiyi qanunsuz 
“parlament seçkiləri”nin dünya birliyi tərəfindən boykot edilməsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün 
təmin edilməsi istiqamətində mövcud hakimiyyətin əldə etdiyi növbəti diplomatik qələbə kimi 
səciyyələndirilməlidir. Hakimiyyət bu nailiyyəti aşağıdakı siyasi və diplomatik tədbirlər nəticəsində 
əldə etmişdir:              
        -Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti ilə bağlı bütün beynəlxalq 
təşkilatlar və xarici dövlətlərlə sistemli olaraq müvafiq işlər aparılmışdır; 
        -Xarici dövlətlərlə ikitərəfli və çoxtərfli əməkdaşlıq əlaqələri çərçivəsində ərazi bütövlüklərinin 
qarşılıqlı tanınması məsələsi həll edilmişdir;  
         -Dağlıq Qarabağda fəaliyyət göstərən separatçı rejimin qanunsuz seçkiləri təşkil etməsi ilə bağlı 
xarici dövlətlərə və beynəlxalq təşkilatlara vaxtında müraciət edilmişdir.  
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ПОЗИЦИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В ОТНОШЕНИИ ПОСЛЕДНЕЙ 

ПРОВОКАЦИИ СЕПАРАТИСТСКОГО РЕЖИМА НАГОРНОГО КАРАБАХА 
 

 
В статье повествуется о раскрытии намерения армянского сепаратистского режима, дей-

ствующего в составляющем часть оккупированных территорий Азербайджанской Республики 
Нагорном Карабахе, провести 23-ого марта 2010-ого года незаконные «парламентские выборы» 
с целью осуществления очередной провокации против территориальной целостности Азербай-
джана. 

В результате проведенной азербайджанским правительством успешной политики, эта 
провокация была предотвращена. В статье на основе неоспоримых фактов были сравнительно 
проанализированы авантюрные попытки армянского сепаратистского режима, действующего в 
Нагорном Карабахе, а также политические шаги, предпринятые азербайджанской стороной в 
ответ, и их успешные результаты. 
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POSITION OF AZERBAIJAN DIPLOMACY IN STRUGGLING WITH ACTIVITY OF THE 
LAST PROVOCATION SEPARATIST NAGORNO KARABAKH REGIME 

 
 

Article says about the intention of Armenian separatist regime acting in amounting part of 
occupied territories of the Republic of Azerbaijan, in the Nagorno Karabakh, to hold illegal 
“parliamentary elections” on 23 march 2010 with a view of having next provocation against territorial 
integrity of Azerbaijan. 
 As a result of the successful policy carried out by the Azerbaijan government, this provocation 
has been prevented. On the basis of indisputable facts article analyzes adventurous attempts of the 
Armenian separatist regime acting in Nagorno Karabakh, political steps undertaken by the Azerbaijan 
side in response, and their successful results. 
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