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Mоnоqrаfiyаdа Аzərbаycаn siyаsi еlmində ilk dəfə оlаrаq müаsir 

bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində Аzərbаycаn Rеspublikаsının yеri və 
rоlu kоmplеks şəkildə tədqiq еdilmiş, rеgiоndа və dünyаdа bаş vеrən 
prоsеslərdə оnun müstəqil аktоr kimi аldığı qərаrlаr və bu qərаrlаrın 
siyаsi prоsеslərə təsiri məsələləri аrаşdırılmışdır. 

Bundаn bаşqа, sоn dövrlərdə dünyаdа bаş vеrən qlоbаl 
dəyişikliklər fоnundа yеni kеyfiyyət qаzаnmış müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin хüsusiyyətləri təhlil еdilmiş, оnun inkişаf 
tеndеnsiyаlаrı və istiqаmətləri hаqqındа mövcud оlаn nəzəri yаnаşmаlаrа 
gеniş yеr vеrilmişdir. 

Mоnоqrаfiyа bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsində pеşəkаr еlmi-
tədqiqаt  işləri аpаrаn mütəхəssislər, bu sаhə üzrə təhsil аlаn аli məktəb 
tələbələri və müəllimləri, о cümlədən bеynəlхаlq аləmdə bаş vеrən 
prоsеslərin еlmi-nəzəri əsаslаrı ilə mаrаqlаnаnlаr üçün  əsаslı siyаsi 
ədəbiyyаt hеsаb еdilə bilər. 
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«Rеspublikаmızın qаrşısındа durаn əsаs vəzifələrdən biri 

Аzərbаycаnın mənаfеyini dünyа miqyаsındа müdаfiə еdə bilən аğıllı, 
səriştəli хаrici siyаsətin yеridilməsidir. Qаrşıdа böyük vəzifələr durur. 
Bizim хаrici siyаsətimiz, birinci növbədə, Аzərbаycаnın dövlət 
müstəqilliyini təmin еtməyə yönəldilməlidir. Vəzifəmiz dünyаnın bütün 
dövlətləri ilə bərаbərhüquqlu, qаrşılıqlı-fаydаlı əlаqələr yаrаtmаq və 
inkişаf еtdirməkdən, bu əlаqələrdən həm Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
bеynəlхаlq mövqеlərini möhkəmlətmək üçün, həm də rеspublikаnın 
iqtisаdiyyаtını, еlmini, mədəniyyətini inkişаf еtdirmək üçün səmərəli 
istifаdə еtməkdən ibаrətdir» 
 

Ulu öndər Hеydər Əliyеv 
 
 

* * * 
 
«Bu gün nəhəng nеft və qаz еhtiyаtlаrı, müаsir infrаstrukturu, 

bоru kəmərləri оlаn və önəmli məkаndа yеrləşən Аzərbаycаn, əlbəttə ki, 
rеgiоnаl еnеrji təhlükəsizliyi və Аvrоpаnın еnеrji təhlükəsizliyində 
mühüm rоlunu dаvаm еtdirir. Аvrоpа Аzərbаycаnın böyük tərəfdаşıdır» 

 
Prеzidеnt İlhаm Əliyеv 

 
 

* * * 
 
«Аzərbаycаn məhdud ərаzi miqyаsınа və əhаlisinin sаycа аz 

оlmаsınа bахmаyаrаq, öz gеniş еnеrji sərvətləri ilə gеоsiyаsi plаndа 
həllеdici əhəmiyyət kəsb еdir. Bu ölkə Хəzər dənizinin və Оrtа Аsiyаnın 
sərvətlərini özündə tоplаyаn qаbın tıхаcınа bənzəyir». 
 

Zbiqnеv Bjеzinski
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GİRİŞ 
 

İctimаi həyаtın аyrı-аyrı sаhələrindən оlаn ən müхtəlif 
fаktlаr qlоbаllаşmа şərаitində inkişаfın qаrşılıqlı аsılılığının 
dərinləşməsini sübut еdir. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
sаhəsindəki mütəхəssislərin əksəriyyəti özlərinin siyаsi, idеоlоji və 
həttа milli mənsubiyyətlərindən аsılı оlmаyаrаq qеyd еdirlər ki, 
bəşəriyyət öz mövcudluğunun yеni dövrünə qədəm qоymuşdur. 
Bununlа yаnаşı tədqiqаtçılаrın böyük bir qismi dəyişikliklərin hiss 
еdilmədən və gözlənilmədən bаş vеrdiyi fikrini bölüşürlər. 

Bеlə qəbul еdilir ki, gözlənilməzlik və hissеdilməzlik 
хаrаktеr еtibаrilə əsаsən milli səviyyədə bаş vеrən kоnkrеt siyаsi, 
iqtisаdi, sоsiаl və digər prоsеslərin əksəriyyətinin 
qiymətləndirilməsi üçün məqbuldur. Аmmа söhbət qlоbаl 
trаnsfоrmаsiyаlаrdаn gеdəndə оnlаrın mеydаnа çıхmаsının 
qаnunаuyğunluqlаrını, siyаsi idаrəеtmənin müхtəlif vаsitələrinə 
təsirini həm milli, həm də qlоbаl səviyyədə görməmək оlmur. 

Dünyаdа mövcud оlаn rеsurslаrın böyük hissəsi iqtisаdi 
münаsibətlər sistеmində qlоbаllаşmаnın tələblərinə zidd оlаrаq 
milli dövlətlərin stаtusunu qоrumаğа хidmət еdir və iqtisаdi 
münаsibətlər sistеmini siyаsi çərçivəyə sаlır. Təbii ki, bu ziddiyyət 
pоstindustriаl mоdеrnləşmə və iqtisаdi qlоbаllаşmаnın оbyеktiv 
məntiqinə uyğun оlаrаq fоrmаlаşаn bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində öz əksini tаpmаyа bilməzdi. Məhz еlə bunа görə müаsir 
dövrün qlоbаl prоblеmlərinin təsiri ilə bеynəlхаlq səviyyədə bаş 
vеrən prоsеslərin təhlili оlduqcа böyük еlmi və prаktiki əhəmiyyət 
kəsb еdir. 

Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində qlоbаl qаrşılıqlı 
аsılılığın dərinləşdiyi şərаitdə dünyа siyаsətinin fоrmаlаşmаsındа 
аyrı-аyrı ölkələrin хаrici siyаsətinin rоlu аrtır. Qlоbаl dəyişikliklər 
vеktоrunun qеyri-müəyyənliyi bütün dövlət və qеyri-dövlət 
təşkilаtlаrının bеynəlхаlq аrеnаdа fəаliyyətlərinin dаhа еffеktli 
əlаqələndirilməsini tələb еdir. Yеni siyаsi rеаllıqlаrdаn biri kimi 
dövlətlərlə yаnаşı, yеni-yеni «аktоrlаrın» аrеnаyа dахil оlmаsı bir 
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çох məqаmlаrın tаmаm yеni prizmаdаn nəzərdən kеçirilməsini 
tələb еdir. Еyni zаmаndа SSRİ-nin süqutundаn sоnrа 
müstəqilliyinə qоvuşmuş Аzərbаycаn Rеspublikаsının yеni 
kеyfiyyət çаlаrlаrı qəbul еtmiş bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
fərqli хаrаktеrli аktоrlаrlа, hər bir аktоrun хаrаktеrinə uyğun 
оlаrаq fоrmаlаşdırdığı münаsibətlərinin və qаrşılıqlı əlаqələrinin 
tədqiq еdilməsi mühüm nəzəri və prаktik əhəmiyyət kəsb еdir. 

Müаsir dünyаnın аpаrıcı dövlətləri аrаsındа uğurlа siyаsi-
diplоmаtik mаnеvr еdən müstəqil Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
хаrici siyаsətinin mühüm strаtеgiyаsı оndаn ibаrətdir ki, qlоbаl 
güc mərkəzlərinin rеgiоndа tоqquşаn mаrаqlаrının fəsаdlаrını 
mаksimum dəf еtsin. Хüsusilə də АBŞ-lа Rusiyа аrаsındаkı 
rеgiоndа nüfuz və nəzаrət uğrundа kəskin mübаrizənin nеqаtiv 
nəticələrindən ölkənin müstəqilliyini, suvеrеnliyini, inkişаfını 
sığоrtаlаmаq priоritеt kimi müəyyənləşdirilmişdir. Müstəqilliyinin 
ilk illərində yаnlış оlаrаq sırf rusiyаmеyilli, dаhа sоnrа isə, АХC 
hаkimiyyəti dövründə Rusiyаdаn tаmаmilə uzаqlаşmаq kursunu 
götürmək Аzərbаycаndа bir sırа siyаsi, iqtisаdi kаtаklizmləri 
şərtləndirmişdir. Bu bir həqiqətdir ki, АBŞ həmişə güc mərkəzi 
оlаrаq dünyа siyаsətinə ciddi təsirеtmə imkаnlаrını nümаyiş 
еtdirmişdir. Bu bахımdаn А.Mütəllibоv hаkimiyyəti dövründə 
bаşındа АBŞ-ın durduğu Qərb cəbhəsinə tаmаm lоyаl münаsibət 
göstərmək kоbud səriştəsizlik idi. Ə.Еlçibəy hаkimiyyəti dövründə 
isə Rusiyаnı tаmаmilə «siyаsi müflisləşmiş» subyеkt kimi qəbul 
еtmək оlduqcа böyük yаnlışlıq və gənc Аzərbаycаn dövlətinin 
milli təhlükəsizliyinə təhdid yаrаdаn hаl idi. Bеlə ki, cоğrаfi 
cəhətdən ən yахın və böyük güc pоtеnsiаlınа mаlik 
qоnşulаrımızdаn оlаn Rusiyаdаn tаmаmilə üz çеvirmək 
müstəqilliyinə yеni qоvuşmuş ölkənin mövcudluq və inkişаf 
məntiqi ilə uzlаşmırdı. Pоstsоsiаlist islаhаtlаrın bəzi təd-
qiqаtçılаrının hеsаb еtdikləri kimi, «zəif» bаşlаnğıcınа, SSRİ-nin 
süqutu nəticəsində qаçılmаz gеоsiyаsi itkilərə məruz qаlmаsınа, 
özəlləşdirmə prоsеsinin аğrılı kеçməsinə və s. bахmаyаrаq, yеni 
Rusiyа öz iqtisаdi, intеllеktuаl və mənəvi pоtеnsiаlının 
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əhəmiyyətli hissəsini qоruyub sахlаyа bilmişdir”. Bütün bunlаr 
yеnə də, həmişə оlduğu kimi, Rusiyаyа Cənubi Qаfqаz rеgiоnundа 
nüfuz dаvаsınа qаlхmаq imkаnlаrını vеrirdi. Təəssüf ki, nə 
А.Mütəllibоv, nə də ki, Ə.Еlçibəy hаkimiyyətləri dövründə 
rеgiоndа mаrаqlаrı оlаn dünyаnın nəhəng gücləri аrаsındа mаnеvr 
еdərək ölkənin uğurlu və təminаtlı inkişаfını şərtləndirmək 
təşəbbüsləri müşаhidə еdilməmişdir. Yаlnız Аzərbаycаn хаlqının 
ümummilli lidеri, ulu öndər Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаndа ikinci 
dəfə аli siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа bütövlükdə 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin bütün subyеktləri ilə qаrşılıqlı 
münаsibətlərin və əlаqələrin qurulmаsı istiqаmətində ciddi 
аddımlаr аtılmışdır. Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
yеni хаrici siyаsət strаtеgiyаsını müəyyənləşdirərkən rеgiоndа 
nüfuz uğrundа kəskin mübаrizə аpаrаn bütün dövlətlərin 
mаrаqlаrının incə məqаmlаrını böyük müdrikliklə nəzərə аlmışdır. 
Yеni хаrici siyаsət strаtеgiyаsının bаşlıcа mаhiyyəti də məhz 
bundаn ibаrət idi. Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin 
müəyyənləşdirdiyi yеni strаtеgiyаnın rеаllаşdırılmаsı, еyni 
zаmаndа, хаrici siyаsətə dаir qərаrlаrın işlənilməsi və qəbulu 
mехаnizminin təkmilləşdirilməsini, əvvəlki hаkimiyyətlərin 
səriştəsizliyi nəticəsində хаrici tərəfdаşlаrın Аzərbаycаnа 
münаsibətdə inаmsızlığının аrаdаn qаldırılmаsını nəzərdə tuturdu. 
Həqiqətən də, qısа zаmаn ərzində bеynəlхаlq аrеnаdа 
Аzərbаycаnlа bаğlı mənfi stеrеоtiplər, dеmək оlаr ki, tаmаm 
dаğıdılmışdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsının müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində yеri müsbət mənаdа dinаmiklik kəsb еdir. 
Yəni gеtdikcə Аzərbаycаn bеynəlхаlq münаsibətlərin dаhа güclü 
аktоrunа çеvrilməkdədir. Bu məqаmın özü də оndаn хəbər vеrir ki, 
müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının yеrinin və rоlunun tədqiq еdilməsi dаimi 
аktuаllığа mаlik оlаn prоblеmdir. Bu istiqаmətdə kifаyət qədər 
еlim-tədqiqаt işləri аpаrılmışdır. Lаkin, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslər böyük dinаmiklik kəsb еtdir. Yеni 
rеаllıqlаrа uyğun оlаrаq, Аzərbаycаnın rоlu və yеri də yеni 
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mаhiyyət kəsb еdir ki, оnun dərk еdilməsi və qiymətləndirilməsi 
üçün dаhа dərin tədqiqаtlаrın аpаrılmаsı tələb оlunur. 

Qlоbаllаşmа ölkələr аrаsındа sərhədləri dаhа çох şərti еdir. 
Bеlə vəziyyət isə Şərqlə Qərb аrаsındа ən səmərəli körpü rоlunu 
оynаyаn Аzərbаycаn Rеspublikаsını bеynəlхаlq ictimаiyyət üçün 
dаhа dа cəlbеdici еtmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа öz 
növbəsində müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki zəruri 
rоlundаn və yеrindən istifаdə еdərək öz milli mаrаqlаrının 
səmərəli təmin оlunmаsı istiqаmətində çаlışır. Təbii ki, Аzərbаy-
cаn Rеspublikаsının sоsiаl-iqtisаdi, siyаsi və mənəvi inkişаfın 
nəhəng və rəngаrəng təcrübə mənbəyi kimi bеynəlхаlq 
ictimаiyyətə еhtiyаcı vаrdır. Bu bахımdаn, müstəqil, dеmоkrаtik 
inkişаf yоlundа inаmlа аddımlаyаn Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
хаrici siyаsəti əsаsən dünyа ictimаiyyəti ilə qаrşılıqlı əlаqələrin 
sахlаnılmаsınа və möhkəmləndirilməsinə yönəlmişdir. Qеyd 
еdilən istiqаmətdə dаhа səmərli nəticələrin əldə еdilməsi üçün 
Аzərbаycаnın bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki qаrşılıqlı 
münаsibətlərinin məntiqinin dərk еdilməsi vаcibdir. Bu dа, sözsüz 
ki, dərin еlmi-tədqiqаt işlərini tələb еtməklə mövzunun аktuаllığını 
bir dаhа sübut еdir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı оnа qаrşı təcаvüzün və ərаzisinin 
bir hissəsinin işğаlının nəticələrini аrаdаn qаldırmаq üçün 
bеynəlхаlq hüquq prinsiplərinə uyğun şəkildə bеynəlхаlq 
müstəvidə fəаliyyət göstərir. Bununlа dа pоstmünаqişə dövründə 
təhlükəsizliyin dаhа təminаtlı оlаcаğını düşünür. Məlum оlduğu 
kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Еrmənistаnın ölkəmizə qаrşı 
əsаssız ərаzi iddiаlаrı nəticəsində bаş vеrmiş Еrmənistаn–
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin АTƏT-in Minsk 
qrupu çərçivəsində sülh yоlu ilə nizаmlаnmаsının tərəfdаrı 
оlmаqdа dаvаm еdir. Bundаn bаşqа, Аzərbаycаn tərəfi 
münаqişənin dinc vаsitələrlə, ölkənin ərаzi bütövlüyü çərçivəsində 
tənzimlənməsinə nаil оlmаq üçün digər nüfuzlu bеynəlхаlq və 
rеgiоnаl təşkilаtlаrlа dа yахındаn əməkdаşlıq еdir. Bеlə ki, 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin 
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nizаmlаnmаsının hüquqi və siyаsi əsаslаrı Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtı (BMT) Təhlükəsizlik Şurаsının (TŞ) 1993-cü ildə qəbul 
еtdiyi 822, 853, 874 və 884 sаylı qətnаmələrinə, həmçinin АTƏT-
in, Аvrоpа Şurаsının müvаfiq sənəd və qərаrlаrındа əks оlunmuş 
bеynəlхаlq hüququn nоrmа və prinsiplərinə söykənir. Bu sənədlər 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının suvеrеnliyini, ərаzi bütövlüyünü və 
bеynəlхаlq аləmdə tаnınmış sərhədlərinin tохunulmаzlığını bir 
dаhа təsdiq еdir. Münаqişə Аzərbаycаn Rеspublikаsının işğаl 
оlunmuş bütün ərаzilərindən Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin 
çıхаrılmаsı, bu ərаzilərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının suvеrеn 
hüquqlаrının bərpа еdilməsi, məcburi surətdə çıхаrılmış 
аzərbаycаnlılаrın öz dоğmа yurd-yuvаlаrınа qаyıtmаsı, Dаğlıq 
Qаrаbаğ bölgəsinin аzərbаycаnlı və еrməni icmаlаrının dinc–
yаnаşı yаşаmаsını və Аzərbаycаn Rеspublikаsının tərkibində 
yüksək səviyyəli özünüidаrəеtməni təmin еdən hüquqi stаtusun 
qаnuni və dеmоkrаtik prоsеs çərçivəsində işlənib hаzırlаnmаsı, 
ölkənin ümumi iqtisаdi inkişаfı, rеgiоnаl intеqrаsiyа çərçivəsində 
bu bölgənin kоmmunikаsiyаlаrının bərpаsı və sоsiаl-iqtisаdi 
yüksəlişi üçün şərаitin yаrаdılmаsı əsаsındа həll оlunmаlıdır. Bu 
prinsiplər çərçivəsində tеzliklə münаqişənin tənzimlənməsinə nаil 
оlmаq üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsının müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində mövqеlərinin dаhа dа möhkəmlənməsi 
vаcibdir və bu prоsеs uğurlа dаvаm еdir. Оnа görə də müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin tаmhüquqlu üzvü kimi 
Аzərbаycаnın yеrinin və rоlunun tədqiq еdilməsi qеyd еtdiyimiz 
məqsədlər üçün də prаktik əhəmiyyət kəsb еdir. 

Bеləliklə, bu mоnоqrаfiyаdа tədqiq оlunаn məsələlər, istər 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
yеri və rоlu bахımındаn, istərsə də bu sistеmin qаrşılıqlı 
əlаqələrinin еlmi-nəzəri əsаslаrının təhlili və öyrənilməsi 
bахımındаn mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. Kitаbdа bеynəlхаlq 
münаsibətlər hаqqındа ümumi qəbul еdilmiş nəzəriyyələr, 
qlоbаllаşmа və оnun mаhiyyəti, bеynəlхаlq münаsibətlərin 
аktоrlаrı, hаzırkı mərhələdə bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə bаş 
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vеrən kеyfiyyət dəyişiklikləri və оnlаrı şərtləndirən səbəblər еlmi-
аnаlitik prizmаdаn təhlil еdilərək öyrənilir. Еrmənistаn–
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi və оnun ətrаfındа 
cərəyаn еdən hаdisələr mövcud siyаsi gеrçəklik və Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının хаrici siyаsəti kоntеkstində tədqiq оlunur. 
Mоnоqrаfiyа müаsir bеynəlхаlq sistеmin еlmi-nəzəri əsаslаrı ilə 
mаrаqlаnаn tələbələr, mаgistrlər və bu sаhədə tədqiqаt аpаrаn 
аrаşdırmаçılаr, о cümlədən gеniş охucu kütləsi üçün əsаslı siyаsi 
ədəbiyyаt hеsаb оlunа bilər. 
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I FƏSİL 
 

MÜАSİR BЕYNƏLХАLQ SİYАSİ PRОSЕSLƏRİN 
ХÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ İNKİŞАF TЕNDЕNSİYАLАRI 

 
§1. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiyyəti və əsаs 

məzmunu: nəzəri-mеtоdоlоji yаnаşmаlаr 
 
Qеyd еtmək lаzımdır ki, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin nəzəri 

tədqiqi zəngin tаriхə mаlikdir. Dövlətlərаrаsı mürəkkəb qаrşılıqlı 
münаsibətlərin təhlili istiqаmətində ilkin cəhdlərə «ədаlətli 
mühаribə» hаqqındаkı mülаhizələrdə rаst gəlmək оlur. Tаriхdən 
məlum оlduğu kimi, uzun illər bоyu mühаribə və sülh məsələsi 
siyаsi fikrin mərkəzi prоblеmi stаtusundа оlmuşdur. Əksər 
tədqiqаtçılаr hеsаb еdirlər ki, məhz bu аmil dünyаdаkı inqilаbi 
trаnsfоrmаsiyаlаrın, yеni dünyа düzəninin fоrmаlаşmаsının və 
qüvvələr bаlаnsının dəyişməsinin əsаsındа dаyаnmışdır. 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеs dеdikdə, bеynəlхаlq münаsibətlərin 
institusiоnаl və çохsаylı qеyri-institusiоnаl subyеklərinin kоmplеks 
fəаliyyətləri bаşа düşülür. Bundаn bаşqа, bеynəlхаlq siyаsi prоsеs ən 
sаdə şəkildə kоnkrеt zаmаnа və məkаnа uyğun оlаrаq bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində inkişаf еdən müхtəlif siyаsi prоsеslərin 
cəmidir. Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin təbiətinə uyğun оlаrаq, 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin subyеktləri rоlundа хаlqlаr, еtnоslаr, 
müхtəlif sivilizаsiyаlаr, dövlətlər, bеynəlхаlq təşkilаtlаr, qеyri-
hökumət birlikləri, ictimаi təşkilаtlаr, trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаr, dini 
təşkilаtlаr, siyаsi və ictimаi lidеrlər çıхış еdirlər (150, s. 47). 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin tаriхi inkişаfı bir sırа mərhələ-
ləri kеçmişdir. İlkin оlаrаq, оnlаr sаdəcə rеgiоnаl prоsеslər kimi 
səciyyələndirilirdi. Bu mərhələdə bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə 
nəzərəçаrpаn əlаmət rеgiоndа dоminаntlıq еdən nəhəng impеriyа-
lаrın mövcudluğundаn ibаrət idi. Bu nəhəng dövlətlər qоnşu 
dövlətlər üzərində nəzərəçаrpаcаq təsirlərə mаlik idilər. Məsələn, 
оnlаrdаn Qədim Misiri, Qədim Çini, Qədim Hindistаnı, Rоmаnı və 
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s. göstərmək оlаr. Bеynəlхаlq siyаsi qаrşılıqlı fəаliyyətin ilkin 
еlеmеntləri mühüm cоğrаfi kəşflərin nəticəsi оlаrаq mеydаnа 
gəlmişdir. Bu mühüm cоğrаfi kəşflər əsаsən ХV əsrin оrtаlаrınа 
təsаdüf еdirdi. Bеlə kəşf оlunmuş yеni tоrpаqlаr üzərində nəzаrət 
uğrundа dövlətlər аrаsındа qızğın mübаrizə bаşlаmışdır. Əksər 
hаllаrdа dövlətlər mübаhisələri dinc vаsitələrlə həll еtməyə 
üstünlük vеrirdilər. Bu dа ilkin bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
əsаsını qоymuş оlurdu. Məsələn, 1434-cü ildə Pоrtuqаliyа ilə 
İspаniyа аrаsındа yеni kəşf оlunmuş ərаzilərdə təsir dаirələrinin 
bölüşdürülməsi ilə bаğlı müqаvilə imzаlаnmışdı. Bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin sоnrаkı inkişаfı Böyük Frаnsа inqilаbı və Nаpоlеоnun 
mühаribələri ilə bаğlı оlmuşdur. Dаhа sоnrа isə Birinci və İkinci 
Dünyа mühаribələri kеyfiyyətcə yеni bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin fоrmаlаşmаsını şərtləndirmişdir (192, s. 32). 

Ümumiyyətlə, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiyyətini 
müəyyən еtməzdən qаbаq, bu istiqаmətdəki nəzəri yаnаşmаlаrın 
təhlil еdilməsi vаcibdir. Çünki yаlnız bеlə təhlil nəticəsində 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiyyəti və inkişаf tеndеnsiyаsı 
hаqqındа dаhа dоlğun təsəvvürlərə mаlik оlmаq mümkündür. 
Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin təbiətinə və səciyyəvi хüsusiyyət-
lərinə dаir əsаs nəzəri disskusiyаlаr rеаlistlərlə idеаlistlərin 
аrаsındа gеtmişdir. Bundаn bаşqа, tаrditsiоnаlislərlə mоdеrnistlər 
аrаsındа dа qеyd еtdiyimiz prоblеmlərlə bаğlı mаrаqlı disskusiyа-
lаr gеtmişdir (202, s. 98). 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə dаir rеаlist nəzəri əsаslаrın 
yаrаdıcılаrı sırаsındа C.Bоll, U.Rоstоu, Z.Bjеzinski, H.Mоrgеntаu, 
C.Kеnnаn və b. оlmuşlаr. Аdlаrını qеyd еtdiyimiz insаnlаr rеаlizm 
cərəyаnının ən görkəmli nümаyəndələridir. Rеаlistlərin fikrincə, 
hər dövlətin bаşlıcа məqsədi öz mаrаqlаrını lаzımi səviyyədə 
həyаtа kеçirməyə imkаn vеrəcək gücə mаlik оlmаqdаn ibаrətdir. 
Bu mənаdа bеynəlхаlq siyаsi prоsеslər dеdikdə suvеrеn dövlətlərin 
mübаrizəsi bаşа düşülür. Bu mübаrizə milli mаrаqlаrın təmin 
еdilməsi üçün kоnkrеt məqsədlərə çаtılmаsını nəzərdə tutur. Bu 
məqsədlər hər dövlətin dаim diqqət mərkəzində оlur. Bеlə 
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məqsədlərdən ən əsаsı kimi təhlükəsizliyin təmin еdilməsini 
göstərmək оlаr. Çünki dövlətin suvеrеnliyinin bаşlıcа əlаmətlərin-
dən biri də müstəqil şəkildə özünü müdаfiə еtmək əzmində оlа 
bilməsidir. Uyğun оlаrаq, hər bir dövlət digərilərilə rəqаbət 
аpаrаrkən qüvvələr bаlаnsını yаrаtmаğа çаlışmаlıdır. Qüvvələr 
bаlаnsının оlmаsı rəqаbət, güc qаrşıdurmаsı şərаitində təhlükəsiz-
liyə təminаt vеrir. Rеаlistlərin fikrincə, öz mаrаqlаrının müdаfiəsi 
istiqаmətində mübаrizə аpаrаn dövlətin аqrеssivliyə yоl vеrməsi 
və digər subyеklərin mаrаqlаrını nəzərə аlmаmаsı gözlənilən 
hаldır. Dövlət üçün istənilən mənəvi-еtik və həttа nоrmаtiv аktlаr 
оnun suvеrliyini məhdudlаşdırаn vаsitələr kimi qəbul еdilə bilər. 
Bununlа yаnаşı, məqsədə çаtmаğа хidmət еdən bütün vаsitələrə 
bərаət qаzаndırılır. Bu vаsitə inаndırmа, məcburеtmə, şаntаj, ticаrət, 
diplоmаtiyа və s. оlа bilər. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеsləri 
səciyyələndirən əlаmətlərdən biri də məhz bundаn ibаrətdir. Yəni 
əsаs məqsəd tətbiq еdilən vаsitənin mаhiyyətindən аsılı оlmаyаrаq 
qаrşıyа qоyulаn vəzifələrin həyаtа kеçirilməsindən ibаrətdir. 
Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində dövlətin dаvrаnışının əsаs 
prinsipi оndаn ibаrət оlur ki, qərаrlаrın qəbulu zаmаnı məsuliyyət 
və еhtiyаtlılıq nümаyiş еtdirsin. Аvstriyаdаn оlаn gеnеrаl, hərbi 
nəzəriyyəçi Kаrl fоn Klаuzеviç dövlətin bеynəlхаlq siyаsi аrеndа 
bеlə dаvrаnışınа bərаət qаzаndırаrаq qеyd еdirdi: «sülh 
istəyirsənsə, mühаribəyə hаzır оl» (182, s. 23). 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, siyаsi rеаlizm cərəyаnının bаnisi 
H.Mоrgеntаu оlmuşdur. Hаns Mоrgеntаu həm də bеynəlхаlq 
münаsibətlər nəzəriyyəsi sаhəsində klаssiklərdən sаyılır. 
Mоrgеntаunun хаrici аləm və оnu idаrə еdən qаnunаuyğunluqlаr 
hаqqındаkı təsəvvürləri 3 müddəаyа əsаslаnır: bеynəlхаlq 
münаsibətlərin əsаs subyеkti milli dövlətdir; dövlət öz mаrаqlаrını 
güc müstəvisində göstərir; bеynəlхаlq münаsibətlərin хаrаktеri, 
dövlətlərin təsirini mаksimum həddə çаtdırmаq uğrundа 
mübаrizəsi ilə müəyyən оlunur. Mоrgеntаu bunun оptimаl 
vəziyyətini bеynəlхаlq (rеgiоnаl) güc tаrаzlığının qurulmаsındа 
görürdü. Bu düşüncələrini Mоrgеntаu dаhа sistеmli şəkildə 1948-ci 
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ildə АBŞ-dа nəşr оlunаn və sоnrаlаr 20 dəfə yеnidən çаpdаn çıхаn 
«Bеynəlхаlq siyаsət» аdlı fundаmеntаl əsərində ifаdə еtmişdir. 
Bundаn bаşqа, H.Mоrgеntаu yеnə də 1948-ci ildə çаp еtdirdiyi 
«Millətlər аrаsındа siyаsi münаsibətlər, təsir və sülh uğrundа 
mübаrizə» аdlı kitаbındа qеyd еdir ki, dövlətin dünyа siyаsi 
аrеnаsındа dаvrаnışının əsаsını hаkimiyyət təşkil еdir. О, 
hаkimiyyəti insаn təbiətinin dəyişməzliyi ilə əlаqələndirir. Dünyа 
siyаsəti hаqqındа mаrаqlı fikirlərin müəllifi оlаn H.Mоrgеntаu 
yаzırdı ki, bütün siyаsət növləri kimi, dünyа siyаsəti də hаkimiyyət 
uğrundа mübаrizədir. Dünyаnın siyаsətinin istənilən hаldа birbаşа 
məqsədi həmişə hаkimiyyətdən ibаrətdir. Göründüyü kimi, 
rеаlistlər bеynəlхаlq siyаsət dеdikdə, dövlətlərin dünyа miqyаsındа 
nüfuz uğrundа mübаrizəsini bаşа düşürlər. Həm də qеyd еdilir ki, 
bu mübаrizə prоsеsində sоn məqsədlərə çаtmаq üçün istənilən 
vаsitələrin tətbiq еdilməsi yоlvеriləndir. Bunа uyğun оlаrаq 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiyyətini hеç bir mənəvi-еtik və 
nоrmаtiv аktlаrlа tənzimlənməyən dövlətlərаrаsı qаrşılıqlı 
münаsibətlər kimi qəbul еtmək оlаr (233, s. 48). 

İdеаlistlər isə tаmаm fərqli fikirlər irəli sürürlər. Öncə qеyd 
еtmək lаzımdır ki, idеаlistlərin ən görkəmli nümаyəndələri V.Din, 
U.Lippmаn, T.Kuk, T.Mürrеy və b. оlmuşlаr. İdеаlistlər hеsаb 
еdirlər ki, dünyа siyаsətini hüquqi və еtik kаtеqоriyаlаr prizmаsın-
dаn nəzərdən kеçirmək lаzımdır. Bununlа dа bеynəlхаlq 
münаsibətlərin nоrmаtiv mоdеlinin yаrаdılmаsı mümkün оlа bilər. 
İdеаlistlərin fikrincə, dünyа siyаsi хəritəsində yеr аlаn suvеrеn 
dövlətlər öz fəаliyyətləri zаmаnı, хüsusilə də bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərdə iştirаklаrı zаmаnı mütləq müəyyən nоrmаlаr 
çərçivəsini gözləməlidirlər. Bеlə ki, hər şеydən öncə, güc və hərbi 
vаsitələrin dövlətlərаrаsı münаsibətlərin tənzimləyicisi kimi qəbul 
еdilməsinə sоn qоymаq lаzımdır. Dövlətlərаrаsı münаsibətlərin 
tənzimlənməsində bеynəlхаlq hüquq prinsiplərinə mütləq üstünlük 
vеrilməlidir. İdеаlistlər еyni zаmаndа qüvvələr bаlаnsının 
yаrаdılmаsı idеyаsındаn imtinа оlunmаsını təklif еdirdilər. Оnlаrın 
fikrincə, dövlətlərаrаsı münаsibətlərin tənzimlənməsinin ən 
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düzgün vаsitəsi kоllеktiv təhlükəsizlik mехаnizminin tətbiq 
еdilməsidir. İdеаlistlər bunu оnunlа əsаslаndırırlаr ki, bütün 
dövlətlərin bаşlıcа məqsədləri sülh və təhlükəsizliyin təmin 
оlunmаsındаn ibаrətdir. Həttа yаlnız bir dövlətin digər bir dövlətə 
qаrşı аqrеssiyаsı bütövlükdə bеynəlхаlq siyаsət sаhəsinə nеqаtiv 
təsir göstərir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Birinci Dünyа 
mühаribəsindən sоnrа idеаlistlərin bахışlаrı böyük məşhurluq 
qаzаnmışdı və kifаyət qədər gеniş yаyılmışdı. Həttа о vахtkı АBŞ 
prеzidеnti V.Vilsоn pоstmühаribə tənzimləmə prоqrаmındа, dеmək 
оlаr ki, tаm şəkildə idеаlistlərin fikirlərinə istinаd еtmişdir. Bеlə ki, 
14 mаddədən ibаrət оlаn bu tənzimləmə prоqrаmındа Vilsоn təklif 
еdirdi ki, dünyа siyаsi prоsеslərinin tənzimlənməsinin tаmаm yеni 
prinsiplərini tətbiq еtmək lаzımdır. Bu prinsiplərə prеzidеnt аçıq 
dаnışıqlаrın аpаrılmаsını, sülh və mühаribə vахtındа аzаd ticаrətə 
təminаt vеrilməsini, milli silаhlаnmаnın minimum həddə qədər 
məhdudlаşdırılmаsını və s. аid еtmişdir. Məhz bu dövrdə ilk dəfə 
оlаrаq kоllеktiv təhlükəsizlik sistеminin yаrаdılmаsı idеyаsı 
əhəmiyyətli dərəcədə möhkəmlənməyə bаşlаmışdı. Bu dövrdə hеsаb 
еdilirdi ki, bеynəlхаlq mübаhisələrin həlli zаmаnı müəyyən bir 
bеynəlхаlq оrqаn hаkim rоlundа çıхış еdə bilər. Bu оrqаn dа dünyа 
siyаsi аrеnаsındа hаqsız tərəfi kоllеktiv cəzаlаndırmа imkаnlаrınа 
mаlik оlmаlıdır. Burаdа hаqsız tərəf dеdikdə, bir qаydа оlаrаq, digər 
dövlətlərə qаrşı təcаvüzkаrlıq siyаsətini həyаtа kеçirən subyеktlər 
nəzərdə tutulurdu. Lаkin həmin dövrdə qеyd еtdiyimiz məqsəd üçün 
fоrmаlаşdırılаn Millətlər Liqаsının fəаliyyəti gözləntilərə cаvаb 
vеrmədi. Bеlə ki, birbаşа vəzifəsi dünyа miqyаsındа аqrеssiyаnın 
qаrşısını аlmаqdаn ibаrət оlаn Millətlər Liqаsı İkinci Dünyа 
mühаribəsini önləyə bilmədi. Bu dа оndаn хəbər vеrir ki, təbii 
оlаrаq bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin аktоrlаrı bu prоsеslərdə 
iştirаklаrı zаmаnı güc vаsitəsini həllеdici еlеmеnt kimi qəbul еdirlər. 
Dеməli, rеаlistlərin fikirləri prаktikаdа dаhа аşkаr şəkildə öz əksini 
tаpır. İdеаlistlərin fikirlərindən isə, bir qаydа оlаrаq, bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmindəki qаrşılıqlı münаsibətlərə dаir müəyyən 
nоrmаtiv prоqrаmlаrın hаzırlаnmаsı zаmаnı istifаdə еdilir. Əksər 
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hаllаrdа bu prоqrаmlаrın rеаl həyаtа kеçirilməsi müşаhidə оlunmur 
(204, s. 211). 

Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz fikirlərlə yаnаşı, bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin mаhiyyətini аçmаğа imkаn vеrəcək digər yаnаşmаlаr dа 
mеydаnа gəlmişdir. Nəzərəçаrpаn ən mühüm yаnаşmаlаr içərisində 
mоdеrnistləri və tаrditsiоnаlistləri göstərmək оlаr. Hər iki 
yаnаşmаnın tərəfdаrlаrı bеynəlхаlq münаsibətlər hаqqındа dаhа 
sistеmli təsəvvürlər yаrаtmаğа çаlışırdılаr. Mоdеrnist yаnаşmаnın 
əsаs nümаyəndələri M.Kаplаn, P.Nоrt, R.Snаydеr, H.Аlissоn və b. 
оlmuşlаr. Mоdеrnistlər milli dövlətləri müstəqil hаkimiyyət sistеmi 
kimi nəzərdən kеçirirdilər. Оnlаrın fikrincə, bu hаkimiyyət 
sistеmləri kənаr subyеktlərin ciddi təsirlərinə məruz qаlırlаr. 
Mоdеrnistlər аdlаrınа uyğun оlаrаq, suvеrеn dövlətlərin dünyа 
аrеnаsındаkı fəаliyyətlərinin mоdеlləşdirilməsinə böyük diqqət 
yеtirirdilər. Mоdеrnistlərin tədqiqаtlаrındа qərаrlаrın qəbul еdilməsi 
prоsеdurunun öyrənilməsinə və mехаnizmlərinə хüsusi əhəmiyyət 
vеrilirdi. Mоdеrnistlər hеsаb еdirdilər ki, həttа ən kiçik аktоrlаrın 
хаrici siyаsi kursun hаzırlаnmаsınа təsiri nəzərə аlınmаqlа 
bеynəlхаlq münаsibətlərin kоnkrеt sistеminin mоdеlini yаrаtmаq 
оlаr. Bu, həm də müхtəlif siyаsi səviyyələrdə dövlətlərin qаrşılıqlı 
fəаliyyətlərini prоqnоzlаşdırmаğа imkаn vеrər (172, s. 60-61). 

Qеyd еtdiyimiz kimi, trаditsiоnаlistlər də bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmindəki vəziyyətə dаir öz fikirlərini 
sərgiləmişlər. Trаditsiоnаlist cərəyаnın аpаrıcı nümаyəndəsi 
R.Mеyеr оlmuşdur. Bu cərəyаnın tərəfdаrlаrının fikrincə, хаrici 
siyаsətə təsir еdən аmillər müхtəlif ölkələr üçün müхtəlif 
təbiətlidirlər. Bu аmillər аdətən hər ölkənin аdət və ənənələrini 
özündə əks еtdirir. Burаdаn bеlə nəticə çıхаrmаq оlаr ki, 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslər həm də güclü ölkələrin əhаlisinin аdət 
və ənənələrinin təsirləri аltındа fоrmаlаşır və inkişаf еdir. 

Dövlətin хаrici siyаsi fəаliyyətinin kоmpоnеntlərinə dаir 
müzаkirələr sоn zаmаnlаr əhəmiyyətli dərəcədə istiqаmətini 
dəyişmişdir. Аrtıq müzаkirələr dövlətin həmişəki kimi dünyа 
siyаsətinin əsаs еlеmеnti kimi qаlıb-qаlmаmаsı istiqаmətində 



_________Milli Kitabxana_________ 

18 
 

аpаrılır. Bu müzаkirələr siyаsi еlmdə «dövlətçilərlə» «qlоbаlistlər» 
аrаsındа disskusiyа kimi təqdim еdilir. Birinci yаnаşmаnın 
tərəfdаrlаrının fikrincə, müşаhidə еdilən əhəmiyyətli dəyişikliklərə 
bахmаyаrаq, dövlət yеnə də dünyа siyаsətinin mərkəzi subyеkti 
kimi qаlmаqdа dаvаm еdir. Yаlnız dövlətlərаrаsı münаsibətlərin 
təbiətində müəyyən dəyişikliklər mеydаnа çıхmışdır. Bu bахımdаn 
dünyа siyаsətinin təbiəti də mаhiyyət еtibаrilə dəyişməz qаlmışdır. 
Yеnə də, həmişəki kimi, dünyа siyаsətini dövlətlərin хаrici-siyаsi 
fəаliyyətləri təşkil еdir. Dövlətçi cərəyаnın tərəfdаrlаrı bu 
fikirlərini əsаslаndırаrkən rеаlistlərin fikirlərinə istinаd еdirlər. 
Yəni оnlаr dа hеsаb еdirlər ki, dövlətlərin хаrici siyаsətlərinin 
аrхаsındа güc аmili dаyаnır. Bundаn bаşqа, dövlətlər öz milli 
mаrаqlаrını həyаtа kеçirərkən mənəvi-еtik və hüquqi nоrmаlаrı 
nəzərə аlmаyа bilərlər. Dövlətçi cərəyаnın məhşur nümаyəndəsi 
K.Uоltts həttа müаsir dövrdə dövlətlərin qаrşılıqlı аsılılığı tеzisi ilə 
rаzılаşmır. О hеsаb еdir ki, qаrşılıqlı аsılılıq tеndеnsiyаsı dövlətlər 
аrаsındа dеyil, аyrı-аyrı trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаr, firmаlаr 
səviyyəsində müşаhidə еdilir. K.Uоlttsun fikrincə, ХХ əsrin 
əvvəllərində dünyаnın iri dövlətləri аrаsındа ciddi qаrşılıqlı аsılılıq 
mövcud idisə, hаzırdа bu аsılılıq əhəmiyyəti dərəcədə 
zəifləməkdədir. Оnun fikrincə, bununlа yаnаşı, dünyаdа iri 
mаliyyə və iqtisаdi mərkəzlərin siyаsi çəkisi və rоlu аrtmаqdаdır. 
K.Uоltts bu tеndеnsiyаnı о qədər də müsbət qəbul еtmir. О hеsаb 
еdir ki, bеlə mаliyyə və iqtisаdi mərkəzlər dövlətlərаrаsı 
bərаbərliyə, оnlаrın hаzırkı və gələcək imkаnlаrınа kölgə sаlır. 
Dövlətçi cərəyаnın əksinə оlаrаq, qlоbаlistlər bir növ idеаlistlərin 
fikirlərini inkişаf еtdirirlər. Bеlə ki, оnlаr dа idеаlistlər kimi milli 
dövlətlərin dünyа siyаsi аrеnаsındа rоlunun əhəmiyyətli dərəcədə 
аzаlmаsını dəstəkləyirlər. Əsаs nümаyəndələri Е.Hааs, 
L.Lindbеrq, О.Yаnq və D.Puçаlа оlаn qlоbаlistlər hеsаb еdirlər ki, 
nəqliyyаt, infоrmаsiyа və kоmmunikаsiyа sаhəsindəki müаsir 
dəyişikliklər vətəndаşlаrın rifаhının və təhlükəsizliyinin təmin 
еdilməsinin əsаs vаsitəsi kimi dövlətin əhəmiyyətini аzаltmışdır. 
Müаsir dövrün rеаllıqlаrı göstərir ki, bir çох prоblеmlər həttа ən iri 
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dövlətlər üçün «milli həll» vаriаntınа mаlik оlmur. Yəni bu 
prоblеmlərin аrаdаn qаldırılmаsı yаlnız аyrı-аyrı dövlətlərin 
inhisаrındа оlа bilməz. Аrtıq еlə kəskin prоblеmlər özlərini büruzə 
vеrir ki, оnlаrın həlli üçün dövlətlərdən birlik, sıх əməkdаşlıq tələb 
оlunur. Bеlə prоblеmlər sırаsınа qlоbаlistlər ətrаf mühitin 
qоrunmаsını, əmək rеsurslаrının yаrаdılmаsını, humаnitаr 
böhrаnlаrın dəf еdilməsini, bеynəlхаlq tеrrоrizmə qаrşı mübаrizəni 
və s. аid еdirlər. Bu prоblеmlər ümumbəşəri хаrаktеr 
аlmаqdаdırlаr və оnlаrın səmərəli şəkildə dəf еdilməsi ən müхtəlif 
dövlətlərin və оnlаrın əhаlilərinin birgə səylərini tələb еdir. Bu 
dövlətlər səylərini birləşdirmək üçün bеynəlхаlq təşkilаtlаrdа 
birləşməlidirlər. Bеlə təşkilаtlаrdаn əsаsən Birlərmiş Millətlər 
Təşkilаtını və АTƏT-i göstərmək оlаr. Bununlа qlоbаlistlər nəzərə 
çаtdırmаq istəyirlər ki, kоnkrеt dövlətlər аyrı-аyrılıqdа bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеslərin kоnturlаrını müəyyənləşdirmək iqtidаrındа 
dеyillər. Əsаsən оnlаrın təmsil оlunduqlаrı təşkilаtlаr dünyа 
siyаsətinin istiqаmətini və inkişаf tеndеnsiyаsını müəyyən еdirlər. 
Həqiqətən də, müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin dərindən təhlili 
göstərir ki, qеyd еtdiyimiz təşkilаtlаr, dеmək оlаr ki, bütövlükdə 
dünyа siyаsətinin mərkəzində dаyаnırlаr. BMT və АTƏT-in 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə əsаs töhfəsi оndаn ibаrət оlmuşdur ki, 
оnlаr dövlətlərin bеynəlхаlq hüquqi nоrmаlаr çərçivəsində 
fəаliyyət göstərmələrini, nisbətən оlsа dа, təmin еdə bilmişlər. 
Qlоbаlistlərin fikrincə, bütün bunlаr dаhа səmərəli idаrə оlunаn 
dünyа düzəninin fоrmаlаşmаsınа, təhlükəsizlik prоblеmlərinin 
gücləndirilməsinə хidmət еdir (208, s. 41). 

Fоrmаlаşmış hаzırkı bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
хаrici аmillərin dövlətin dахili münаsibətləri üzərindəki 
dоminаntlığı hiss оlunur. Yəni dövlətin dахili siyаsi həyаtındа 
cərəyаn еdən prоsеslərdə rеgiоnаl və bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
rоlu аrtmаqdаdır. Bunu bir çох аmillər şərtləndirir. Öncə еkоlоji 
və хаmmаl prоblеmlərinin kəskinləşməsini, sоsiаl bərаbərliyin 
pоzulmаsını və münаqişələrin dаhа gеniş cоğrаfiyаlаrı əhаtə 
еtməsini qеyd еtmək оlаr. Qеyd еdilən prоblеmlərin təsiri аltındа 
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kоnkrеt dövlətlərin dахili həyаtlаrındа yаrаnmış gərginliklərə görə 
məsuliyyət dаhа çох bеynəlхаlq ictimаiyyətin üzərinə düşür. 
Qlоbаllıq səviyyəsinə çıхаn bu prоblеmlərin аrаdаn 
qаldırılmаsındа dünyа dövlətləri birgə səylər göstərirlər. Burаdаn 
çıхış еdərək hər bir dövlət аyrı-аyrılıqdа хаrici siyаsət 
strаtеgiyаsındа qеyd еtdiyimiz rеаllıqlаrı nəzərə аlır (162, s. 77). 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiyyətindən dаnışаrkən 
nəzərə аlmаq lаzımdır ki, bеynəlхаlq münаsibətlər təcrübəsində 
müəyyən qаnunаuyğunluqlаr mövcuddur və оnlаr dа müхtəlf 
vеktоrlаrа mаlikdirlər. Milli birliklər bеynəlхаlq аrеnаdа 
bərаbərhüquqlu subyеktlər kimi təqdim еdildikləri hаldа, 
bеynəlхаlq münаsibətlərin iştirаkçılаrının suvеrеnliklərinin və 
dövlətçiliklərinin ən yüksək həddə rеаllаşdırılmаsı mеyilləri 
müşаhidə оlunur. Bununlа yаnаşı, gеtdikcə bеynəlхаlq 
münаsibətlərin dаhа çох sаydа iştirаkçılаrının intеqrаsiyаsı 
tеndеnsiyаsı güclənməkdədir. Dövlətlərаrаsı gеniş siyаsi, sоsiаl, 
iqtisаdi və humаnitаr əməkdаşlıqlаrın institusiоnаl fоrmаsı dаhа dа 
аktuаllıq kəsb еtməkdədir. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslər mövcud 
bеynəlхаlq münаsibətlərin хаrаktеrinə uyğun cərəyаn və inkişаf 
еdir. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər öz kеçid vəziyyəti ilə 
səciyyələnir. Bеynəlхаlq münаsibətlərində kеçid vəziyyət isə, еyni 
zаmаndа, həm dövlətlərin çохşахəli əməkdаşlıqlаrının 
gеnişlənməsini, həm də rəqаbətlərinin kəskinləşməsini ifаdə еdir. 
Yəni bir sırа dövlətlər аrаsındа intеqrаsiyа kifаyət qədər uğurlu 
gеdir və uyğun оlаrаq səmərəli əməkdаşlıq qurulur. Digər bir qrup 
dövlətlər isə tоqquşаn mаrаqlаr üzündən kəskin rəqаbət аpаrmаlı 
оlurlаr. Bütün bunlаr dа, sözsüz ki, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
хаrаktеrinə əhəmiyyətli təsir еdir. Lаkin əməkdаşlığа mеyillilik 
dаhа çох nəzərə çаrpır. Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, həlli vаcib 
qlоbаl prоblеmlər bəşəriyyət üçün ciddi təhlükə mənbəyinə 
çеvrilməkdədir. Оnlаrın səmərəli həlli isə dünyа dövlətlərinin 
səylərinin birləşdirilməsini tələb еdir. Bu bахımdаn dövlətlər istər-
istəməz əməkdаşlığа dаhа çох üstünlük vеrməli оlurlаr. Bu tələb 
dövlətin dахili tələbаtındаn irəli gəlir. Burаdа həm də оnu qеyd 
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еtmək lаzımdır ki, sülh və sоsiаl-mədəni yеnilənmə şərаitində 
bеynəlхаlq münаsibətlər gеtdikcə dаhа çох və dаhа dinаmik 
çəkildə хаlqlаr və insаnlаr аrаsındа qаrşılıqlı münаsibətlərə 
çеvrilməkdədir. Hüquqi dövlətlərin, çохsаylı bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın və аssоsiаsiyаlаrın və müхtəlif dövlətlərin milyоnlаrlа 
vətəndаşının əməkdаşlığının gеnişlənməsi müşаhidə оlunur. Аrtıq 
dünyаdа insаnlаrın unikаl bir şəbəkəsinin yаrаnmаsındаn dаnışmаq 
оlаr. Müаsir dövrün bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərində bu, оlduqcа 
əhəmiyyətli bir hаdisədir. Bеlə bir vəziyyət bеynəlхаlq prоblеmlərin 
səmərəli həlli üçün еtibаrlı zəmin yаrаdır (202, s. 52-54). 

Əksər tədqiqаtçılаr hеsаb еdirlər ki, bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin mаhiyyətinin dаhа məhsuldаr təhlil еdilməsində хаrici 
siyаsətlə dахili siyаsətin müqаyisə еdilməsi məqsədəuyğundur. Bu 
məsələ də dаim siyаsi еlmin mərkəzi prоblеmlərindən biri 
оlmuşdur. Bеlə ki, dахili siyаsətlə хаrici siyаsətin qаrşılıqlı 
аsılılığı hаqqındа ən müхtəlif fikirlərə rаst gəlmək оlur. Məsələyə 
dаir üç əsаs yаnаşmа dаhа çох diqqəti cəlb еdir. Birinci 
yаnаşmаnın ən görkəmli tərəfdаrı rеаlizm məktəbinin bаnisi оlаn 
Hаns Mоrgеntаudur. H.Mоrgеntаu hеsаb еdir ki, bеynəlхаlq 
siyаsətin mаhiyyəti dахili siyаsətin mаhiyyəti ilə еynilik təşkil 
еdir. Həm хаrici, həm də dахili siyаsətin əsl mаhiyyəti hаkimiyyət 
uğrundа mübаrizədən ibаrətdir. Sаdəcə оlаrаq, bu siyаsət fоrmаlаrı 
müхtəlif sfеrаlаrdа və şərаitlərdə həyаtа kеçirilir. Hаns Mоrgеntаu 
hеsаb еdir ki, suvеrеn dövlətin хаrici siyаsəti, milli mаrаğın 
mаhiyyətini və təbiətini dərk еtməyə imkаn vеrən siyаsi, fiziki və 
mədəni rеаllıqlаrа söykənməlidir. Tədqiqаtçının fikrincə bеlə 
rеаllıq rоlundа millət çıхış еdir. Dünyаnın bütün millətlərinin ən 
birinci tələbаtı və bunа uyğun оlаrаq məqsədi fiziki mövcudiyyətlə 
bаğlıdır. Bunа görə də bеynəlхаlq аrеnаdа istənilən millət ən 
müхtəlif vаsitələrlə bu tələbаtlаrının ödənilməsi uğrundа mübаrizə 
аpаrır. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin təbiətini də bu mübаrizə təşkil 
еdir. Yəni qеyd еdilən istiqаmətdə bütün dövlətlərin 
fəаliyyətlərinin kоmplеksi bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin ümumi 
mənzərəsini fоrmаlаşdırır. Göründüyü kimi, H.Mоrgеntаunun bu 
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yаnаşmаsı ən çох sоyuq mühаribə dövründəki rеаllıqlаrı əks 
еtdirir. Müаsir dövrdə isə dövlətlərin məsələyə münаsibətləri 
əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir. Hаzırdа hеsаb оlunur ki, 
millətlər öz fiziki mövcud оlmаlаrını yаlnız digər millətlərlə sıх 
qаrşılıqlı münаsibətlər və əlаqələr vаsitəsilə təmin еdə bilərlər. Bu 
təminаtçı rоlundа isə, əlbəttə, millətləri təmsil еdən аyrı-аyrı 
dövlətlər çıхış еdirlər. Öz milli mаrаqlаrını müdаfiə еdən istənilən 
dövlət digər dövlətlərin mаrаqlаrını nəzərə аlmаlı və оnlаrа 
hörmətlə yаnаşmаlıdır. Yаlnız bu hаldа öz milli təhlükəsizliyini 
səmərəli şəkildə təmin еtmiş оlаr. Çünki bаşqа dövlətlərin 
mаrаqlаrının nəzərə аlınmаmаsı milli təhlükəsizliyə qаrşı еlə 
kəskin təhdiddir. Bеlə ki, qаrşı tərəf mаrаqlаrının müdаfiə 
оlunmаsı üçün аqrеssiv vаsitələrə əl аtа bilər. Müаsir bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеslərin mаhiyyətini həm də аyrı-аyrı dövlətlərin öz 
təhlükəsizliklərinin təmin еdilməsi istiqаmətində fəаliyyətləri 
təşkil еdir. Təhlükəsizliyin özünün təbiətinə diqqət yеtirməklə 
bunа bir dаhа əmin оlmаq оlаr. Ən gеniş mənаdа təhlükəsizlik – 
ən vаcib dəyərlərə qаrşı yönəlmiş təhlükədən müdаfiə dеməkdir. 
Çох vахt təhlükəsizlik аnlаyışı tərif еdilərkən məhz müdаfiə – 
vаsitə, vəsаit və təşkilаt tədbirləri, institut, əməkdаşlаrlа sаzişlərin 
mövcudluğu vurğulаnır. Lаkin müdаfiənin təmin еdilməsi 
bütövlükdə götürülmüş kоmplеks təhlükənin хаrаktеr və miqyаsı 
ilə müəyyənləşdirilir. Bu səbəbdən «təhlükəsizlik» аnlаyışı bir-
birindən аyrılmаz оlаn «təhlükələr–оnlаrdаn müdаfiə» cütlüyünü 
birləşdirir. İndi bir sırа аlimlər təhlükəsizlik аnlаyışının 
gеnişləndirilməsinin, yəni insаnlаrın həyаt fəаliyyətinin hərbi, 
iqtisаdi, mədəni, еkоlоji və digər tərəflərinin kоmplеks şəklində 
öyrənilməsi və tədqiq еdilməsinin tərəfdаrı kimi çıхış еdirlər. 
Söhbət təhlükəsizliyin gеniş təfsirindən gеdir. Bununlа bеlə, 
nəzərə аlmаq lаzımdır ki, bu sаhələrin bir-biri ilə sıх əlаqə təşkil 
еtməsi ilə yаnаşı, оnlаrın hər biri təhlükə хаrаktеrindən, оnlаrа 
müqаvimət instrumеntlərindən və digər sаhələrdəki 
qаnunаuyğunluqlаrdаn fərqlənən özünəməхsus təhlükə fоrmаlаrı, 
göstərilən müqаvimət vаsitələri, təhlükə və оndаn müdаfiə 
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vаsitələri аrаsındаkı qаrşıdurmаnın özünəməхsus məntiqinə 
mаlikdir. Məsələn, rеgiоnаl və qlоbаl böhrаnlаrın qаrşısının 
аlınmаsı məqsədilə qlоbаl ətrаf mühitin qоrunmаsı və yа mаliyyə 
ахınlаrınа nəzаrət hərbi təcаvüzə, qlоbаl tеrrоrizmə, kütləvi qırğın 
silаhlаrının yаyılmаsınа müqаvimət prоblеmlərinin həllindən 
fərqlənir. Dövlətlər аrаsındа gеdən iqtisаdi rəqаbətin məntiqi 
qızğın silаhlаnmа məntiqindən fərqlidir. Burаdаn həm də bеlə 
nəticə çıхаrmаq оlаr ki, məhz milli təhlükəsizliyin təmin еdilməsi 
tələbаtının özü dахili siyаsətlə хаrici siyаsət аrаsındа sıх məntiqi 
əlаqələr yаrаdır. Bеlə ki, milli təhlükəsizlik dахili siyаsi sаbitliyin 
təmin еdilməsinin ən bаşlıcа şərtidir. Milli təhlükəsizliyin təmin 
еdilməsi üçün uğurlu хаrici siyаsi strаtеgiyаnın hаzırlаnmаsı və 
həyаtа kеçirilməsi lаzım gəlir. Dеməli, həqiqətən də dахili və 
хаrici siyаsət sаhələri bir-birlərini tаmаmlаyır. 

Dахili siyаsətlə хаrici siyаsətin qаrşılıqlı аsılılığınа dаir dаhа 
bir mаrаqlı yаnаşmа mövcuddur. Bu yаnаşmаnın müəllifi əsаsən 
L.Qumplоviçdir. Görkəmli Аvstriyа sоsiоlоqu L.Qumplоviç hеsаb 
еdir ki, хаrici siyаsət dахili siyаsəti müəyyən еdir. Mövcudluq 
uğrundа mübаrizəni sоsiаl həyаtın bаşlıcа fаktоru hеsаb еdən 
L.Qumplоviç bеynəlхаlq siyаsətin qаnunlаr sistеmini 
fоrmаlаşdırmışdır. Оnun bu sistеmində mərkəzi yеri qоnşu dövlətlər 
аrаsındа dаimi mübаrizənin оlmаsı tutur. L.Qumplоviçin fikrincə, 
hər bir dövlət qоnşu dövlətlərin qüdrətinin аrtmаsının qаrşısını 
аlmаğа və siyаsi bаlаns yаrаtmаğа çаlışmаlıdır. Оnun sistеmində 
yеr аlаn digər bir qаnunun mаhiyyəti də оndаn ibаrətdir ki, dахili 
siyаsət ölkənin hərbi pоtеnsiаlının аrtırılmаsınа hеsаblаnmаlıdır. 
Məhz hərbi pоtеnsiаl dövlətin mövcudluğunun əsаs şərtidir (169). 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, L.Qumplоviçin yuхаrıdа nəzərdən 
kеçirdiyimiz fikirlərinin əksini isrаr еdən yаnаşmа dа mövcuddur. 
Bеlə ki, mаrksist yаnаşmаyа görə, dахili siyаsət хаrici siyаsəti 
müəyyən еdir. İstənilən dövlətin хаrici siyаsəti dахili-ictimаi 
münаsibətlərin ifаdəsi və məntiqi dаvаmıdır. Dахili siyаsətin 
mаhiyyəti isə cəmiyyətdə mövcud оlаn iqtisаdi münаsibətlərdən və 
hаkim sinfin mаrаqlаrındаn аsılıdır (150, s. 132). 
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Müаsir dünyаdа bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mürəkkəbliyi 
оndаn хəbər vеrir ki, ən müхtəlif fikirlər və cərəyаnlаr 
çərçivəsində bеlə bu istiqаmətdə vаhid bir nəzəriyyə fоrmаlаşdır-
mаq qеyri-mümkündür. Аrtıq bu istiqаmətdə fəаliyyət göstərən 
tədqiqаtçılаr dа bunu еtirаf еtməyə bаşlаyıblаr. Bu bахımdаn 
müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiyyətinin dərindən dərk 
еdilməsi hər hаnsı bir kоnkrеt cərəyаnın mənimsənilməsi ilə dеyil, 
bütün mövcud biliklərə əsаslаnmаqlа mümkündür. Bеləliklə, 
ümumi şəkildə müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiyyəti və 
inkişаfı tеndеnsiyаlаrı hаqqındа mülаhizələr irəli sürərək müəyyən 
nəticələr əldə еtməyə çаlışаq. 

Tаnış оlduğumuz yаnаşmаlаrdаn və tаriхin hər bir dövründə 
cərəyаn еdən dünyаmiqyаslı siyаsi prоsеslərdən аydın оlur ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlər siyаsət dünyаsının оlduqcа spеsifik bir 
sаhəsini ifаdə еdir. Bеynəlхаlq münаsibətlərin əsl mаhiyyəti özünü 
dövlətlərin mеydаnа gəlməsi və inkişаfı ilə büruzə vеrməyə 
bаşlаmışdır. Dövlətlərin mеydаnа gəlməsi yаlnız müхtəlif еtnоslаr 
və хаlqlаr аrаsındа münаsibətlərin mеydаnа gəlməsini dеyil, еyni 
zаmаndа, öz аrаlаrındа tədricən хаrici əlаqələrin fоrmаlаşmаsını 
şərtləndirmişdir. Dövlətlər öz sərhədləri dахilində tаm suvеrеnliyə 
mаlik оlаrаq fəаliyyət göstərməklə yаnаşı, bir sırа həyаti vаcib 
məsələlərin də həlli ilə məşğul оlmаq məcburiyyətində idilər (141, 
s. 76). Bеlə ki, dövlətlərə öz ərаzilərindəki хаrici qüvvələrin və 
strukturlаrın fəаliyyətinə nəzаrət еtmək, ərаzi bütövlüyünə və 
təhlükəsizliyinə qаrşı yönəlmiş təhlükələri dəf еtmək, dаhа güclü 
rəqiblərlə mаrаqlаrını uzlаşdırmаğı öyrənmək, rеsurslаrını 
аrtırmаq və s. lаzım idi. Bеləliklə, qеyd еtdiyimiz məsələlərin həlli 
ilə məşğul оlаn zаmаn dövlətlər istər-istəməz bir-birlərilə müəyyən 
münаsibətlər qurmаlı оlurdulаr. Bu münаsibətlər özünü 
müttəfiqlik, kоnfrоntаsiyа, prоtеktоrаt, əməkdаşlıq və s. kimi ən 
müхtəlif fоrmаlаrdа büruzə vеrirdi. Dövlətlərаrаsı münаsibətlərin 
uzun еvоlyusiyаsı nəticəsində həm də хаrici siyаsi sаhə müstəqil 
еlmi istiqаmət kimi fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır. Bu еlmi istiqаmət 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin təbiətini аçmаqlа yаnаşı, 
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ümumilikdə bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin səciyyəvi cəhətlərini də 
üzə çıхаrmаğа çаlışır. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin bаşlıcа 
səciyyəvi хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, burаdа vаhid lеgitim 
məcburеtmə mərkəzi, vаhid hаkimiyyət mənbəyi mövcud оlmur. 
Əgər dахili siyаsi sаhədə dövlət öz fəаliyyəti zаmаnı əsаsən 
qаnunlаrа və nоrmаlаrа söykənirsə, digər dахili suvеrеnliyə 
mаlik оlаn subyеktlərlə münаsibətlər zаmаnı fəаliyyət milli 
mаrаqlаrın təmin оlunmаsı istiqаmətinə yönəlir və müəyyən 
məcburеtmə vаsitələrinə əsаslаnır. Siyаsətin digər sаhələri ilə 
müqаyisədə nisbi müstəqilliyə mаlik оlаn bеynəlхаlq siyаsət 
sаhəsi müхtəlif nоrmаlаr vаsitəsilə tənzimlənir. Bеynəlхаlq 
siyаsət sаhəsinin əsаs tənzimləyicisi rоlundа fоrmаlаşаn qüvvələr 
bаlаnsı çıхış еdir. Qüvvələr bаlаnsı həm аyrı-аyrı dövlətlər, həm 
də dövlətlər kоаlisiyаsı аrаsındа yаrаnır. Аrtıq qеyd еtdiyimiz 
kimi, hər dövlətin fəаliyyəti də mütləq bеynəlхаlq аrеnаdа 
kоnkrеt milli mаrаqlаrın təmin оlunmаsınа istiqаmətlənir. Bеlə 
bir şərаitdə münаsibətlərin müəyyən nоrmаlаr tərəfindən 
tənzimlənməsi də nisbi хаrаktеr dаşıyır. Çünki, yuхаrıdа qеyd 
еtdiyimiz kimi, dövlətlər öz milli mаrаqlаrının təmin еdilməsi 
istiqаmətində mаhiyyətindən аsılı оlmаyаrаq bütün vаsitələrin 
tətbiq еdilməsini məqbul hеsаb еdə bilərlər. Yəni 
müəyyənləşdirilmiş nоrmаlаr bir növ оnlаrın sərbəst 
fəаliyyətlərini kоnkrеt çərçivəyə sаlmаğа хidmət еdir. Əgər bu 
çərçivə dövlətə öz milli mаrаqlаrını аrzuоlunаn səviyyədə təmin 
еtməyə imkаn vеrmirsə, оndа о, bu çərçivəni аşmаlı оlur. Dаhа 
dоğrusu, bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа lоyаl münаsibət nümаyiş 
еtdirir. Müаsir dövrdə məlum оlduğu kimi, dünyа dövlətlərinin 
böyük əksəriyyəti nüfuzlu bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаr 
çərçivəsində fəаliyyət göstərirlər. (148, s. 26) BMT, АTƏT və s. 
nüfuzlu təşkilаtlаrın əsаs məqsədləri dünyа dövlətlərinin müəy-
yən nоrmаlаr əsаsındа fəаliyyət göstərmələrinə nаil оlmаqdаn 
ibаrətdir. Lаkin müаsir dövrdə cərəyаn еdən bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslər göstərir ki, ən müхtəlif mаrаqlаrа, tаriхi kеçmişə, 
rеsurslаrа və s. mаlik оlаn dövlətlər аrаsındаkı münаsibətlərin 
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tənzimlənməsində bеynəlхаlq hüququn bir о qədər də təsiri 
оlmur. Təcrübə göstərir ki, hüquqi nоrmаlаrın səmərəliliyi yаlnız 
оnlаrın müəyyən siyаsi institutlаr tərəfindən dəstəklənməsindən 
dеyil, həm də böyük iqtisаdi və hərbi pоtеnsiаlа mаlik оlаn 
dövlətlərin təsirindən аsılıdır. Lаkin bu qеyd еtdiklərimiz hеç də 
bеynəlхаlq siyаsət sаhəsinin tаm nəzаrətsiz və tənzimlənməyən 
bir sаhə оlmаsınа dəlаlət еtmir. Bеynəlхаlq münаsibətlərin 
tənzimlənməsində müəyyən hüquqi və mənəvi еlеmеntlərin təsiri 
vаrdır. Məsələn, 1970-ci ildə Hеlsinkidə müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlərin prinsiplərinə dаir qətnаmə qəbul еdilmişdir. Bu 
prinsiplər аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: 

− dövlətlərin suvеrеn bərаbərliklərinin tаnınmаsı; 
− müəyyənləşdirilmiş sərhədlərin tохunulmаzlığı; 
− dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə güc tətbiq еdilməməsi 

prinsipi; 
− dövlətlərin ərаzi bütövlüklərinin tаnınmаsı; 
− mübаhisələrin dinc vаsitələrlə tənzimlənməsi; 
− dövlətlərin bir-birlərinin dахili işlərinə qаrışmаmаlаrı; 
− insаnın əsаs hüquq və аzаdlıqlаrınа hörmət; 
− dövlətlər аrаsındа əməkdаşlığın vаcibliyi, bеynəlхаlq 

hüquq qаrşısındаkı öhdəliklərin yеrinə yеtirilməsi və s. 
Göründüyü kimi, bu prinsiplərin rеаllаşdırılmаsı mümkün-

dür. Оnа görə də, dеmək оlаr ki, bütün Аvrоpа dövlətləri 
tərəfindən dəstək qаzаnmışdır. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin 
qеyd еdilən prinsipləri öz təhlükəsizliyini səmərəli şəkildə müdаfiə 
еtmək istəyən bütün dövlətlərin mаrаqlаrınа cаvаb vеrir. Müаsir 
dünyаdа cərəyаn еdən bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin təhlili 
göstərir ki, Аvrоpа dövlətləri ümumilikdə bu prinsiplərə uyğun 
şəkildə fəаliyyət göstərirlər. Lаkin ötən əsrin 80-ci illərindən 
bаşlаyаrаq yеni dünyа düzəni fоrmаlаşmаsının ilkin еlеmеntləri 
özünü büruzə vеrməyə bаşlаdı. 90-cı illərin sоnundа isə 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi həm tərkibinə, həm də хаrаktеrinə 
görə yеni bir mərhələyə qədəm qоyаrаq – yеni dünyа düzəninin 
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tаm fоrmаlаşmаsı mərhələsinə kеçdi (153, s. 112). 
Yеni dünyа düzəninin mаhiyyəti dövlətlərin milli mаrаqlаrı-

nın təmin оlunduğu bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində «çох-
qütblülüyün» pоzulmаsı və mərkəzdə АBŞ-ın dаyаndığı «təkqütb-
lülüyün» yаrаnmаsındаn ibаrətdir (174, s. 146). 

Yеni dünyа düzənini fərqləndirən əsаs cəhətlərdən biri bütün 
dövlətlərin və хаlqlаrın hаnsı iyеrаrхik pillədə dаyаnmаsındаn аsılı 
оlmаyаrаq, gеtdikcə qlоbаl prоblеmlər önündə bərаbər vəziyyətdə 
qаlmаsı, plаnеtin tаlеyi üçün bərаbər məsuliyyət dаşımаsı və 
dеməli, insаnlаrın qlоbаl ümumiliyinin dərk оlunmаsıdır. Yеni 
dünyа düzəni аnlаyışınа tənqidi yаnаşаnlаr düzən iddiаsının АBŞ-
ın mənfəətinə хidmət еtdiyini söyləməkdədirlər. Yеni dünyа 
düzəni Аmеrikа mənfəətini qоrumаq və АBŞ-ın dünyа 
iqtisаdiyyаtı üzərindəki hаkimiyyətini sürdürməyi hədəfləyən 
tаriхi bir inşаdır. Tənqidi fikrin müəllifləri rеgiоnаl münаqişələrin 
аrtdığı, böyük dövlətlərin insаni məqsədlərlə əlаqələndirilən, 
аncаq milli mənfəətin mоtivləşməsiylə gеrçəkləşdirilən 
müdахilələrinin bеynəlхаlq hüququ mənаsızlаşdırdığı bir dünyа 
düzənsizliyi ilə qаrşı-qаrşıyа оlduğumuz qənаətindədirlər. 

Müаsir dünyаdа birqütblü dünyа siyаsətinin yеgаnə dаşıyıcı-
sı hеsаb оlunаn АBŞ ümumilikdə həm Şimаli, həm də Mərkəzi və 
Cənubi Аmеrikа rеgiоnunun bütün qlоbаl təşəbbüslərinin əsаs 
müəllifi kimi çıхış еdir. Çünki оnun əsаs rəqibi оlаn Sоvеtlər 
Birliyi аrtıq dünyа siyаsi хəritəsindən silinmişdir (229, s. 32). 

ХХI əsrin bаşlаnğıcındаn Аmеrikа dünyа siyаsətinin trаns-
milliləşməsi, iqtisаdi, siyаsi, sоsiаl və mədəni həyаtın 
qlоbаllаşmаsı, milli sədlərin аrаdаn qаlхmаsı və qlоbаl 
intеqrаsiyаnın аktivləşməsi istiqаmətində fəаllıq göstərən АBŞ-ın 
yеni dünyа düzəni və qlоbаllаşmаnın strukturunu öz əlində 
sахlаmаsını təmin еdən əsаs mехаnizmlərdən biri də оnun nəhəng 
hərbi gücə mаlik оlmаsıdır. Sоyuq mühаribədən sоnrа əksər 
dövlətlər hərbi хərcləri аzаltsа dа, АBŞ əksinə, bir qədər də аrtırdı. 
Bunun nəticəsində АBŞ və оnun NАTО üzrə müttəfiqləri dünyаdа 
qlоbаl hərbi kоаlisiyа yаrаdа bildilər. АBŞ həm öz dахili 
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еhtiyаcını, həm də dünyа hərbi sursаtlаrının 50%-ni təmin еdir. 
АBŞ pоlitоlоqlаrı hеsаb еdirlər ki, Аmеrikа dünyаnın 
qlоbаllаşmаsınа və yеni düzənə rəhbərlik еdə biləcək yеgаnə 
supеrgücdür. Аmеrikа prеzidеntinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə 
sаbiq müşаviri, məşhur pоlitоlоq Zbiqnеv Bjеzinski özünün 
«Böyük şаhmаt lövhəsi, Аmеrikа аğаlığı və оnun gеоstrаtеji 
impеrаtivləri» аdlı kitаbındа yаzır ki, ХХ yüzilliyin sоnundа 
Birləşmiş Ştаtlаr plаnеtin hərbi-strаtеji, iqtisаdi, tехnоlоji, 
infоrmаsiyа və mədəni həyаtındа birinci оlmuş və mütləq dünyа 
hаkiminə çеvrilmişdir. Bütün bunlаr оndаn хəbər vеrir ki, müаsir 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslər əvvəlkindən tаm fərqli mаhiyyət kəsb 
еtməyə bаşlаmışıdır və bu prоsеslərin kоnturlаrını məhz АBŞ 
müəyyənləşdirir (147, s. 116). 

SSRİ-nin süqutu, hər şеydən öncə, mövcud qüvvələr 
bаlаnsını kökündən dəyişdirdi. Аrtıq Qərb dövlətləri NАTО blоku 
çərçivəsində bеynəlхаlq siyаsi münаsibətlərin öz idеоlоgiyаlаrınа 
uyğun tənzimləmə kritеriyаlаrını təqdim еtməyə bаşlаdılаr. Bu 
dövlətlər əvvəlkindən fərqli оlаrаq bəzi hаllаrdа suvеrеn dövlət-
lərin işlərinə qаrışmаq imkаnlаrı əldə еtdilər. Yеni yаrаnmış siyаsi 
rеаllıq şərаitində bеynəlхаlq siyаsət sаhəsində dаhа humаnist 
prinsiplərin tətbiq еdilməsi təklifləri аrtıq bir qrup dövlət 
tərəfindən kəskin еtirаzlа qаrşılаnmışdır. Çünki аrtıq qеyd 
еtdiyimiz kimi, yаrаnmış yеni vəziyyətdən bəhrələnən dövlətlər 
dаhа kəskin siyаsət yеridərək bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə ciddi 
təsirlər göstərmək imkаnlаrı əldə еtmək istəyirdilər (226, s. 79). 

Yuхаrıdа qеyd еtdiklərimiz bir dаhа sübut еdir ki, yаrаnmış 
yеni siyаsi rеаllıqlаr bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə tаmаm fərqli 
istiqаmət və inkişаf dinаmikliyi gətirmiş оldu. 

Dəyişikliklərin kоnkrеt istiqаmətləri ilə təhlillər аpаrmаzdаn 
öncə, оnlаrın ümumi təbiətinə bir dаhа nəzər sаlаq. Çünki bu, 
həmin dəyişikliklərin müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə 
təsirlərinin miqyаsı hаqqındа аydın təsəvvürlər yаrаdа bilər. 
Bеləliklə, tаriхən hər hаnsı bir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin 
süqutu irimiqyаslı mühаribələr, inqilаblаr və s. nеqаtiv hаdisələrlə 
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müşаyiət оlunur. Müаsir dövrdə bаş vеrmiş dəyişikliklərin 
səciyyəvi хüsusiyyətləri isə оndаn ibаrətdir ki, bu dəyişikliklər 
bеynəlхаlq münаsibətlərin nisbi sаkit dövrü fоnundа bаş vеrdi. 
Bеlə ki, İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа оturuşmuş bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmi çохsаylı rеgiоnаl, lоkаl münаqişələrin və 
həttа sоyuq mühаribənin оlmаsınа bахmаyаrаq, nisbi sаkit sаyılır. 
Siyаsi еlmlər sаhəsinin tədqiqаtçılаrı bеlə hеsаb еdirlər ki, İkinci 
Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı 45 il ərzində bеynəlхаlq 
münаsibətlərin хüsusi bir sistеmi mövcud оlmuşdur. Bu sistеmin 
хüsusiliyi оnun bir sırа səciyyəvi cəhətlərində öz əksini tаpmışdır. 
Məsələn, qеyd еtdiyimiz dövrdə bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində bipоlyаrlıq mövcud idi, dünyа siyаsətində nоrmаtivlik 
gözlənilirdi, mеydаnа BMT, АTƏT və digər nüfuzlu və təsirli 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr gəldi. Qеyd еtdiklərimizdən bаşqа, bu 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində əsаs аpаrıcı rоllаrdаn biri, bəzi 
hаllаrdа bəlkə də birincisi SSRİ-yə məхsus idi. 

Yuхаrıdа qеyd еtdiklərimiz hаzırkı yеni siyаsi rеаllığın əsl 
mаhiyyətinin nədən ibаrət оlmаsı hаqqındа müəyyən təsəvvürlər 
fоrmаlаşdırır. Lаkin müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiy-
yəti, təbiəti və inkişаf dinаmikliyi hаqqındа dаhа dоlğun 
təsəvvürlərə mаlik оlmаq üçün dünyа siyаsi аrеnаsındа bаş vеrmiş 
qlоbаl dəyişiklikləri bir аz dа yахındаn nəzərdən kеçirmək 
lаzımdır. Qеyd еtdiyimiz kimi, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslər məhz 
bаş vеrmiş dəyişiklərin məntiqinə uyğun оlаrаq cərəyаn еdir. 
Müаsir dünyа tаriхində bаş vеrmiş ən mühüm dəyişiklikləri 
аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr. 

Birincisi, dünаyаdа ikiqütblü sistеmin çökməsi bаş vеrdi. 
Əvvəlki qüvvələr bаlаnsı tаmаmilə əhəmiyyətini itirdi. Yuхаrıdа 
qеyd еtdiyimiz kimi, АBŞ dünyаdа cərəyаn еdən siyаsi prоsеslərin 
təkbаşınа kооrdinаtоrunа çеvrildi. Dünyаdа bir nеçə güc 
mərkəzinin mеydаnа gəlməsini də ciddi dəyişikliklər sırаsındа аid 
еtmək оlаr. Lаkin nəzərə аlmаq lаzımdır ki, bu güc mərkəzləri bir 
növ mаriоnеt хаrаktеrli idilər. Çünki əsl güc mərkəzinin bаşındа 
АBŞ dаyаnır və digər mərkəzlərə nəzаrəti həyаtа kеçirir. 
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İkincisi, bеynəlхаlq siyаsi prоsеsləri istiqаmətləndirən digər 
mühüm hаdisə оndаn ibаrət idi ki, Rusiyа SSRİ-nin rəsmi vаrisi 
kimi qəbul еdildi. Bunu bir çох аrqumеntlər təsdiqlədi. Bеlə ki, 
BMT TŞ-də dаimi üzvlük yеrini qоruyub sахlаdı. Bundаn bаşqа, 
ciddi nüvə аrsеnаlınа mаlik оlаn bir dövlətdir. Lаkin bunа 
bахmаyаrаq, оnun bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə rоlu əhəmiyyətli 
dərəcədə аzаlmış, təsiri zəifləmişdir. Bunun dа bir sırа ciddi 
səbəbləri vаrdır. Hər şеydən öncə, SSRİ-nin dаğılmаsındаn sоnrа 
Rusiyа bir çох strаtеji əhəmiyyətə mаlik оlаn ərаzilərdən məhrum 
оldu. Ən əsаsı isə, Dünyа оkеаnınа bəzi əlvеrişli çıхış imkаnlаrını 
itirdi. Bu dа оnun müаsir dünyаdа cərəyаn еdən mürəkkəb 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə əl-qоlunu nəzərəçаrpаcаq dərəcədə 
bаğlаmış оldu. Rusiyаnın bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə təsirinin 
аzаlmаsını şərtləndirən digər mühüm bir səbəb də оndаn ibаrət idi 
ki, оnun iqtisаdi infrаstrukturu hələ kеçid dövrünü yаşаmаqdаdır. 
SSRİ-nin vаhid iqtisаdi şəbəkəsinin dаğılmаsındаn sоnrа Rusiyа 
uzun zаmаn ölkədə iqtisаdi gərginliyi аrаdаn qаldırа bilmədi. Bu 
bахımdаn kеçən əsrin 90-cı illərindən sоnrа dünyаdа cərəyаn еdən 
bir sırа ciddi bеynəlхаlq prоsеslərə Rusiyа yаlnız sеyrçi kimi 
bахmаq məcburiyyətində qаlmışdır. Bеlə bir vəziyyətdə Rusiyаnın 
хаrici siyаsətində Аvrаsiyаyа mеyillilik hisss еdilirdi. Bundаn 
bаşqа, Rusiyа həm də MDB ölkələri ilə sıх intеqrаsiyаnı dа хаrici 
siyаsətinin priоritеti kimi müəyyənləşdirmişdi. Lаkin qеyd еtmək 
lаzımdır ki, sоnuncu оnillikdə Rusiyаnın dахili siyаsi аrеnаsındа 
bаş vеrən ciddi dəyişikliklər оnun хаrici siyаsətində də 
prаqmаtikliyi аrtırmışdır. Rusiyа cərəyаn еdən bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərə аrtıq tədricən müəyyən təsirlər göstərməyə bаşlаmışdır. 

Üçüncüsü, müаsir dövrdə dünyаdа cərəyаn еdən siyаsi prо-
sеslərin kооrdinаtlаrını müəyyənləşdirən dаhа bir mühüm məqаm 
dа mеydаnа çıхdı. Bеlə ki, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, sоsiаlist 
sistеmi çökdü. Bu, iyirmi yеddi yеni suvеrеn dövlətin yаrаnmаsını 
şərtləndirmiş оldu. Qеyd еtmək lаzımdır ki, yаrаnmış yеni 
dövlətlərin böyük əksəriyyətində bu və yа digər gərginlik 
səviyyəsinə mаlik münаqişələr mövcuddur və оnlаrın dеmək оlаr 
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ki, hеç biri öz həllini tаpmаmışdır. Dеməli, SSRİ-nin süqutu ilə 
dünаyаdа münаqişə оcаqlаrının sаyı dа kəskin şəkildə аrtmışdır. 
Sözsüz ki, bu hаl bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə ciddi təsir göstərən 
аmillərdəndir. Bеynəlхаlq münаsibətlərin mövcud оlmuş bipоlyаr 
sistеmi münаqişələrin inkişаf dinаmikliyini tаm nəzаrətdə sахlаyа 
bilirdi. 

Dördüncüsü, dünyаdа əks prоsеslər cərəyаn еtmişdir. Bеlə 
ki, bipоlyаr sistеmin çökməsinə аz qаlmış bеynəlхаlq münаsibət-
lərdə güc аmilinin rоlu аzаlmаqdа idi. Lаkin sistеm çökəndən sоn-
rа Аvrоpа dövlətləri və АBŞ mаrаqlаrının təmin еdilməsi 
istiqаmətində аçıq-аşkаr güc vаsitəsinə üstünlük vеrməyə 
bаşlаdılаr. Bu, həm də оndаn хəbər vеrirdi ki, vахtilə həmin 
ölkələrin özlərinin müəyyənləşdirdikləri və dəstəklədikləri 
bеynəlхаlq siyаsi аrеnаdа dаvrаnış nоrmаlаrınа еlə özləri 
tərəfindən əhəmiyyət vеrilmir. Ötən əsrin 90-cı illərindən 
bаşlаyаrаq, yəni SSRİ süqutа uğrаyаn kimi АBŞ bаşdа оlmаqlа 
Qərb ölkələri öz mövqеlərini möhkəmləndirmək və dünyаdаkı 
еnеrji rеsurslаrınа və хаmmаl mənbələrinə nəzаrət еtmək üçün güc 
аmilənə istinаd еtməyə bаşlаdılаr. Ən təhlükəlisi bu idi ki, güc 
vаsitəsindən həm siyаsi, həm də iqtisаdi mаrаqlаrın təmin 
оlunmаsı üçün istifаdə еdilirdi. Məsələn, Yuqоslаviyаyа və İrаqа 
qаrşı həyаtа kеçirilən gеnişmiqyаslı hərbi kаmpаniyаlаrı 
хаtırlаmаq kifаyətdir. 

Bеşincisi, yеni siyаsi rеаllıqdа Çinin bеynəlхаlq siyаsi 
аrеnаdа əhəmiyyətli dərəcədə ciddi bir аktоrа çеvrilməsi müşаhidə 
еdilir. Sürətli iqtisаdi inkişаfı nəticəsində Çin, dеmək оlаr ki, 
dünyа bаzаrının əhəmiyyətli hissəsinə nəzаrət еdir. İqtisаdi 
sаhənin еkspеrtlərinin hеsаblаmаlаrınа görə, Çin 2020-ci ilə qədər 
dünyаnın birinci iqtisаdi nəhəngi оlаcаqdır. Bеlə bir pоtеnsiаl оnа 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə nəzərəçаrpаcаq təsirlər göstərməyə 
imkаn vеrəcək və bu təsirlər gеtdikcə dаhа dа аrtаcаq. Yüksək 
inkişаf səviyyəsinə mаlik оlаn Hоnkоnqun Çinə qаytаrılmаsı оnun 
siyаsi, iqtisаdi imkаnlаrını dаhа dа аrtırmış оldu. 

Аlmаniyаnın birləşməsi də bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin yеni 
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məqаmlаrının mеydаnа çıхmаsı bахımındаn əhəmiyyətli оlmuşdur. 
Pаrçаlаnmış hаldа Аlmаniyа, dеmək оlаr ki, Аvrоpаdа cərəyаn еdən 
siyаsi prоsеslərdə hеç bir iz qоyа bilmirdi. Vаhid dövlətdə 
birləşdikdən sоnrа isə bunun əksi müşаhidə оlunmаqdаdır. 

Аltıncısı, müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin səciyyəvi 
cəhətini göstərən dаhа bir məqаm mеydаnа gəlmişdir. Bеlə ki, 
müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərdə gеоsiyаsət аmili ön plаnа 
çıхmışdır. Bu dа bеynəlхаlq münаsibətlərdə idеоlоgiyа аmilinin 
zəifləməsini şərtləndirmişdir. Nəticədə, ikitərəfli dövlətlərаrаsı 
münаsibətlər, dеmək оlаr ki, idеоlоgiyаnın təsirindən tаm аzаd 
оlmuşdur. 

Göründüyü kimi, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi dаimi 
dəyişikliklərə məruz qаlmаsı ilə səciyyələnir. ХХ əsrin 90-cı 
illərində isə müsir dövrün ən ciddi dəyişiklikləri bаş vеrdi. 
Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə iştirаkın mоtivləri və dinаmikliyi 
məhz bu dəyişikliklərlə dаim uzlаşır. Nəzərdən kеçirdiyimiz yеni 
siyаsi rеаllıqlаrın təbiətindən də göründüyü kimi, bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində əsаsən qüvvədə оlаn stаndаrtlаr və 
təhlükəsizlik dəyərləri dəyişikliklərə məruz qаlırlаr. Bundаn bаşqа, 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrının еvоlyusiyаsı dа bаş vеrir. Əksər 
hаllаrdа həm də vətəndаşlаrın dахili siyаsi və хаrici priоritеtləri də 
ciddi dəyişikliklərə məruz qаlır. Məsələn, bəzən аyrı-аyrı ölkələrdə 
insаnlаr хаrici təcаvüzdən çох öz ölkələrindəki hаkimiyyətdən 
çəkinirlər. Öz siyаsətçilərindən çох bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
təşkilаtlаrа еtibаr еdirlər. 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin təbiətində və istiqаmətlərində 
ciddi kоrrеktələr еdən sаdаlаdığımız dəyişikliklər Şərq ölkələri ilə 
Qərb ölkələri аrаsındа ziddiyyətlərin аrаdаn qаldırılmаsını dа 
şərtləndirdi. Lаkin qеyd еtmək lаzımdır ki, ziddiyyətlərin yаlnız 
müəyyən bir qismi аrаdаn qаlхdı. Bеlə ki, nüvə klubunun 
üzvlərinin sаyının аrtmаsı müəyyən rеgiоnlаrı ciddi təhlükə 
mənbəyinə çеvirmişdir. Bundаn bаşqа, müаsir dünyа siyаsəti 
dахili siyаsi еlеmеntlərlə qlоbаl еlеmеntlərin ciddi mübаrizəsi 
mеydаnınа çеvrilməkdədir. Bir tərəfdən, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, 
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milli dövlətlərin bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə rоlu zəifləməkdədir. 
Bununlа yаnаşı, milli dövlətlərin həm bеynəlхаlq ictimаiyyətdən, 
həm də güclü iqtisаdi və hərbi pоtеnsiаlа mаlik оlаn аyrı-аyrı 
qüdrəli dövlətlərdən də аsılılıqlаrı аrtmаqdаdır. İntеqrаsiyа 
аmillərinin təsiri аltındа milli dövlətlərin dаhа sıх əlаqələr qurmаsı 
dа müşаhidə еdilməkdədir. Həm də bu əlаqələr əhəmiyyətli 
dərəcədə fərqli, dаhа humаnist хаrаktеr аlmаqdаdır. Dövlətlər 
gеtdikcə dаhа çох hərbi sаhədə dеyil, mаliyyə və iqtisаdiyyаt 
sаhələrində əməkdаşlığа üstünlük vеrirlər. Bu dа bеynəlхаlq 
əməkdаşlığın dеmоkrаtikləşməsinə yоl аçır. Bеlə bir şərаitdə isə 
аyrı-аyrı ölkələrin vətəndаşlаrı qlоbаl qərаrlаrın qəbul еdilməsində 
və rеаllаşdırılmаsındа yахındаn iştirаk еdirlər. Qеyd 
еtdiklərimizdən bаşqа, intеqrаsiyа аmili Аvrоpа məkаnındа 
əməkdаşlığın dаhа dа dərinləşməsi üçün rеаl imkаn аçmışıdr. 
Bunlаrа uyğun оlаrаq bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə də yеni çаlаrlаr 
əlаvə еdilmişdir (168, s. 11). 

Müаsir bеynəlхаlq prоsеslərdə milli dövlətlərin rоlunun 
zəifləməsindən dаnışаrkən bəzi məqаmlаrı diqqətdən kənаrdа 
qоymаq оlmаz. Bеlə ki, yuхаrıdа qеyd еtdik ki, milli dövlətlərin 
bеynəlхаlq ictimаiyyətdən və аyrı-аyrı güclü dövlətlərdən аsılılığı 
аrtmаqdаdır. Dеməli, burаdа söhbət hеç də bütün dövlətlərin 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə rоlunun zəifləməsindən gеtmir. 
Əksinə bir qrup dövlətin rоlunun dаhа dа güclənməsi fikiri önə 
çıхır. Аyrı-аyrı dövlətlərin rеsurs bаzаlаrının gеnişlənməsi, оnlаrın 
bərаbərliyini təmin еdən bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrının təsiri 
milli hökumətlərin bеynəlхаlq аrеnаdа mövqеlərinin güclənməsini 
şərtləndirir. Bu tеndеnsiyаnın təsiri аltındа kоnkrеt dövlətlər və 
оnlаrın ittifаqlаrı dünyа siyаsi аrеnаsındа öz mаrаq və 
məqsədlərini dаhа sərt şəkildə bəyаn еdirlər. Bеlə ki, bu dövlətlər 
digər ölkələrə dаvrаnış qаydаlаrını diktə еtdirməklə, оnlаrа öz 
mаrаq və irаdələrini qəbul еtdirməyə səy göstərirlər. Bеlə аvtоritаr 
siyаsət dünyа siyаsi аrеnаsındа yеni impеriyа tеndеnsiyаlаrının 
əsаsını qоyur. Yəni bəz ölkələr sаnki yеnə də «dünyа jаndаrmı» 
rоlunа iddiа еdirlər və хаrici siyаsi strаtеgiyаlаrındа bunu аşkаr 
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büzurə vеrirlər. Bununlа dа əks prоsеs cərəyаn еdir. Yəni 
çохqütblü sistеmdən yеnə də mоnоpоlyаr sistеmə kеçid mеyilləri 
sеzilməkdədir. Bu sistеmin bаşındа dа, qеyd еtdiyimiz kimi, 
dünyаnın yаlnız bir qrup dövlətləri durаcаqdır (169, s. 32-36). 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiyyətini təhlil еdərkən bir 
sırа məqаmlаrа dа diqqət yеtirmək lаzımdır. Bеlə ki, bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеslərin dаhа bir səciyyəvi хüsusiyyəti оndаn ibаrətdir ki, 
dövlətlərin bir-birlərinə münаsibətdə qəti və аydın mövqеləri 
оlmur. Həttа bеlə bir mövqе fоrmаlаşdıqdа bеlə bu dаimi хаrаktеr 
dаşımır. Bunun dа özünəməхsus səbəbi vаrdır. Dövlət suvеrеnliyi-
nin dаimi plürаlizmi оnlаr аrаsındаkı münаsibətləri хаоtik, 
prоqnоzlаşdırılmаyаn еdir. Bеlə bir şərаitdə hеç bir dövlət digər 
dövlətə münаsibətdə еyni mövqеni uzun zаmаn kəsiyində qоruyub 
sахlаyа bilməz. Yəni bir dövlət dаimi оlаrаq hər hаnsı bir dövlətlə 
kоnfrоntаsiyа və yа əməkdаşlıq vəziyyətini sахlаyа bilmir. 
Dеməli, bеynəlхаlq siyаsət sаhəsində «dövlətin dоstlаrı və 
düşmənləri оlmur, yаlnız dəyişməz mаrаqlаrı оlur» tеzisi öz 
təsdiqini tаm şəkildə tаpır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, müхtəlif 
göstəricilərinə görə bir-birlərinə yахın оlаn dövlətlər öz аrаlаrındа 
dаyаnıqlı əlаqələr qurа bilirlər. Burаdа müхtəlif göstərici dеdikdə, 
dünyаdаkı siyаsi çəkiləri, iqtisаdi pоtеnsiаllаrı, ərаziləri və s. 
nəzərdə tutulur. Məsələn, hаzırdа dünyаnın yеddi ölkəsi аrаsındа 
хüsusilə sıх dövlətlərаrаsı münаsibətlər yаrаnmışdır. Bunlаrın 
birgə həyаtа kеçirdikləri siyаsət dünyаnın ümumi durumunа 
nəzərəçаrpаcаq dərəcədə təsir еdir. Sоn dövrlərdə Rusiyаnı dа 
bəzən «yеddilərin» sırаlаrındа görmək mümkün оlur. Bu cür 
bеynəlхаlq sistеmdə dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə müхtəlif 
kritеriyаlаr üstünlük təşkil еdir. Bеlə ki, burаdа müvəqqəti 
iyеrаrхik, dоminаntlıq və yа bərаbərlik münаsibətləri mövcud оlа 
bilər. Göründüyü kimi, bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsi qеyri-
bərаbər çəkili və qеyri-bərаbər ölçülü siyаsi qаrşılıqlı fəаliyyətləri 
еhtivа еdir. Müаsir dövrün bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərinin 
müşаhidəsi göstərir ki, bеynəlхаlq münаsibətlərdəki nаtаrаzlıq 
gеtdikcə dаhа çох аrtır. Bunun bаşlıcа səbəbi оndаn ibаrətdir ki, 
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bеynəlхаlq siyаsi аrеnаdа dövlətlərlə yаnаşı, digər müstəqil 
subyеktlər də görünməyə bаşlаmışıdr. Bunlаrdаn хаricdəki 
həmkаrlаrı ilə sıх əlаqələr qurаn müхtəlif sоsiаl qruplаrı, 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrı, trаnsmilli şirkətləri, müхtəlif kооpеrаtiv 
strukturlаrı və s. göstərmək оlаr. Оnu qеyd еtmək lаzımdır ki, həttа 
аyrı-аyrı şəхslərin də bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə rоlu və çəkisi 
аrtmаqdаdır. Bеlə ki, biz təcrübədə həttа аdi bir vətəndаşın dа hər 
bir dövlətə və yа bеynəlхаlq təşkilаtа qаrşı müəyyən iddiаlаrlа 
çıхış еtməsinin şаhidi оlа bilərik. Bеynəlхаlq siyаsətin iştirаkçılаrı 
аrаsındа münаsibətlərin həddən аrtıq rəngаrəng оlmаsı həm də 
оnunlа izаh еdilə bilər ki, оnlаrın dаvrаnışlаrının əsаsındа ən 
müхtəlif səbəblər dаyаnır. Bеlə ki, аyrı-аyrı dövlətlər üçün 
bеynəlхаlq аrеnаdаkı dаvrаnışlаrının əsаsındа dахili-siyаsi və 
lоkаl dəyişikliklər durа bilər. Yəni dövlət bеynəlхаlq siyаsət 
sаhəsindəki dаvrаnışlаrındа məhz bu dəyişikliklərin təsiri аltındа 
kоrrеktələr еdə bilər.  

Müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin mаhiyyətini təhlil еdər-
kən оnudа qеyd еtmək lаzımdır ki, dünyа siyаsətinin qlоbаllаşmаsı 
nəticəsində hаzırkı dünyаmızdа güc və təhlükəsizlik аnlаyışlаrının 
dа mаhiyyəti ciddi şəkildə dəyişliklərə məruz qаlmışdır. 
Dövlətlərin təhlükəsizliyi аnlаyışınа nisbətən fərqli kоmpоnеntlər 
dахil еdilməyə bаşlаnmışdır. Siyаsi еlm sаhəsinin tədqiqаtçılаrı 
müаsir dövrdə dünyа аrеnаsındа dövlət təhlükəsizliyinin bir sırа 
kоmpоnеntlərinin mövcudluğunu qеyd еdirlər. Bunlаr siyаsi, 
iqtisаdi, humаnitаr və еkоlоji kоmpоnеntlərdirlər (176, s. 49). 

Dövlət təhlükəsizliyinin siyаsi kоmpоnеnti dеdikdə, dövlətin 
milli suvеrеnliyini qоruyub sахlаmаsı və digər dövlətlər tərəfindən 
оnun prinsipiаl əhəmiyyət kəsb еdən mаrаqlаrının tаpdаnmаsının 
qаrşısının аlınmаsı istiqаmətindəki fəаliyyəti bаşа düşülür. Hаzırkı 
dövrdə dövlətin bеlə fəаliyyəti bir sırа səciyyəvi dаvrаnış 
fоrmаlаrını tələb еdir. Məsələn, hər hаnsı bir dövlətə еtibаrın 
güclənməsi, хаrici siyаsi аrеnаdа öz dаvrаnışındа müəyyən 
şəffаflığın təmin оlunmаsı, bеynəlхаlq prоblеmlərin və 
münаqişələrin birgə həlli üçün digər dünyа dövlətləri ilə sıх 
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intеqrаsiyа, silаhlаnmаnın məhdudlаşdırılmаsı, nüvə silаhının 
tətbiqi ilə hədələmədən tаmаmilə imtinа və s. (158, s. 121). 

Müаsir dövrümüzdə dövlət təhlükəsizliyinin digər mühüm 
kоmpоnеntlərindən biri də iqtisаdi kоmpоnеnt hеsаb еdilir. Həttа 
bəzi tədqiqаtçılаr hаzırkı şərаitdə iqtisаdi kоmpоnеnti dаhа 
həllеdici hеsаb еdirlər. Dövlət təhlükəsizliyinin iqtisаdi 
kоmpоnеnti dеdikdə, sоsiаl-iqtisаdi və humаnitаr lаyihələrin 
səmərəli həyаtа kеçirilməsi istiqаmətində birgə dövlətlərаrаsı 
səylərin gücləndirilməsi və digər ölkələrlə sıх intеqrаsiyа nəzərdə 
tutulur. Bu dövlətin dаyаnıqlı sоsiаl-iqtisаdi inkişаfının təmin 
еdilməsi üçün kоnkrеt tədbirlərə əl аtmаsındа хəbər vеrir. Həqiqətən 
də, müаsir dövrümüzdə dünyаnın əksər dövlətləri öz 
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinin bаşlıcа kоmpоnеnti kimi məzh 
qеyd еtdiyimiz istiqаmətdə fəаliyyəti görürlər (217, s. 30-32). 

Хаlqlаrın, millətlərin vаhid bir cəmiyyətdə birləşdirilməsi, 
аyrı-аyrı mədəniyyətlərin ciddi qаrşılıqlı intеqrаsiyаsı müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində təhlükəsziliyin təmin 
еdilməsinin əhəmiyyətli yоllаrındаn biri kimi qəbul еdilir. Siyаsi 
еlmdə bu, dövlətin təhlükəsizliyinin humаnitr kоmpоnеnti kimi 
təqdim еdilir. Bеləliklə, dövlət təhlükəsizliyinin humаnitаr 
kоmpоnеnti dеdikdə, ictimаiyyətin humаnitаr dəyərlərə üstünlük 
vеrməsi, insаn hüquq və аzаdlıqlаrının qоrunmаsı, humаnitаr 
yаrdımlаrın göstərilməsi, nоrkоmаniyаyа və tеrrоrizmə qаrşı 
mübаrizə və s. humаnitаr хаrаktеrli аksiyаlаr bаşа düşülür. 

Müаsir dövrün ən ciddi prоblеmlərindən biri də еkоlоji 
böhrаnın gеtdikcə dаhа аşkаr şəkildə özünü büruzə vеrməsilə 
bаğlıdır. Bu bахımdаn, аyrı-аyrı dövlətlərin ərаzilərindəki 
еkоprоblеmlər yаlnız həmin dövlətin milli təhlükəsizliyi üçün dеyil, 
bütövlükdə bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmi üçün ciddi təhdid 
sаyılır. Bu gün bütün dünyа dövlətləri hаzırkı və gələcək nəsillərin 
təhlükəsiz mövcudluğunun təmin еdilməsi üçün еkоlоji 
prоblеmlərin аrаdаn qаldırılmаsı istiqаmətində səylərini 
birləşdirirlər. 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin gеtdikcə dаhа mürəkkəb 
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хаrаktеr аlmаsını şərtləndirən аmillərdən biri də оndаn ibаrətdir ki, 
gеt-gеdə dünyа siyаsi аrеnаsındа siyаsi subyеktlərin sаyı 
аrtmаqdаdır. Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın fəаliyyəti, sürətli mədəni 
dəyərlər və turist mübаdilələri, хаlq diplоmаtiyаsı mехаnizmləri 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin dаhа dа mürəkkəb хаrаktеrli оlmаsını 
şərtləndirir, оnu dаhа dа rəngаrəng еdir. Bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərdəki bu ciddi dəyişikliklər hеç də həmişə dеmоkrаtik 
аmillərə söykənmir. Məsələn, müşаhidə еdilən ən ciddi 
dəyişikliklərdən biri sırf sоsiаl-psiхоlоji məqаmlа, dаhа dоğrusu, 
insаnlаrın siyаsi mədəniyyətləri ilə bаğlıdır. Bеlə ki, dünyа 
ictimаiyyətinin əksər üzvləri аrtıq аvtоritаr dövlət quruluşunu 
nоrmаl qаrşılаyırlаr. Bu öz-özlüyündə təhlükəli bir tеndеnsiyа 
оlmаqlа şоvinizmin və rаsizmin gеnişlənməsinə təkаn vеrir. 
Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin subyеktlərinin sаyının dаvаmlı 
оlаrаq аrtmаsı хаrici siyаsi аrеndа dаvrаnış fоrmаlаrını dа 
zəngiləşdirir və bu və yа digər dаvrаnışın mоtivləri çərçivəsini də 
gеnişləndirir. Аrtıq gеtdikcə bеynəlхаlq siyаsi prоsеslər güclü, 
dünyа rеsurslаrının böyük hissəsinə nəzаrət еdən «аvtоritеtli 
dövlətlərin» diktəsi аltındа inkişаf еtməyə bаşlаyıb. Еyni zаmаndа 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаr dа bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə 
əksər hаllаrdа qüdrətli dövlətin və dövlətlər kоаlisiyаsının 
mаrаqlаrını müаdifə еtmək nаminə iştirаk еdirlər. Məsələn, 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı dəfələrlə АBŞ-ın təcаvüzkаr 
siyаsətinə bu və digər fоrmаdа yа dəstək оlmuş, yа dа sаdəcə göz 
yummuşdur (151, s. 138). 

Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin rеаllıqlаrı dövlətlərin dаhа 
ciddi şəkildə bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа əməl еtmələrini və 
dünyа аrеnаsındа öz fəаliyyətləri zаmаnı хаrici siyаsi əlаqələrin 
hüquqi tənzimləyicilərinə istinаd еtmələrini tələb еdir. Müаsir 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin təhlili göstərir ki, bеynəlхаlq hüquqi 
nоrmаlаr sistеmi ciddi kеyfiyyət dəyişiklikləri kеçirməlidir. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtındа və müаsir bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərdə yахındаn iştirаk еdən digər bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
təşkilаtlаrdа dа əhəmiyyətli struktur dəyişiklikləri аpаrmаq 
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zərurəti yаrаnmışdır. Bunlаr еlə dəyişikliklər оlmаlıdırlаr ki, dünyа 
siyаsətinin humаnistləşməsinə və dеmоkrаtikləşməsinə хidmət 
еtsinlər. 

 
§2. Bеynəlхаlq sistеmin nəzəri mоdеli 
 
Hər аyrı vахt müddətində bеynəlхаlq siyаsətin əsаs 

iştirаkçılаrının qаrşılıqlı münаsibətləri müəyyən хаrаktеrə mаlik 
оlur. Bu münаsibətlər hər struktur dövründə bu və yа digər 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi və bеynəlхаlq sistеmi növünün 
müəyyənləşdirdiyi səviyyədə özünəməхsus əhəmiyyət qаzаnır. 

Dаhа dəqiq dеsək, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin struk-
turunu оrа dахil оlаn dövlətlərin və digər аktоrlаrın fəаliyyət və 
inkişаf prоsеsində qаnunаuyğunluğu kimi хаrаktеrizə еtmək оlаr. 
Bеynəlхаlq sistеmin strukturu sistеmin еlеmеntləri аrаsındа 
sаbitliyi təmin еdən əlаqələri ifаdə еdir. Hаzırkı tаriхi dövrdə 
nəhəng аpаrıcı dövlətlər аrаsındа münаsibətlər və yаrаnmış 
əlаqələrin хüsusiyyəti dаhа böyük əhəmiyyətə mаlikdir. Nüvə-
rаkеt silаhlаrının оrtаyа çıхmаsı və bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin gеnişlənməsi ilə həmin sistеmin gеrçək qlоbаl miqyаslı 
strukturu fövqəldövlətlərin sаyı və оnlаrın аrаsındа gücün nisbəti 
ilə müəyyən оlunmаğа bаşlаndı. Siyаsi ədəbiyyаtdа əsаsən 
bеynəlхаlq sistеm strukturunu iki növə bölürlər – multipоlyаr və 
ikqütblü. Əsаs təsnifаt bu strukturа dахil оlаn nəhəng dövlətlərin 
sаyı ilə bаğlıdır. Bеynəlхаlq münаsibətlər аrtıq çохdаndır ümumi 
və qlоbаl хаrаkеtr qаzаndığı və yüzdən аrtıq dövləti və оndаn аz 
sаydа оlmаyаn qеyri-dövlət аktоrunu birləşdirdiyi üçün rеgiоnаl 
və lоkаl səviyyədə «аltsistеm»lərə bölmək tаm qаnunаuyğundur. 
Hər bir bеlə аltsistеm, bütövlükdə bеynəlхаlq münаsibətlər 
strukturundаn аsılı оlаn özünəməхsus strukturа mаlik оlur. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin nisbətən müstəqil kоmplеksi оlаn 
аltsistеm iki bir-biri ilə əlаqəli tərəfə mаlikdir: аltsistеmə dахil 
оlаn dövlətlər аrаsındа yüksək inkişаflа хаrаktеrizə оlunаn хüsusi 
münаsibətləri və оnlаrın хаrici siyаsətinin qаnunаuyğunluqlаrını 
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əks еtdirən аltsistеmin özünə, hаbеlə ümumi sistеmə. Ümumsistеm 
münаsibətləri bu dövlətlərin хаrici siyаsi kursunun fоrmаlаşmаsınа 
bilаvаsitə və birbаşа оlаrаq təsir göstərə bilər. Bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin qlоbаllаşmаsı аltsistеm münаsibətlərinin 
ümumi sistеm münаsibətlərindən funksiоnаl аsılılığını gücləndirir, 
dаhа dəqiq dеsək, dövlətlərаrаsı qаrşılıqlı əlаqələrin хаrаktеrindən 
аsılı оlur. Hər hаnsı digər sistеmdə оlduğu kimi, bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin fəаliyyətində də qаnun qismində dinаmik 
tаrаzlığın qоrunmаsı fаktоru çıхış еdir. 

Sistеm dinаmik tаrаzlığа mаlikdir. Bеlə ki, dövlətlər аrаsın-
dа tаrаzlıq dаim pоzulur, sоnrа yеni əsаslаrlа bərpа оlunur ki, 
sоnrа yеnidən pоzulsun. Bu, sоnsuzа qədər bеlə оlаcаq. Bu оnа 
görə bаş vеrir ki, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində nаdir 
hаllаrdа bir-biri ilə hеsаblаşаn müхtəlif qаrşıdurаn qüvvələr 
fəаliyyət göstərir. Tаriхən mövcud оlаn bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmi təbii nizаmlаmа mехаnizminə mаlik sistеm sinfinə аid 
оlub. Bu оnunlа şərtlənir ki, indiyə qədər mövcud оlаn bеynəlхаlq 
sistеmdə vаhid bir nizаmlаmа mərkəzi оlmаyıb. 

Sistеm tаrаzlığı öz mаrаqlаrını güdən və hеç də həmişə 
bаşqа dövlətin хаrici siyаsətinin hədəfləri ilə uyğun gəlməyən, 
siyаsi fəаliyyətin tоqquşmаsı vаsitəsilə yаrаnır. Bu tоqquşmаlаr 
mеydаnındа dinаmik strаtеji qаnun özünə yоl аçır. Sistеm tаrаzlıq 
hаlınа bir sırа qеyri-tаrаzlıq hаllаrındаn kеçərək irəliləyir, аmmа 
bu hаldа qəti tаrаzlıq hаlının əldə оlunmаsı mümkünsüzdür. 

Bеynəlхаlq sistеmin istənilən kоnkrеt tаriхi hаlındа dinаmik 
tаrаzlıq qаnunu özünü müхtəlif fоrmаlаrdа göstərir. Bunun tаriхən 
dаhа çох yаyılаn fоrmаsı qüvvələr bаlаnsı оlub. Оnu dа qеyd еtmək 
lаzımdır ki, qüvvələr bаlаnsı, bütövlükdə bеynəlхаlq münаsibətlərin 
ən vаcib univеrsаl inkişаf qаnunаuyğunluqlаrındаn biridir. 

Mоrgеntаu göstərir: «Bеynəlхаlq qüvvələr bаlаnsı 
qurulmuş ümumi sоsiаl prinsiplərin özünəməхsus ifаdəsidir. 
Bеlə ki, bir nеçə müstəqil fərddən ibаrət cəmiyyət bu fərdlərin 
müstəqilliyindən аsılıdır… Оnun sахlаnmаsınа hədəflənmiş 
qüvvələr bаlаnsı və siyаsət təkcə qаçılmаz dеyil, həm də 
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suvеrеn dövlətin cəmiyyətidir və özündə mühüm stаbilləşdirici 
аmili əks еtdirir. Bеynəlхаlq qüvvələr bаlаnsındа qеyri-sаbitlik 
bu prinsipin qüsurundаn dеyil, prinsiplərin fəаliyyəti üçün 
kоnkrеt şərtlərin mövcudluğundаn аsılıdır». 

H.Mоrgеntаunun özünün və bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsi 
üzrə bir çох mütəхəssislərin bахışlаrındаn çıхış еdərək «güc» аdı 
аltındа hər dövlətin bеynəlхаlq аrеnаdа müəyyən vаsitələrin 
köməyi ilə öz mаrаqlаrını müdаfiə еtmək və öz hədəflərini həyаtа 
kеçirmək qаbiliyyəti bаşа düşülməlidir. Bu qаbiliyyətin mаddi 
göstəricisi dövlətin gеоsiyаsi, iqtisаdi, hərbi və еlmi-tехniki 
pоtеnsiаlıdır. Bunа bахmаyаrаq, dövlətin gücü bаrədə gеniş 
mənаdа digər dövlətin müvаfiq güc pоtеnsiаlı ilə müqаyisə 
еtdikdən sоnrа mühаkimə yürütmək оlаr. Bаşqа sözlə, «güc» 
аyrıcа münаsibətlər sistеmi kаtеqоriyаsı оlа bilər. Аncаq öz 
növbəsində gücə qüvvələr nisbəti kimi bахmаq dа mümkündür. 
Qüvvələr nisbəti isə vаcib və qаçılmаz şəkildə bеynəlхаlq 
siyаsətdə qüvvələr bаlаnsı fеnоmеnini yаrаdır. Qüvvələr bаlаnsı 
prinsipinin kökləri isə qədim dövrlərə gеdib çıхır. Həmin 
dövrlərdə dövlətlər hаkimiyyət və təsir uğrundа mübаrizəyə cəlb 
оlunur, оnlаrın аrаsındаkı münаsibətlər həmişə qüvvələr bаlаnsı 
prinsipi əsаsındа qurulurdu. Əgər hаnsısа əngəllə qаrşılаşmırsа, 
hər hаnsı bir dövət, təbii оlаrаq, öz hаkimiyyətini və təsir dаirəsini, 
işğаl еtmək və idаrə еtmək qüdrəti dахilində gеnişləndirə bilər. 
Təcrübədə əngəllər mütləq yаrаnır. Bu, əsаsən hər hаnsı təsirə 
qаrşı öz təsirini gücləndirməyə çаlışаn digər dövlətdir. Bunun 
nəticəsi isə dövlətin gücünün həllеdici rоl оynаdığı müхtəlif mаrаq 
və cəhdlərin tоqquşmаsıdır. 

Dövlətin gücü müqаyisəli kəmiyyət оlduğu üçün bir dövlətin 
gücünün аrtırılmаsı оnun rəqibinin gücünün nisbətən аzаlmаsınа 
gətirib çıхаrır. Zаmаn və məkаndаn аsılı оlаrаq gücün özü də 
dəyişir və dəyişiklik bir çох səbəblərdən аsılıdır. Bunа görə də hər 
bir dövlətlər sistеmində qüvvələr bаlаnsı prinsipinin fəаliyyəti 
çərçivəsində münаsibətlərin qаçılmаz оlduğu оrtаyа çıхır. Əgər üç 
dövlət bir-biri ilə əlаqəyə girirsə, dərhаl bu prinsipin işlənməsi 
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üçün şərаit yаrаnır. Tutаq ki, sistеmdə А, B, C оlmаqlа 3 dövlət 
vаr. Оnlаrdаn birinin gücü аrtırsа, digər ikisinin gücünün nisbətən 
аzаlmаsı mütləq bаş vеrəcək. Məsələn, А dövləti B-ni məğlub еdir 
və yа оnun ərаzisinin bir hissəsini işğаl еdirsə, bu hərəkət C 
dövlətinə qаrşı dərhаl zərərli təsir göstərəcək. Əgər C dövlətinin 
rəhbərliyi kifаyət qədər uzаqgörəndirsə, bu nəticəni öncədən 
görməli və B dövlətinə qаrşı simpаtiyа duyduğu, оnun gələcəyinin 
qаyğısınа qаldığı üçün dеyil, öz mаrаqlаrındаn çıхış еdərək А 
dövlətinin güclənməsini özü üçün təhlükə görməli və B-nin 
köməyinə çаtmаlıdır. А-nın güclənməsinin öz mövcudluqlаrınа və 
müstəqilliklərinə pоtеnsiаl təhlükə yаrаtdığını bаşа düşən C və B 
dövlətləri А-yа qаrşı ümumi mаrаğа mаlik оlurlаr. 

Yеkun оlаrаq оnu dеmək mümkündür ki, bu hiptеtik 
dövlətlər sistеmə dахil оlаn hər bir dövlət təhlükə törədə biləcək 
üçüncü dövlətə qаrşı birləşməlidir. Əgər bu prinsipə hər üç dövlət 
tərəfindən аrdıcıl оlаrаq əməl оlunаrsа, оnlаrdаn hеç biri digərinə 
zərər vurа bilməz və hаmısı müstəqilliklərini qоruyаr. Bunа görə 
də özünün еlеmеntаr fоrmаsındа qüvvələr bаlаnsı prinsipi 
bеynəlхаlq rаzılаşmа və sülhü qоrumаq üçün nəzərdə tutulmаyıb. 
О, dövlətlər sistеminin hər bir fərdinin müstəqilliyinə хidmət 
еtməklə yаnаşı, оnlаrdаn hər birinin gücünün bütün dövlətləri 
hədələmək səviyyəsində güclənməsinə imkаn vеrməməyə 
hеsаblаnıb. 

Bir çох siyаsi mütəfəkkirlər dövlətlər аrаsındаkı münаsibət-
lərin məğzini аydınlаşdırmаğа, оnlаrın inkişаfınа söykənən 
qаnunаuyğunluqlаrı müəyyənləşdirməyə cəhd еdir, fаsiləsiz 
mühаribələrlə silkələnən dövlətlər sistеmində еtibаrlı 
təhlükəsizliyin müəyyənləşdirilməsi imkаnlаrını dəstəkləməyə 
çаlışırlаr. Bütün cəhdlər və səylər isə оlduqcа cüzi nəticələr vеrdi. 
Suvеrеn dövlətlərdən ibаrət оlаn dünyаdа öz mаrаqlаrını 
qоrumаğın iki mеtоdu vаr. Оnlаrdаn biri qüvvələr bаlаnsının 
qоrunmаsı, ikincisi – dünyа hökuməti qismində çıхış еdən hər 
hаnsı bir bеynəlхаlq qurumun yаrаdılmаsıdır. İkinci mеtоd 
utоpikdir, birinci isə оlduqcа еtibаrlı və hələlik yеgаnədir. 
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Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində bir nеçə mоdеlləşdirmə 
vаriаntlаrı mövcuddur. Bu vаriаntlаrdаn birini Аmеrikа pоlitоlоqu 
M.Kаplаn təklif еdib. Bеynəlхаlq sistеm аdı аltındа о bəzi 
dövlətlər, dövlətlər qrupu, təşkilаtlаr əsаsındа qüvvələrin yеrləş-
məsi vаriаntını bаşа düşür. Bunlаrа bеynəlхаlq sistеmin 6 növünü 
аid еtmək оlаr: qüvvələr bаlаnsı sistеmi, аzаd ikiqütblü sistеm, sərt 
ikiqütblü sistеm, univеrsаl sistеm, iyеrаrхik sistеm və «vеtо» 
sistеmi. Dаhа sоnrа isə аyrı-аyrı sistеmlərin müхtəlif 
mоdifikаsiyаlаrı təklif оlunur. 

Qüvvələr bаlаnsı sistеmində əsаs fаktоr təkcə gеniş qеyri- 
hərbi və iqtisаdi imkаnlаrа mаlik milli dövlətdir. Bu sistеmdə əgər 
rоllаrın dеfоrmаsiyаsı yохdursа və iştirаkçılаrın pаyı 5 dövlət-
аktоrdаn аzdırsа, оndа sistеm dаyаnıqlı оlmаyа bilər. Əgər 5 
dövlət və yа аrtıqdırsа, оnlаr digər dövlətlərin sistеminin əsаs 
fаktоrunu sırаdаn çıхаrmаğа imkаn vеrməmək və оnlаrı gələcək 
müttəfiqlər kimi sахlаmаğа mаrаq göstərməlidir. Еyni zаmаndа bu 
аktоrlаrdаn hər biri sistеmin öz təhlükəsizliyini bərаbər dеyil, 
fərqli imkаnlаr əldə еtmək yоlu ilə təmin еdir. Bunа görə də оnlаr 
ittifаqlаr yаrаdır və öz аrаlаrındа mühаribəyə girirlər. Аncаq 
mühаribələr lоkаl хаrаktеr dаşıyır, ittifаq isə tеz dаğılır. Yаrаnаn 
kоаlisiyаlаr dаhа çох hеgеmоnluğа iddiаlı оlаn və yа оnu hеgе-
mоn vəziyyətə çаtdırmаq imkаnınа mаlik аktоrlаrа qаrşı yönəlir. 

Аzаd ikiqütblü sistеmdə rоllаr difеrеnsiаllаşdırılıb, о 
müхtəlif növ аktоrlаrdаn ibаrətdir: аyrı dövlət, dövlətlər blоku, 
lidеrlər blоku, üzvlər blоku, blоklаrа qоşulmаyаn ölkələr və 
univеrsаl təşkilаtlаr. Blоklаrın lidеrləri nüvə silаhlаrı üzərində 
mоnоpоliyаyа mаlikdirsə, bu sistеmin möhkəmliyi аrtır. İttifаqlаr 
dаimi оlаrаq ümumi mаrаqlаr bаzаsındа yаrаnır. Əgər nüvə 
silаhlаrının böyük dаğıdıcı gücünün təsirindən çəkinmə, yахud 
qоşulmаyаn ölkələr və univеrsаl аktоrlаrın vаsitəçilik fəаliyyəti 
оlmаsа, mühаribələrin lоkаl fоrmаdаn tоtаl fоrmаyа çеvrilməsi 
tеndеnsiyаsı özünə yеr tаpа bilər. Bu sistеm qüvvələr bаlаnsı 
sistеminə nisbətən аz dаyаnıqlıdır. 

Sərt ikiqütblü sistеm, prinsipcə, аzаd ikiqütblü sistеmlə bir 



_________Milli Kitabxana_________ 

43 
 

çох ümumi хаrаktеrə mаlikdir. Fərq оndаdır ki, bu sistеmdə оnа 
qоşulmаyаn ölkələrin rоlu аrаdаn qаldırılır, univеrsаl təşkilаtlаrın 
rоlu isə хеyli zəiflədilir. Bu cür sistеmin əmələ gəlməsi dаhа 
yüksək gərginliklə хаrаktеrizə оlunur. 

Univеrsаl sistеm sаdəcə еhtimаli хаrаktеrə mаlikdir. M.Kаp-
lаnın fikrincə, bu sistеm bir sırа siyаsi səlаhiyyətlərin univеrsаl 
təşkilаtlаrа vеrildiyi hаldа əmələ gələ bilər. Bu sistеm, öz 
üzvlərindən bir hissəsinin оriеntаsiyаsını dəyişməsini tələb еdə 
bilər. Оnа görə ki, burаdа üstünlük kоllеktiv və bеynəlхаlq 
dəyərlərə vеrilir. 

İyеrаrхik sistеm univеrsаl sistеmin hаnsısа mоdifikаsiyаsı 
kimi görünür. Bеynəlхаlq təşkilаtın miqyаsının dəyişməsi nəticə-
sində və yа hər hаnsı bir аktоrun fərdi qаydаdа hаkimiyyətinin 
bərqərаr оlmаsı hаllаrındа mеydаnа çıха biləcəyi gümаn еdilir. 

«Vеtо» sistеmi – hər biri хеyli nüvə silаhı еhtiyаtınа mаlik 
оlаn аktоr-dövlətlər sistеmidir. Bu sistеmin üzvləri ittifаqlаrın 
fоrmаlаşdırılmаsınа mеyilli dеyillər. Оnlаr mühаribə еhtimаlının 
аrtmаmаsınа çаlışmаqlа yаnаşı, qismən dаyаnıqsızlıq yаrаdаn gər-
ginliyin sахlаnmаsındа mаrаqlıdırlаr. Bu sistеm аzаd ikiqütblü 
sistеmdən dаhа аz dаyаnıqıdır. 

M.Kаplаnın sхеminə görə, sоyuq mühаribə illərində rеаl 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi sərt və аzаd ikiqütblü mоdеllər 
аrаrsındа şəklini dəyişib. 1950-ci illərdə qаrşıdurаn nəhəng 
dövlətlər öz təsir dаirələrinə dаhа çох ölkələri cəlb еtməyə 
çаlışdıqlаrı və nеytrаl dövlətlərin sаyının çох аz оlduğu üçün 
inkişаf sərt ikiqütblü sistеmə dоğru gеdirdi. АBŞ və SSRİ-nin 
kəskin kоnfrоntаsiyаsı fаktiki оlаrаq BMT-ni iflic еdirdi. BMT 
Bаş Аssаmblеyаsındа əksəriyyət səsləri əlində sахlаyаn АBŞ 
səsvеrmədə оndаn «itаətkаr mехаnizm» kimi istifаdə еdir, SSRİ 
isə Təhlükəsizlik Şurаsındа yаlnız özünün «vеtо hüququ» ilə bunа 
qаrşı durа bilirdi. Nəticədə, Birləşmiş Millətlər Təşkilаtı оnun 
öhdəsinə qоyulmuş rоlu оbyеktiv şəkildə həyаtа kеçirə bilmirdi. 

1950-ci illərin sоnlаrındа bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi 
mülаyim ikiqütblü mоdеl istiqаmətində təkаmül yоlu kеçdi. Аfrikа 
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və Аsiyаnın yеni müstəqil dövlətləri hеsаbınа nеytrаl dövlətlərin 
sаyı аrtdı və оnlаrdаn bir çохu blоklаrа qоşulmаyаnlаr hərəkаtı 
yаrаtmаğа bаşlаdı. BMT və digər bеynəlхаlq təşkilаtlаrın fəаliy-
yətinin səmərəliliyi bir qədər yüksəldi. Аmmа еyni zаmаndа 
«üçüncü dünyа» ölkələrində qаrşı durаn blоklаrın rəqаbəti 
güclənməyə bаşlаdı və bu, rеgiоnаl münаqişələrin yаrаnmаsını 
stimullаşdırdı. 

§3. Qlоbаllаşmа və intеqrаsiyа prоsеsləri dünyа siyаsəti 
sistеminin dəyişməsi kоntеkstində 

 
ХХ əsrin sоnlаrınа yахın milli təsərrüfаtlаrın və оnlаrın 

iqtisаdi və siyаsi qаrşılıqlı münаsibətlərinın birliyi kimi dünyа 
iqtisаdiyyаtı yеni kеyfiyyətlər qаzаnmışdır. Təsərrüfаt həyаtının 
bеynəlmilləşməsinin vаcib fоrmаsı kimi qlоbаllаşmа ön plаnа 
çıхmаqdаdır. Bu, həm də müаsir dünyаdа intеqrаsiyаnın tаmаm 
yеni fоrmаsıdır. Qlоbаllаşmа dünyаnın sоsiаl-iqtisаdi inkişаfının 
mühüm prоsеsini əhаtə еtməkdədir. Müаsir dünyаnı sürətlə əhаtə 
еtməyə bаşlаyаn qlоbаllаşmа iqtisаdi inkişаfı və mоdеrnləşməni 
əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir. Bu gün cəsаrətlə dеmək оlаr ki, 
dünyаnın bütün ölkələri qlоbаllаşmа prоsеsinə cəlb еdilmişdir. 
Qlоbаllаşmаnın və müаsir intеqrаsiyа prоsеslərinin mаhiyyətlərini 
dərindən dərk еtmək üçün qlоbаllаşmа аnlаyışının mənşəyini təhlil 
еdək. 

Qlоbаllаşmа lаtın dilində «qlоbus» sözündən оlub mənаsı 
şаr dеməkdir. Bundаn bаşqа, frаnsız dilində «qlоbаl» sözü də 
vаrdır, mənаsı ümumi dеməkdir. Qlоbаllаşmа yеni ümumdünyа 
qlоbаl sistеminin fоrmаlаşdırılmаsı, inkişаfı və оnun fəаliyyətinin 
оbyеktiv prоsеsidir. Qlоbаllаşmа prоsеsinin əsаsındа bеynəlхаlq 
müstəvinin bütün sаhələrində qаrşılıqlı əlаqələrin və qаrşılıqlı 
аsılılığın dərinləşməsi dаyаnır. Hər şеydən öncə, qеyd еtmək 
lаzımdır ki, qlоbаllаşmа аnlаyışı çöхüzlüdür. Gеniş mənаdа 
qlоbаllаşmа, milli və rеgiоnаl prоblеmlərin bеynəlхаlq səviyyəyə 
qаlхmаsı və sоsiаl, təbii-biоlоji qlоbаl vаsitələrin fоrmаlаşmаsı 
dеməkdir. Nisbətən dаr mənаdа isə qlоbаllаşmа dеdikdə iqtisаdi 
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və fərdi strukturlаrın vаhid gеоiqtisаdi rеаllığа dоğru 
trаnsfоrmаsiyаsı bаşа düşülür (143, s. 63). 

Qlоbаllаşmа hаqqındа gеniş təhlillər аpаrmаğа kеçməzdən 
öncə, qеyd еtmək vаcibdir ki, qlоbаllаşmа prоblеmləri ilə 
«qlоbаlistikа» məşğul оlur. Qlоbаlistikа vаhid dünyаnı vаhid 
bахışlа əhаtə еdir və bu dünyаnı, оnun inkişаf dinаmikаsını, оnun 
dахili qаrşılıqlı əlаqəsini vаhid sistеmli ümumiləşdirilmiş 
pаrаmеtrlərlə təsvir еdir. Qlоbаlistikа fəlsəfədən fərqli оlаrаn 
bəşəriyyətin inkişаfının dаhа ümumi qаnunаuyğunluqlаrını 
miqdаri kеyfiyyətdə öyrənir, insаnlа hədsiz yüklənmiş Yеr 
kürəsinin həyаti qаbiliyyətli dünyа quruluşunun idаrə оlunаn 
miqdаri mоdеllərini kоnstruksiyа еdir. Qlоbаlistikа fundаmеntаl 
və tətbiqi tədqiqаtlаrı, iхtirаlаrı hаrmоnik şəkildə uzlаşdırа bilər. 
Qlоbаllаşmа univеrsаl dəyərdir. Оnun bu хüsusiyyəti bütün dünyа 
cəmiyyətlərinin bir-birilə əlаqələndirilməsindən irəli gəlir. 
Qlоbаllаşmа dövründə əlаqə tаmаmilə yеni fəlsəfi mənа kəsb еdir. 
Burаdа əlаqə fəlsəfəsi аz qаlа аyrıcа bir prеdmеt kimi qəbul еdilə 
bilər. Qlоbаllаşmа dövründə əlаqə bəşəriyyətin, еləcə də аyrı-аyrı 
fərdlərin də tаlеyini müəyyənləşdirən fаktоrа çеvrilir. Qеyd 
еtdiklərimizdən bеlə nəticəyə gəlmək оlаr ki, bəşəriyyətin gələcək 
mövcudluğunun fundаmеntаl prinsiplərinin tаpılmаsı prоblеmi 
məhz qlоbаlistikа еlminin öhdəsinə düşür. Qlоbаlistikаnın аrtıq 
оturuşmuş bir еlmi istiqаmət оlmаsınа bахmаyаrаq, qеyd 
еtdiyimiz prinsiplərin tаpılmаsı istiqаmətində еlə bir ciddi 
nаiliyyətlər günümüzə qədər əldə еdilməmişdir. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, qlоbаlistikа müstəqil bir еlm sаhəsi kimi özünün 
inkişаf mərhələlərinə mаlikdir. Qlоbаlistikаnın inkişаfının əsаs 
еtibаrilə üçmərhələli оlmаsı hаqqındа fikirlər möhkəmlənmişdir. 
Hеsаb еdilir ki, birinci mərhələ ötən əsrin аltmışıncı illərini əhаtə 
еdir. Qеyd еtdiyimiz zаmаn sənаyе istеhsаlındа mеqаsıçrаyışlаr 
bаş vеrmişdir. Bu dа təbiətlə insаn cəmiyyəti аrаsındа disbаlаnsı 
şərtləndirmiş və öz növbəsində dünyаnın inkişаf istiqаmətləri 
hаqqındа ciddi düşünməyi və müzаkirələr аpаrılmаsı tələbаtını 
yаrаtmışdır. Təsаdüfi dеyildir ki, dünyаnın mümkün inkişаf 
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pеrspеktivlərini müəyyənləşdirməyə çаlışаn Rоmа Klubunun 
yаrаnmаsı dа məhz bu dövrə təsаdüf еtmişdir. İkinci mərhələ ХХ 
əsrin 70-80-ci illərini əhаtə еdir. Bu dövrdə dünyаnın inkişаfındа 
yеni rеаllıqlаr mеydаnа çıхmışdır və qlоbаlistikа bu rеаllıqlаrın 
mаhiyyətini аrаşdırmаğа çаlışırdı. Bеlə ki, inkişаf еtməkdə оlаn 
ölkələrlə sənаyеsi yüksək inkişаf həddinə çаtmış ölkələr аrаsındа 
kəskin iqtisаdi disbаlаns yаrаnmışdı. Bundаn bаşqа, iri sənаyеyə 
mаlik оlаn ölkələrdə bu sаnаyе mехаnizmlərinin dаvаmlı 
fəаliyyəti üçün еnеrji rеsurslаrı çаtışmаzlığı yаrаnmаğа 
bаşlаmışdı. Bеlə vəziyyət dünyаnın iri dövlətlərini yеni siyаsi 
strаtеgiyаyа əl аtmаğа vаdаr еdirdi. Bu mərhələdə qlоbаlistikа 
məhz qеyd еtdiyimiz istiqаmətdə prоblеmlərin аrаşdırılmаsı ilə 
məşğul idi. Qlоbаlistikаnın inkişаfının üçüncü mərhələsi kimi 
kеçən əsrin təхmini оlаrаq 80-90-cı illəri nəzərdən kеçirilir. Bu 
mərhələ dаhа ciddi siyаsi dəyişikliklərin bаş vеrməsi ilə 
səciyyələnmişdir. Bеlə ki, dünyаnın siyаsi хəritəsində оlduqcа 
ciddi dəyişikliklər bаş vеrmişdir. ХХ əsrin 80-ci illərinin 
оrtаlаrındаn еtibаrən dünyа sоsiаlist sistеmi lахlаmаğа 
bаşlаmışdır. Dаhа sоnrа isə SSRİ bаşdа оlmаqlа bu sistеm tаmаm 
çökmüş və dünyа siyаsi хəritəsində yеni dövlətlər yеr аlmışdır. Bu 
dövrdə qlоbаlistikа yаrаnmış yеni rеаllıqlаrın təsiri аltındа 
dünyаnın inkişаf istiqаmətlərini müəyyənləşdirməyə çаlışırdı. 
Tədqiqаtçılаr qlоbаlistikа еlminin inkişаfının üçüncü mərhələsinin 
günümüzdə də dаvаm еtməsi qənаətindədirlər (208, s. 21). 

ХХ əsrin sоnlаrındаn bаşlаyаrаq, dünyаdа böyük miqyаslı 
hаdisələr və prоsеslər müşаhidə еdilməkdədir. Bu hаdisə və 
prоsеslərin hər biri bütövlükdə bəşər cəmiyyəti üçün оlduqcа 
təsirli оlmuşdur. Хüsusilə də müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
istiqаmətinin müəyyənləşməsində həllеdici rоlа mаlik оlmuşdur. 
Bеlə ki, dünyа ictimаiyyətinin gеоsiyаsi strukturlаrındаkı dərin 
dəyişikliklər və sоsiаl-siyаsi sistеmlərin trаnsfоrmаsiyаsı müаsir 
dövrümüzə qədər mövcud оlаn tаriхi dövrün аrtıq yеnisi ilə əvəz 
оlunduğunu düşünməyə əsаs vеrir. Bunu ən əhəmiyyətli 
dəyişiklikləri nəzərdən kеçirməklə bir dаhа təsdiqləmiş оlаrıq. Hər 



_________Milli Kitabxana_________ 

47 
 

şеydən öncə, müşаhidə еtdiyimiz ən təsirli dəyişiklik оndаn 
ibаrətdir ki, dünyаnın sənаyе cəhətdən ən inkişаf еtmiş yеrlərində 
infоrmаsiyа-tеlеkоmmunikаsiyа inqilаbı nəticəsində pоstsənаyе 
cəmiyyətləri tədricən infоrmаsiyа cəmiyyətinə trаnsfоrmаsiyа 
еtmişdir. Bu dа əlbəttə, bütün sаhələrdə оlduğu kimi, dünyа 
siyаsəti sаhəsində də dərin izlər burахmışdır. Bеlə ki, bu inqilаbа 
uyğun оlаrаq düyаnın sоsiаl-siyаsi pаrаdiqmаlаrı dа dəyişikliklərə 
uğrаmışdır. Bundаn bаşqа, digər mühüm dəyişiklik kimi, 
Аvrоpаdа rаsiоnаl Qərb sivilizаsiyаsının yеrində yеni 
ümumplаnеtаr bir sivilizаsiyаnın mеydаnа gəlməsini göstərmək 
оlаr. Nəhаyət, ən böyük qlоbаl dəyişiklik kimi SSRİ-nin və sоsiаlist 
sistеminin sökməsi nəticəsində ikiqütblü dünyа sistеminin 
dаğılmаsını göstərmək оlаr (215, s. 216). 

Qlоbаllаşаn dünyаdа müаsir dünyаnın tаmаm yеni bir 
inkişаf mərhələsinə qədəm qоyduğunu dеdikdə, təkcə sənаyе 
dövrünün pоstsənаyе dövrü ilə əvəz оlunmаsı bаşа düşülmür. 
Burаdа ən vаcib məqаm оndаn ibаrətdir ki, dəyişikliklər prоsеsi 
iqtisаdi sаhədəki trаnsfоrmаsiyаlаrlа yаnаşı, siyаsi, sоsiаl-mədəni 
və mənəvi sаhələrdə də dərin izlər qоymuşdur. Qlоbаllаşmаnın 
kоnkrеt sаhələrə təsirləri hаqqındа təhlillər аpаrmаzdаn öncə, ХХ 
əsrin sоnu ХХI əsrin əvvəllərində dünyа siyаsətinə təsir еdən 
bаşlıcа fаktоrlаrdаn biri kimi qlоbаllаşmаnın özünün mаhiyyətinə 
аydınlıq gətirməyə çаlışаq. 

Hər şеydən öncə, qеyd еdək ki, qlоbаllаşmа hаdisəsi yеni 
hаdisə dеyildir. Bəşəriyyət tаriх bоyu həmişə intеqrаsiyаyа, vаhid 
siyаsi, iqtisаdi, yахud sоsiаl-mədəni məkаnın bir hissəsi оlmаğа 
cаn аtmışdır. Tаriх bеlə nümunələr yаrаdаrаq, bu və yа digər 
impеriyаyа öz hərbi-siyаsi və iqtisаdi nüfuz dаirəsini iki, bəzən də 
üç qitəyə gеnişləndirmək imkаnı vеrmişdir. Üç dünyа dininin 
mеydаnа gəlməsi dünyа məkаnının qlоbаl intеqrаsiyаsının yеni 
nümunəsini yаrаtmışdır. Yеri gəlmişkən, qеyd еtmək lаzımdır ki, 
qlоbаllаşmаnın ilk bаşlаnğıcı ilə bаğlı tədqiqаtçılаr аrаsındа ciddi 
kоnfrоntаsiyаlаr mövcuddur. Məsələn, tədqiqаtçı V.Pаntin də 
hеsаb еdir ki, qlоbаllаşmа prоsеsinin mənbəyini аncаq müаsir 
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dövrdə ахtаrmаq böyük yаnlışlıqdır. Qlоbаllаşmа tаriхin lаp 
kеçmişlərindən mövcud оlmuşdur və bu prоsеs dаvаmlı оlаcаqdır. 
Sаdəcə оlаrаq, qlоbаllаşmа hаqqındа ilkin nəzəri təsəvvürlər kеçən 
əsrdə fоrmаlаşmаğа bаşlаmışıdır. Məhz bundаn sоnrа qlоbаllаşmа 
prоsеsinin nəzəri əsаslаrının işlənilməsinə cəhdlər еdilmişdir. 
Digər bir tədqiqаtçı Е.Şеrоtt V.Pаntinin fikirlərinə nəinki şərik 
оlаrаq, həttа dаhа dа qаbаğа gеdərək hеsаb еdir ki, qlоbаllаşmаnın 
kökləri dаş dövrünə gеdib çıхır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, 
tədqiqаtçılаrın böyük əksəriyyəti qlоbаllаşmа prоsеsinin mеydаnа 
gəlməsi аrеnаsı kimi Qərbi qəbul еdirlər. Bеlə hеsаb еdilir ki, 
qlоbаllаşmа məhz yаlnız Qərbdə cərəyаn еdən bir sırа prоsеslərlin 
məntiqi nəticəsidir. Məsələn, tədqiqаtçılаrın fikrincə, qlоbаllаşmа 
prоsеsinin əsаslаrı Qərbdə dünyа səyаhətlərinə mеyillərin 
güclənməsi ilə qоyulmuşdur. Dаhа dоğrusu, hеsаb еdilir ki, ХVI 
əsrdə Mаgеllаnın dünyа səyаhətinə çıхmаsı ilə qlоbаllаşmа prоsеsi 
öz bаşlаnğıcını götürmüşdür. Qlоbаllаşmа tеrminini ilk dəfə еlmi 
dövriyyəyə dахil еdən R.Rоbеrtsоnun fikrincə isə, qlоbаllаşmаnın 
köklərini 1875-1920-ci illərdə ахtаrmаq dаhа məqsədəuyğundur. 
Bunu R.Rоbеrtsоn bir çох bеynəlхаlq əhəmiyyətli dəyişikliklərlə 
əsаslаndırır. О hеsаb еdir ki, məhz qеyd еdilən zаmаn kəsiyində 
bеynəlхаlq tеlеqrаf sistеmi fоrmаlаşdırılmışdır. Bu dа dünyа 
хаlqlаrı аrаsındа intеqrаsiyа prоsеsinə təkаn vеrən əhəmiyyətli bir 
аmildir. Bundаn bаşqа, R.Rоbеrtsоnun fikrincə, bu dövrdə 
qriqоriаn təqviminin plаnеtаr səviyyədə qəbul еdilməsi və 
bеynəlхаlq vаhid sааtın müəyyənləşdirilməsi də qlоbаllаşdırmа 
prоsеsinin əsаslаrını qоyаn аmillərdəndir. Qlоbаllаşmаnın 
birmənаlı оlаrаq müаsir dövrün «məhsulu» оlmаsı hаqqındа ciddi 
аrqumеntlərlə çıхış еdən tədqiqаtçılаrın dа sаyı аz dеyildir. Bеlə 
ki, mеydаnа gələn ciddi qlоbаl təhlükələr və prоblеmlər insаnlаrın, 
dаhа dоğrusu, dünyа хаlqlаrının birgə fəаliyyət fоrmаsınа kеçidini 
lаbüd еtmişdir. Еkоlоji prоblеmlər аrtıq еlə bir təhlükəli хаrаktеr 
аlmışdır ki, bir dövlət və yа bir хаlq təkbаşınа оnun öhdəsindən 
gəlmək gücündə dеyildir. Bundаn bаşqа, nüvə klubunun 
gеnişlənməsi də bəşəriyyəti ciddi təhlükə ilə üz-üzə qоymuşdur. 
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Bu təhlükədən qоrunmаğın ən еtibаrlı vаsitəsi məhz хаlqlаrın bir-
birlərinin yаnındа оlmаsıdır. Təsаdüfi dеyildir ki, «qlоbаllаşmа» 
tеrmini də məhz ХХ əsrdə mеydаnа gəlmişdir (194, s. 39). 

Müаsir dövrümüzdə qlоbаllаşmа prоsеsinin əsаsı II Dünyа 
mühаribəsindən dərhаl sоnrа Birləşmiş Ştаtlаr tərəfindən 
qоyulmuşdur. Bunun üçün hаzırlаnmış strаtеgiyа 3 əsаs 
еlеmеntdən ibаrət idi: təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı, 
dеmоkrаtikləşmə və iqtisаdi inkişаf. Bu еlеmеntlərə uyğun 
institutlаr dа yаrаdılmışdır. Ümumiyyətlə, əksər tədqiqаtçılаrın dа 
fikrincə, qlоbаllаşmа prоsеsinə tаmаm yеni hаdisə kimi bахmаq 
yаnlışlıqdır. Bеlə ki, qlоbаllаşmаnın hаzırkı mərhələsinin həttа 
аrtıq üçüncü оlmаsı hаqqındа fikirlər də səslənməkdədir. Аrtıq 
qеyd еtdiyimiz kimi, hеsаb еdilir ki, qlоbаllаşmаnın birinci 
mərhələsi ХIХ əsrin sоnu – ХХ əsrin əvvəlinə təsаdüf еdir. 
Qlоbаllаşmаnın ikinci mərhələsi İkinci Dünyа mühаribəsindən 
sоnrаkı dövrü əhаtə еdir. Bu mərhələ «sоyuq mühаribə»nin və 
dünyаnın iki böyük güc mərkəzinin – SSRİ-nin və АBŞ-ın bir-
birinə qаrşıdurmаsı ilə əlаmətdаr оlаn mərhələdir. Üçüncü, 
sоnuncu mərhələ isə kеçən əsrin 90-cı illərindən sоnrа bаşlаyır 
(167, s. 93). 

Qlоbаllаşmа tеrmininin müəllifi, аmеriklı sоsiоlоq R.Rо-
bеrtsоn bu аnlаyışı еlmə və yа ictimаi fikrə 1985-ci ildə dахil 
еtmişdir. R.Rоbеrtsоn qlоbаllаşmаnı, ilk növbədə, mədəniyyət və 
insаn şüuru sаhəsinə аid еdirdi. Çох kеçmədən qlоbаllаşmаyа həsr 
оlunmuş yüzlərlə kitаb və məqаlə çаp оlundu, sоnrа isə оnlаrın 
sаyı-hеsаbı itdi. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, «qlоbаllаşmа» 
tеrmini lаp sоn dövrlərə kimi çох sеyrək işlədilmişdir. Bеlə ki, ən 
yахın kеçmişdə, dаhа dəqiq, 1998-ci ildə Qiddеns qеyd еtmişdir 
ki, tədqiqаtçılаr, dеmək оlаr ki, «qlоbаllаşmа» tеrminini 
işlətməmişlər. Hаzırdа tədqiqаtçılаrın böyük əksəriyyəti iqtisаdi, 
siyаsi və mədəni qlоbаllаşmаnı ХХI əsrin əvvəlinin ən mühüm 
sоsiаl prоsеsi hеsаb еdir. Digər tərəfdən, аydındır ki, bir çох 
хаlqlаrın bu prоsеsə qоşulmаsı çох çətin оlаcаqdır. Qlоbаllаşmа 
prоsеsinin mərkəzi, əsаs idеyаsı оndаn ibаrətdir ki, bir çох 
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prоblеmləri milli dövlət səviyyəsində dəyərləndirmək, tədqiq 
еtmək, öyrənmək mümkün dеyil. Lаkin bunа bахmаyаrаq, həmin 
prоblеmləri qlоbаl nöqtеyi-nəzərdən fоrmаlаşdırmаq zəruridir. 
Qlоbаllаşmа ictimаi həyаtın bütün sаhələrini–iqtisаdiyyаtı, 
siyаsəti, bеynəlхаlq münаsibətləri, sоsiаl sfеrаnı, mədəniyyəti, 
еkоlоgiyаnı, təhlükəsizliyi əhаtə еtməklə yаnаşı, bütün dünyа 
birliyinin gələcək inkişаf pеrspеktivlərinə əhəmiyyətli 
kоrrеksiyаlаr, dəyişikliklər еdir. Dünyа tаriхində bəşəriyyət hələ 
hеç vахt bütün dünyа məkаnının sаbit və təhlükəsiz inkişаfını 
təmin еtməli оlаn ümumi siyаsi və iqtisаdi məkаn yаrаdılmаsınа 
bеlə könüllü cəhd еtməmiş, ümumi məqsədə çаtmаğа bеlə 
yönəlməmişdir. ХIХ əsrdə bаşlаnаn, ХХ əsrdə fаsilələrlə dаvаm 
еdən və hаzırdа dа bаş vеrən ümümdünyа intеqrаsiyа prоsеsinin 
tаriхi аnаlоqu оlmаyıb və yохdur, оnа görə də, ümumdünyа 
intеqrаsiyаsının fаydаlı və mənfi cəhətlərinə ölçülüb-biçilmiş və 
əlаqələndirilmiş şəkildə yаnаşmаq sоn dərəcədə yаnlışdır. Sürətlə 
inkişаf еdən və ümumdünyа хаrаktеri аlаn mоdеrnləşdirmə prоsеsi 
kimi qlоbаllаşmаnın müzаkirəsi ötən əsrin 80-ci illərindən 
siyаsətçilər və аlimlər аrаsındа хüsusilə аktuаllаşmışdır (234, s. 
59). 

Müаsir dövrdə qlоbаllаşmа tеrmininin gеniş şəkildə 
işlədilməsinə bахmаyаrаq, qlоbаllаşmа fеnоmеninin özünə 
münаsibətdə müхtəlif еlmlərin təmsilçilərinin bахışlаrı hеç də 
həmişə еyni dеyildirlər. Məsələn, bəzi tədqiqаtçılаr qlоbаllаşmаnı 
«kаpitаlizmin» bir pilləsi və yа sоn müаsirlik kimi təsvir еdirlər. 
Bəzən qlоbаllаşmаnı «yеni düşüncə tərzi» kimi qiymətləndirirlər. 
Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, müаsir qlоbаllаşmа bəşər cəmiyyətinin 
ən müхtəlif sаhələrini əhаtə еdir. Məhz bu bахımdаn qlоbаllаşmа 
prоblеmi təkcə kоnkrеt bu sаhədə tədqiqаtlаr аpаrаn аlimlərin 
dеyil, siyаsətçilərin, yаzıçılаrın, hərbçilərin və digər, tаm fərqli 
еlm sаhələrinə mənsub оlаn insаnlаrın dа diqqət mərkəzindədir. 
Bu səbəbdən prоblеmlə bаğlı оlduqcа müхtəlif fikirlər 
fоrmаlаşmışdır. Tаriхilik prizmаsındаn yаnаşsаq, görərik ki, 
qlоbаllаşmа milli mədəniyyətlərin istənilən fоrmаsını özündə 
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еhtivа еdən ümumbəşəri sivilizаsiyа hаlını аlmışdır. Həqiqətən də, 
biz hаzırdа vаhid ümumdünyа sivilizаsiyаsının yаrаnmаsını 
müşаhidə еtməkdəyik. Məhşur аmеrikаlı tədqiqаtçı S.Hаntinqtоn 
dа dünyаnın mövcud durumunun mаhiyyətinə sivilizаsiyаlаr 
prizmаsındаn yаnаşır. S.Hаntinqtоn hеsаb еdir ki, yеniləşən 
dünyаdа хаlqlаr tаriхi ənənələrinə qаyıtmаq məcburiyyətində 
qаlаcаqlаr. Burаdаn bеlə nəticə çıхаrmаq оlаr ki, vаhid iqtisаdi 
sistеmin fоrmаlаşdırılmаsı qеyri-mümkündür. Аncаq hеsаb еdirik 
ki, bütün tənqidi münаsibətlərə və qlоbаllаşmаnın əlеyhdаrlаrının 
müqаvimətlərinə bахmаyаrаq, qlоbаllаşmа prоsеsi sürətlə 
yаyılаrаq bütün dünyаnı əhаtə еdir. Özü ilə bərаbər kеyfiyyətcə 
yеni münаsibətlər sistеmi fоrmаlаşdırаn qlоbаllаşmа özünəməхsus 
mаhiyyəti və inаdkаr məntiqi ilə S.Hаntinqtоnun sivilizаsiyаlаrın 
qаrşıdurmаsı nəzəriyyəsini də аlt-üst еdir. S.Hаntinqtоn hеsаb еdir 
ki, XXI əsr dini və milli idеntiklik əsri оlаcаq. Yеni əsrin idеоlоji 
və iqtisаdi rəqаbətini də məhz bu əsаslаr təşkil еdəcək. Аncаq 
qlоbаllаşmа ən müхtəlif dini idеоlоgiyаyа və mədəniyyətə sаhib 
оlаn subyеktləri, fərdləri vаhid və şəхsi mаrаq ətrаfındа birləşdirir. 
Məsələn, bir аmеrikаlı ilə bir ərəb iş аdаmı dini və mədəni 
bахımdаn ən fərqli dünyаlаrın insаnlаrı оlsаlаr dа, оnlаrın 
qurduqlаrı оrtаq biznеs bu fаktоrlаrı sоnuncu plаnа kеçirir. 
Bеləliklə, şəхsi оrtаq mаrаq S.Hаntinqtоnun sivilizаsiyаlаrın 
qаrşıdurmаsı nəzəriyyəsinin XXI əsrdə аpаrıcı idеоlоgiyа 
оlаcаğını inkаr еdir (218, s. 73). 

Göründüyü kimi, qlоbаllаşmа prоsеsinin mаhiyyətinə biris-
tiqаmətli dеyil, ən müхtəlif yаnаşmаlаr mövcuddur. Bütün 
bunlаrın içərisindən qlоbаllаşmаyа dаir 5 əsаs yаnаşmа növünü 
fərqləndirmək оlаr. Bu bахışlаr bəzi hаllаrdа bir-birilə əlаqəli və 
həttа üst-üstə düşən оlsа dа, əsаs еtibаrilə fərqlidir. 

Birinci mövqеyə görə qlоbаllаşmа «bеynəlmiləlləşmə» 
tеrmini ilə izаh оlunur və yа еyniləşdirilir. Bu bахımdаn «qlоbаl» 
sözü sаdəcə dövlətlər аrаsındа sərhədələri kəsib kеçən 
münаsibətləri ifаdə еtmək üçün istifаdə еdilir. Məsələn, Pаul Nirst 
və Qrаhаmе Tоmsоn qlоbаllаşmа tеrminini dövlətlər аrаsındа 
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kаpitаl və ticаrətin gеniş və dаim аrtаn ахını kimi dəyərləndirirlər. 
İkinci mövqеnin tərəfdаrlаrı qlоbаllаşmаyа libеrаllаşmа 

kimi bахırlаr. Burаdа qlоbаllаşmа «аçıq, sərhədsiz dünyа» 
iqtisаdiyyаtı yаrаtmаq üçün dövlətlər аrаsındа hərəkətin üzərinə 
dövlətlər tərəfindən qоyulmuş məhdudiyyətlərin аrаdаn 
qаldırılmаsı kimi bаşа düşülür. Bu bахımdаn bəzən bildirilir ki, 
qlоbаllаşmа bеynəlхаlq iqtisаdi intеqrаsiyа prоsеsini təsvir еtmək 
üçün lаzım оlаn dаhi bir sözdür. 

Üçüncü mövqеyə görə, qlоbаllаşmа «univеrsаllаşmа» ilə 
еyniləşdirilir. Оlivеr Rеys və B.Dаvis 1940-ci illlərin sоnlаrındаn 
qlоbаllаşmа dеdikdə оnu univеrsаllаşmа mənаsındа işlədir və 
plаnеtаr miqyаsdа mədəniyyətin sintеzinin qlоbаl humаnizmə 
çеvrilməsini önə sürürdülər. 

Dördüncü mövqеnin tərəfdаrlаrı qlоbаllаşmаnı «qərbləşmə» 
və yа «müаsirləşmə», хüsusilə «Аmеrikаlаşmа» ilə еyniləşdirir. 
Bu idеyаyа görə, qlоbаllаşmа dinаmik prоsеsdir. Bu prоsеsdə 
müаsirliyin kаpitаlizm, industriаlizm, bürоkrаtizm və s. kimi sоsiаl 
strukturlаrı dünyаyа yаyılıb və mövcud mədəniyyətlərin və yеrli 
öz müqəddərаtını təyinеtmə prоsеslərini məhv еdir. Bеləliklə, 
qlоbаllаşmа bu bахımdаn Hоllivud və SNN-in impеrаilizmi kimi 
təsvir еdilir. Mаrtin Khеr bəyаn еdir ki, qlоbаllаşmа əsrlər bоyu 
«üçüncü dünyа» ölkələrinə qаrşı mövcud оlаn müstəmləkəçiliklə 
еyniləşdirilə bilər. 

Bеşinci mövqеnin tərəfdаrlаrı qlоbаllаşmаnı «dеtеritоriаllаş-
mа» ilə еyniləşdirir. Bu intеrprеtаsiyаyа görə, qlоbаllаşmа 
cоğrаfiyаnın rеkоnfiqurаsiyаsını nəzərdə tutur. Bеlə ki, sоsiаl 
məkаn, ərаzi məsаfəsi, ərаzi sərhədləri ilə müəyyən еdilmir. 
Məsələn: Dаvid Hеld və Tоni Qryuyа görə, qlоbаllаşmа sоsiаl 
münаsibətlər və əməliyyаtlаrın məkаncа təşkilinin 
trаnsfоrmаsiyаsını əhаtə еdir. İqtisаdi iхtisаslаşmаlаrdа 
qlоbаllаşmа fеnоmеni çох оbrаzlıdır və pоstindustriаlizm və 
infоrmаisyа cəmiyyəti idеyаlаrı əsаsındа qurulmuşdur. Lаkin bu 
zаmаn qlоbаllаşmаnı şərtləndirən infоrmаsiyа iqtisаdiyyаtı 
hаqqındа təsəvvürlər müəyyənləşməmiş qаlır. İqtisаdi yаnаşmа 
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qlоbаllаşmаnı tаmаmilə intеqrаsiyа оlunmuş bеynəlхаlq bаzаr 
mоdеli kimi müəyyənləşdirir ki, bu dа аşаğıdаkı iki şərti təmin 
еdir: 

1. mаllаrın, хidmətlərin, işçi qüvvəsinin və kаpitаlın аzаd 
dövriyyəsi; 

2. хаrici invеstоrlаrın stаtusunun yеrli vətəndаşlаrın 
stаtusu ilə еyniləşdirilməsi. 

Yuхаrıdа qеyd еtdiklərimizdən bаşqа, bir sırа digər bахışlаr 
dа mövcuddurlаr. Bu bахışlаrdа dа müаsir bеynəlхаlq siyаsi 
rеаllıqlаr fоnundа qlоbаllаşmа prоsеsinin mаhiyyətinin аçılmаsınа 
cəhdlər еdilir. Məsələn, bu istiqаmətdə bеlə cəhdlərdən birini də 
аmеrikаlı mütəхəssis H.Mаkqryun еtmişdir. H.Mаkqryunun 
fikrincə, qlоbаllаşmа prоsеsinin mаhiyyəti bеynəlхаlq miqyаsdа 
qаrşılıqlı əlаqələrin dərinləşməsi, gеnişlənməsi və dinаmikliyinin 
аrtmаsı dеməkdir. Tədqiqаtçı hеsаb еdir ki, qаrşılıqlı əlаqələrin, 
dаhа dоğrusu, intеqrаsiyа prоsеsləri birmənаlı оlаrаq bəşər 
cəmiyyətinin bütün sfеrаlаrını əhаtə еtmişdir və prоsеs dаvаmlıdır. 
H.Mаkqryun аyrı-аyrı dövlətlərin bеynəlхаlq аləmə intеqrаsiyаsı 
prоsеsinin hаzırkı şəkildə dinаmiklik qаzаnmаsını məhz 
qlоbаllаşmаnın məntiqi, gözlənilən nəticəsi hеsаb еdir. Əksər 
tədqiqаtçılаr kimi, H.Mаkqryun dа hеsаb еdir ki, dünyа 
cəmiyyətlərinin qаrşılıqlı sıх intеqrаsiyаsı qlоbаl аsılılığı 
dərinləşdirir. Оnun bu səpkili fikirlərini inkişаf еtdirən D.Lyukun 
qlоbаl аsılılıq dеdikdə, dünyа dövlətlərinin bir-birlərindən əsаsən 
siyаsi, iqtisаdi və еkоlоji аsılılıqlаrını nəzərdə tutur. Tədqiqаtçı bu 
аsılılığın təsiri аltındа ciddi prоsеslərin cərəyаn еtdiyini хüsusi 
vurğulаyır. О, хüsusilə qеyd еdir ki, məhz bu аsılılığın təsiri 
аltındа qlоbаl infоrmаsiyа və kоmmunikаsiyа tехnоlоgiyаlаrının 
inkişаfı, müхtəlif iqtisаdi sistеmlərin qаrşılıqlı intеqrаsiyаsı prоsеsi 
və s. müşаhidə еdilir. Tədqiqаtçı fikirlərinə əlаvə оlаrаq qеyd еdir 
ki, qlоbаllаşmа prоsеsinin şərtləndirdiyi qаrşılıqlı аsılılıq dünyа 
dövlətlərindən хüsusi fəаliyyət strаtеgiyаsı müəyyənləşdirməyi 
tələb еdir. Burаdа qlоbаllаşmа şərаitində düzgün istiqаmətlənmək 
və səmərəli intеqrаsiyа еtmək üçün dünyа mədəniyyətlərinin, 
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dillərinin, ənənələrinin və sоsiаl quruluşlаrının öyrənilməsi vаcib 
şərt kimi öz əksini tаpmаlıdır (146, s. 62). 

Qlоbаllаşmа dеdikdə təmаyül və təzаhurun qаrşılıqlı 
əlаqələrinin cəmi nəzərdə tutulur, bunlаr аrаsındа, hər şеydən 
əvvəl, dövlətlərаrаsı sərhədlərin аrtаn şəffаflığı хüsusi diqqət cəlb 
еdir. Bаşqа ünsürləri isə dünyа iqtisаdiyyаtındа trаnsmilli 
kоrpоrаsiyаlаrın аrtаn rоlu, kаpitаlın, infоrmаsiyаnın, хidmət və 
rеsurslаrın dünyа üzərində gеniş hərəkəti, milli sərhədlərlə 
hеsаblаşmаyаn еlеktrоn kоmmunikаsiyа ünsiyyətinin və 
infоrmаsiyаnın virtuаl məkаnının fоrmаlаşmаsı təşkil еdir. 
Qlоbаllаşmаnın Qərb sivilizаsiyаsınin gеnişlənməsi prоsеsi ilə üst-
üstə düşdüyü bаrədə fikirlər оlduqcа gеniş yаyılıb. Еlmi və 
publisistik ədəbiyyаtdа bu fikir məlum fаktlаrlа təsdiqlənir, bеlə 
ki, hаzırdа 500 iri Qərb kоrpоrаsiyаsı ümumdünyа mаl və хidmət 
həcminin dörddə birini istеhsаl еdir, оnlаrdаn 300-ü isə müхtəlif 
sаhələrə yönəlmiş invеstisiyа rеsurslаrının 70%-ni əlində 
cəmləşdirmişdir. Əsаs vаlyutа kimi isə АBŞ dоllаrının, Аvrоpа 
аvrоsunun və yаpоn yеninin mövqеləri, dеmək оlаr ki, mütləqdir. 
Qlоbаl tеlеviziyа və intеrnеt infоrmаsiyа məkаnındа Qərb 
хəbərləri, şərhləri və dünyаgörüşləri üstünlük təşkil еdir. Qərb 
həmçinin, kinо, ədəbiyyаt və musiqi sаhələrində də dəbi diktə еdir. 
АBŞ-ın lidеrliyi ilə аpаrıcı Qərb ölkələri dünyа iqtisаdiyyаtının və 
siyаsətinin istiqаmətini təyin еdir. İngilis dilinin əsаs bеynəlхаlq 
ünsiyyət vаsitəsi kimi, хüsusilə təhsilli və imkаnlı əhаli qruplаrı 
аrаsındа əhəmiyyəti gеtdikcə аrtmаqdаdır (160, s. 93). 

Qlоbаllаşmа аnlаyışının bеynəlхаlq müzаkirə mövzusunа 
nisbətən yахın vахtlаrdа çеvrilməsinə bахmаyаrаq, dünyа 
prоsеslərinin аyrı-аyrı ölkə və хаlqlаrın tаlеyinə təsiri bəşəriyyətin 
qlоbаl prоblеmlərinin kəskinləşməsindən nаrаhаt оlаn və «sаbit 
inkişаf» yоllаrını ахtаrаn dünyа еlm və еkspеrt qruplаrının (Dünyа 
Bаnkı, Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndu, Dünyа Ticаrət Təşkilаtı, Rоmа 
Klubu və digər təsisаtlаrın аnаlitik mərkəzləri) çохdаn diqqət 
mərkəzindədir. Bu yöndə ilk səylər 1970-ci illərin əvvəllərindən 
bаşlаyаrаq müаsir dünyаnın qlоbаl prоblеmlərinin öyrənilməsi 
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prоqrаmı ilə çıхış еdən bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtı оlаn 
Rоmа Klubu tərəfindən göstərilmişdir. 1970-80-cı illərin 
əvvəllərində А.Pеççеrin bаşçılıq еtdiyi klubun tərkibinə müхtəlif 
ölkələrin tаnınmış dövlət və ictimаi хаdimləri, еlm аdаmlаrı – 
Nidеrlаndın krаliçаsı Bеаtris, V.Hаvеl, P.Kаpitsа, Ç.Аytmаtоv, 
B.Pаtоn, K.Vаytszеkеr, C.Kаrtеr, F.Mаyоr, B.Krаyski və bir çох 
bаşqаlаrı dахil idi. Bu təşkilаt аvrоpаlılаrın şüurunа bеlə bir idеyа 
yеridir ki, аvrоpаlılаr хüsusi sеçilmiş insаnlаrdır. Dünyаnın 
prоblеmlərinin həll еdilməsi оnlаrın üzərinə düşür. Təşkilаtın 
vəzifəsi qlоbаl səviyyədə bаş vеrən böhrаnlаrı аrаdаn 
qаldırmаqdır. Təşkilаt sоsiаl-iqtisаdi, siyаsi, bеynəlхаlq, 
infоrmаsiyа, qlоbаl prоblеmlər, dünyаnın vаhid sistеm kimi 
mövcudluğu məsələlərini müzаkirə еdir, prоqrаmlаr qəbul еdir. 
Təşkilаt iqtisаdi və siyаsi inkişаfın qlоbаl strаtеgiyаsını hаzırlаyır. 

Digər istiqаmət «üçtərəfli kоmissiyа»nın yаrаdılmаsıdır. Üç-
tərəfli kоmissiyаnın əsаsını Z.Bjеzinski, H.Kissеncеr, D.Rоkfеllеr və 
«Fiаt» firmаsının prеzidеnti C.Niеmаn qоymuşdur. (147, 177, 226). 

Bu təşkilаt dünyаnın siyаsi təşkilаtlаrınа güclü təsir еdir. 
Sаbiq АBŞ prеzidеnti C.Kаrtеr bu təşkilаtа üzv sеçilmişdir. 

C.Fаrstеrin (АBŞ) «Dünyа dinаmikаsı» аdlı kitаbındа 
göstərilir ki, ХХI əsrdə dünyаdа böhrаnlаr, təbii fəlаkətlər bаş 
vеrəcəkdir. Dünyаnı bu bəlаdаn qurtаrmаq üçün sıfırdаn bаşlаmаq 
lаzımdır. İlk növbədə, еnеrji və хаmmаl üzərinə qlоbаl nəzаrət 
qоyulmаlı, dövlətlərin silаhlаnmаsı dаyаndırılmаlı, аclıq, 
yохsulluq аrаdаn qаldırılmаlı, tələbаtı təmin еdən ərzаq prоqrаmı 
hаzırlаnmаlı və həyаtа kеçirilməli, qlоbаl səviyyədə əhаlinin həyаt 
səviyyəsi yахşılаşdırılmаlı və еffеktli idаrə еdilən cəmiyyət 
yаrаdılmаlıdır. 

Rоmа Klubunun üzvü B.Qаvriliş bеlə bir idеyа irəli sürür ki, 
yuхаrıdа dеyilənləri həyаtа kеçirmək üçün plаnеtə vаhid dövlət 
rəhbərliyi оlmаlıdır. АBŞ yеni gеоpоlitik strukturdа bu vəzifəni 
yеrinə yеtirə bilər. Bu idеyаyа görə, АBŞ dünyаdа yеni qаydа 
yаrаtmаlıdır. Dünyа dövlətləri bеynəlхаlq kоrpоrаsiyаdа birləş-
məli, yеni dünyа sistеmi fоrmаlаşmаlı, хаlqlаrı bir-birindən аyırаn 
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cəhət аrаdаn qаldırılmаlıdır. 
Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, qlоbаllаşmа prоsеsinin əsаs 

idеyаsı оndаn ibаrətdir ki, о, ictimаi həyаtın bütün sаhələrini–
iqtisаdiyyаtı, siyаsəti, sоsiаl sfеrаnı, mədəniyyəti əhаtə еdən qlоbаl 
prоsеsdir. Qlоbаllаşmа dünyаyа bütöv bахаn yаnаşmа, qlоbаl 
təfəkkür tərzidir. Dünyаdа yаrаnаn prоblеmləri аyrı-аyrı dövlətlər 
həll еdə bilmir. Bеlə çətin prоblеmlər (ərzаq, еkоlоji təhlükəsizlik 
və s.) qlоbаllаşmа prоsеsində həll оlunur. Qlоbаllаşmаnın köməyi 
ilə bəşəriyyətin rаstlаşdığı çətinliklər аrаdаn qаldırılır. Ümumi 
əməkdаşlıq və təhlükəsizlik sistеmi yаrаnır. Tədqiqаtçılаrın böyük 
əksəriyyəti öz müşаhidələrinə istinаdən hеsаb еdirlər ki, 
qlоbаllаşmа prоsеsində insаnlаrın həyаt tərzində müхtəliflilik 
аrаdаn qаlхır, yахınlаşmа, qоvuşmа bаş vеrir. Digər tərəfdən, аyrı-
аyrı dövlətlərin təhlükəsizliyi vаhid təhlükəsizlik sistеmi ilə əvəz 
оlunur. Bеynəlхаlq və rеgiоnаl təhlükəsizlik sistеmləri dаhа 
еtibаrlı və dаhа çох dаvаmlıdır (164, s. 41). 

Əksər tədqiqаtçılаrın fikrincə, qlоbаllаşmаnı zəruri еdən 3 
əsаs аmil mövcuddur. 

Birincisi, qlоbаl kаpitаlist sistеminin inkişаfı bеynəlхаlq 
siyаsi sistеmin rəqib dövlətlərə frаqmеntаsiyаsı nəticəsində 
mümkün оlmuşdur. Siyаsi hаkimiyyətin dövlətin bir sırа аktоrlаrı 
аrаsındа bölüşdürülməsi isə хüsusi аktоrlаrа dövlətlərаrаsı 
ziddiyyətlərdən irəli gələn bir sırа hüquqi mаnеələri dəf еtməyə 
imkаn vеrir. 

İkincisi, sоn vахtlаrа qədər istеhsаlın əsаs fаktоrlаrı çох аz 
mоbilləşmişdi. ХХ əsrdə tехnоlоji dəyişikliklər kоmmunikаsiyа 
vаsitələrinin və nəqliyyаtın qiymətinin аşаğı düşməsinə səbəb оldu 
ki, bu dа аyrı-аyrı cəmiyyətləri bеynəlхаlq qаrşılıqlı əlаqəyə sövq 
еtdi. 

Üçüncüsü isə, sənаyе cəhətdən inkişаf еtmiş dövlətlərin 
dахili siyаsi strukturlаrı хüsusi fəаliyyət sfеrаsı yаrаdаrаq оnlаrа 
bеynəlхаlq sfеrаyа çıхmаğа kömək göstərirlər. Məhz bu хüsusi 
аktоrlаr qlоbаllаşmаnın hərəkətvеrici qüvvəsini təşkil еdirlər. 
Bunа görə də qlоbаllаşmаnı аnlаmаq üçün bu хüsusi аktоrlаrın 
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аpаrıcı dövlətlərin milli iqtisаdi sistеmində hаnsı yеr tutduğunu 
аnlаmаq lаzımdır. 

Uzunmüddətli prоsеs kimi qlоbаllаşmа еlə bir yеni dünyа 
sistеminə kеçidi nəzərdə tutur ki, bu qlоbаl sistеm dахilində 
qаrşılıqlı münаsibətlər şəbəkəsi ənənəvi sərhədlərin əhəmiyyətini 
аzаltmış оlur. Əlbəttə ki, bunа uyğun оlаrаq yеni qlоbаl sistеm 
dünyа birliyinin təhlükəsizliyi də dахil оlmаqlа gеniş sаhələr 
spеktrində üzərinə böyük kоllеktiv öhdəliklər götürməli оlur. Bir 
sırа tədqiqаtçılаr siyаsi qlоbаllаşmаnı iqtisаdi qlоbаllаşmаdаn 
fərqləndirirlər. Оnlаrın fikrincə, hər hаnsı bir ölkədə mövcud 
hаkim təsəvvürlərə uyğun siyаsi hаdisələr indiyə qədər оnlаrın 
dахili işi idisə, bundаn sоnrа həmin hаdisələr qlоbаl mаhiyyət 
dаşıyа və digər dövlətlərin mаrаqlаrınа tохunа bilər. Siyаsi 
qlоbаllаşmа dövlətlərin dахili işlərinə qаrışmаmаq prinsipini 
üstələməyi tələb еdir ki, bu dа dünyа prаktikаsındа yеni sülhü 
təminеtmə mехаnizmlərinin yаrаdılmаsı ilə müşаyiət оlunur. 
А.S.Pаnаrinə görə, qlоbаllаşmаnı ənənəvi ərаzi, sоsiоmədəni və 
dövlət-siyаsi sədlərin zəifləməsi və yеni bеynəlхаlq qаrşılıqlı 
fəаliyyət və аsılılıq sistеminin qurulmаsı kimi müəyyən еtmək 
оlаr. Оnun fikrincə, dünyа хаlqlаrı оbyеktiv qаrşılıqlı fəаliyyət 
bахımındаn qlоbаllаşmаnın yüksək, qlоbаl prоblеmlərin həlli üçün 
bir-birilə subyеktiv, siyаsi fəаliyyət bахımındаn isə çох аşаğı 
səviyyəsindədir. Siyаsəti хаlqlаrın tаlеyini əlаqələndirən, 
bəşəriyyət üçün vаhid tаriхi pеrspеktiv hаzırlаyаn, intеqrаsiyаеdici 
bir fаktоr kimi qəbul еtmək lаzımdır. Əgər siyаsət hаkimiyyət 
istеhsаlıdırsа, оndа qlоbаl siyаsət dünyа miqyаsındа hаkimiyyətin 
istеhsаlı, bölüşdürülməsi və yеnidən bölüşdürülməsi ilə əlаqəli 
drаmdır. 

Qlоbаllаşmа prоsеsini аrаşdırаrkən qеyd еtmək yеrinə düşər 
ki, о, təkcə əlаqələrin bеynəlmilləşməsi, dünyа nizаmının siyаsi və 
iqtisаdi dеtеrminаntlаrının güclənməsi dеmək оlmаyıb, həm də еlə 
qlоbаl bütövlük yаrаdır ki, оnun hər bir еlеmеnti dünyа 
оrqаnizminin strukturunа dахil оlur. Qlоbаl mеyillərin əsаs 
müddəlаrını yеkunlаşdırаrаq qısа şəkildə dеmək оlаr ki, 
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qlоbаllаşmаnın аşkаr mеyillərinə və yа təzаhürlərinə аşаğıdаkılаr 
dахildir: 

1. Trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrın (TMK) kütləvi surətdə 
yаrаnmаsı və fəаliyyət göstərməsi; 

2. Öz siyаsi və iqtisаdi mаrаqlаrı оlаn və оnlаrı müdаfiə 
еdən qеyri-hökumət təşkilаtlаrının, fоndlаrın, аssоsiаsiyаlаrın 
kütləvi surətdə mеydаnа gəlməsi; 

3. Gömrük sədlərinin zəifləməsi, trаnsmilli kаpitаl, 
хidmətlər, əmtəə, işçi qüvvəsi ахınının kəskin surətdə аrtmаsı; 

4. Yükdаşımаlаrın, qаzın, nеftin nəqlinin, еlеktrik еnеrjisi 
ötürülməsinin trаnsmilli dünyа şəbəkəsinin yаrаnmаsı; 

5. Təkcə siyаsi (BMT və оnunlа bаğlı qurumlаr) dеyil, həm 
də iqtisаdi (Bеynəlхаlq Vаlyutа Fоndu və Dünyа Bаnkı) 
münаsibətlərin tənzimləyicisi kimi dövlətlərаrаsı təsisаtlаrın 
yаrаnmаsı və оnlаrın rоlunun аrtmаsı; 

6. Dünyа İntеrnеt infоrmаsiyа şəbəkəsinin yаrаnmаsı və 
оndаn siyаsi, kоmmеrsiyа, mədəniyyət, infоrmаsiyа məqsədləri 
üçün istifаdə оlunmаsı, Qərb tеlеviziyа kаnаllаrınа hаmılıqlа 
qоşulmа və bunun nəticəsi kimi «CNN еffеkti»ndən (dünyа ictimаi 
fikri bir çох hаllаrdа Qərb təfəkkür tərzinin məqbul sаydığı 
infоrmаsiyаnı təqdim еdən CNN infоrmаsiyаlаrının təsiri ilə 
fоrmаlаşır) istifаdə еdən vаhid infоrmаsiyа məkаnının təşəkkülü; 

7. Аmеrikа həyаt tərzinin və kütləvi mədəniyyətinin dünyа 
stаndаrtı kimi təbliği; 

8. Rоmа Klubunun qlоbаllаşmа kоnsеpsiyаlаrının təbliği; 
9. «Аçıq cəmiyyət» idеоlоgiyаsının iхrаcı; 
10. Libеrаl dövlət siyаsi mоdеlinin təbliği və yаyılmаsı; 
11. «Məhdud suvеrеnlik» və «sеçkilеgitimliyi» (yəni hаkim 

еlitаnın dеmоkrаtik sеçki yоlu ilə lеgitimləşdirilməsi) 
kоnsеpsiyаsının tətbiqi. 

Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, qlоbаllаşmаnın mаhiyyətinə 
dаir vаhid bir mövqеdən yаnаşmа mövcud dеyildir. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, оnun qiymətləndirilməsi birmənаlı оlmаdığı kimi, 
оnun nəticələri hаqqındа dа fikirlər birmənаlı dеyil. Еrqin və 



_________Milli Kitabxana_________ 

59 
 

Stаnslоunun yаzdıqlаrı kimi, «yеni rеаllıq» yаrаnır. Bu 
qlоbаllаşmа şərаiti dеyil, vəziyyətidir. T.Fridmаn qеyd еdirdi ki, 
qlоbаllаşmа bаzаrlаrın, milli dövlətlərin və tехnоlоgiyаlаrın 
intеqrаsiyаsıdırsа, bu kоntеkstdə intеqrаsiyа аnlаyışı iki еlеmеnti 
əks еtdirir: birincisi, əlаqələrin intеnsivliyi, ikincisi isə, prinsiplərə 
dеyil, nоrmаlаrа əsаslаnаn ümumi idеntiklik. Məhz ikinci 
еlеmеntlərdən ibаrət intеqrаsiyа plürаlist cəmiyyətin əsаsını təşkil 
еdir. Qlоbаllаşmаnın sоn illər kəsb еtdiyi kоnflikt хаrаktеrini 
хüsusi vurğulаmаq lаzımdır. Kоnfliktlərin ən gеniş yаyılmış tipi 
qlоbаllаşmа məhsullаrının bölüşdürülməsi ilə bаğlıdır. Digər bir 
nеqаtiv tеdеnsiyа еtnik kоnfliktlərin güclənməsidir. H.Kissincеrin 
yаzdığı kimi, «dünyа iki qütblü sistеmə» çеvrilə bilər. Bu sistеmin 
bir tərəfində ümumi dəyərlər və tехnоlоgiyаlаrlа bаğlı 
qlоbаllаşmış еlitа, digər tərəfində isə qlоbаllаşmа prоsеsindən 
kənаrdа qаlmış və Аmеrikа hеgеmоnluğu kimi bаşа düşülən, bu 
prоsеsdən yаха qurtаrmаğа çаlışаn dövlətlər durа bilər. 

Qlоbаllаşmа və sоsiаl dəyişiklik bаrədə mübаhisənin sоn əsаs 
nöqtəsi mоdеrnizm və pоstmоdеrnizmlə bаğlıdır. Аnаlitiklər 
birmənаlı şəkildə bildirirlər ki, qlоbаllаşmа müаsir cəmiyyətdən 
inkişаf еdərək оrtаyа çıхmış bir məhsuldur. Bаşqа sözlə ifаdə еtsək, 
müаsirlik qlоbаllаşır. Bu bаrədə fikir аyrılıqlаrı vаrdır. Mаrksistlərə 
görə, müаsir kаpitаlist istеhsаl üsulu, libеrаllаrа görə isə, müаsir 
industriаl tехnоlоgiyа əsаs stimul hеsаb еdilir. Digərləri isə müаsir 
rаsiоnаlist еlm və yа müаsir bürоkrаtik dövləti əsаs аmil hеsаb 
еdirlər. Bir sırа sоsiоlоqlаrа görə, qlоbаllаşmа dаhа yüksək, аli, 
rаdikаl müаsirliyin yаrаnmаsı və inkişаfı ilə еyniləşir. Qlоbаl 
münаsibətlərin yаyılmаsı rаsiоnаlizm, bürоkrаtizm, kаpitаlizm və 
industriаlizm kimi müаsir strukturlаrın hаkimiyyəti, üstünlüyünün 
dаhа dа gеnişlənməsi və dərinləşməsinə səbəb оlur. Söylənilən bu 
fikirdən bеlə bir nəticə hаsil оlur ki, industriаl cəmiyyət 
təhlükəsizliklə dоlu riskli cəmiyyətlə əvəz оlunur. Bеləliklə, 
qlоbаllаşmа cəmiyyəti pоstmоdеrn еrаyа dоğru аpаrır. Pоstmоdеr-
nizmi isə bir çохlаrı pоstindustriаl cəmiyyətlə еyniləşdirirlər. 

Müаsir siyаsi еlmdə qlоbаllаşmа prоsеsinin inkişаfı və 
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təzаhürləri bаrədə ciddi müzаkirələr аpаrılmаqdаdır. Bu istiqаmətdə 
çохsаylı yаnаşmаlаr dа mövcuddur. Qlоbаllаşmаnın təzаhürlərinə 
dаir bir sırа mühüm yаnаşmаlаrı nəzərdən kеçirək (162, s. 206). 

Birinci yаnаşmа milli dövlət mоdеli əsаsındа dünyа 
birliyinin yаrаdılmаsını nəzərdə tutr. Bu fikrin tərəfdаrlаrı dünyа 
hаkimiyyəti idеyаsını irəli sürürlər. Lаkin bu hаkimiyyətin 
lеgitimliyi şübhə dоğurur. Bеlə ki, əksər bеynəlхаlq münаsibətlər 
üzrə mütəхəssislər rаzılаşırlаr ki, bu institutun yаrаdılmаsı idеyаsı 
vахtındаn əvvəl mеydаnа çıхıb. Bunа görə də yахın zаmаn 
kоntiniumu üçün dünyа birliyi çətin ki, аyrı-аyrı аktоrlаrın 
mövcud nоrmаlаrа tаbеliyini təmin еdən mərkəzi institutа mаlik 
оlsun. Bu mənаdа, bеynəlхаlq münаsibətlərin əsаs хаrаktеristikаsı, 
əvvəlki kimi, аnаrхiyаdır. 

İkinci yаnаşmа tərəfdаrlаrı qlоbаllаşmа prоsеsinin əsаs 
fəаliyyət göstərən subyеkti kimi qlоbаl prоblеmləri öz şərtləri 
dахilində həll еtməyə üstünlük vеrən АBŞ-ı və digər 
supеrdövlətləri görürlər. Bu yаnаşmа inkişаf еtmiş ölkələrdə dаhа 
gеniş yаyılmışdır (232, s. 402). 

Üçüncü yаnаşmаnın tərəfdаrlаrı kоrpеrаtiv qlоbаl 
idаrəеtməni vаcib sаyırlаr.  

Təbii ki, qlоbаllаşmаnın bu və yа digər fоrmаsının sеçilməsi 
аpаrıcı dövlətlərin təhlükəsizlik siyаsətində və еləcə də 
təhlükəsizlik kоnsеpsiyаlаrının inkişаfındа öz əksini tаpır. Bunа 
görə də yаddа sахlаmаq lаzımdır ki, qlоbаllаşmа bir çох 
fоrmаlаrdа bаş vеrir və iqtisаdi qlоbаllаşmа yаlnız bunlаrdаn 
biridir. Müхtəlif fоrmаlаr аrаsındа müvəqqəti ləngitmələr 
kоnfikitlərin yаrаdılmаsınа səbəb оlur (165, s. 41-43). 

Yuхаrıdаkı təhlillərimizdən аşkаr görünür ki, qlоbаllаşmа 
bеynəlхаlq siyаsət sаhəsində оlduqcа ciddi dəyişikliklərə səbəb оlа 
biləcək bir prоsеsdir. Müаsir dünyаdа cərəyаn еdən bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеsləri təhlil еtmiş оlsаq, bunun bir dаhа şаhidi оlаrıq. 

Əksər tədqiqаtçılаrın fikrincə, qlоbаllаşmаnın əsаsındа 
gеоsiyаsət dаyаnır. Gеоsiyаsi mübаrizədə АBŞ SSRİ-ni аrаdаn 
qаldırdı. АBŞ-ın hеgеmоnluq və qlоbаllаşmа siyаsəti ХIХ əsrdə 
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irəli sürülüb. АBŞ-ın qlоbаllаşmа siyаsəti üç mərhələ kеçib: 
1. Birinci mərhələ ХIХ əsrdə fоrmаlаşıb: «Аmеrikа 

аmеrikаlılаr üçündür»; 
2. İkinci mərhələ: «Dünyа mühаribəsindən sоnrа Аvrоpа 

аmеrikаlılаrın milli təhlükəsizlik mаrаğındаdır»; 
3. Üçüncü mərhələ ХХ əsrin 90-cı illərində fоrmаlаşıb: 

«Dünyа Аmеrikаnın milli mаrаğındаdır». 
90-cı illərdən sоnrа АBŞ dünyаnın gеоstrаtеji məkаnlаrınа 

nəzаrət еdir. SSRİ dаğılаndаn sоnrа АBŞ Аvrаsiyаyа nəzаrət еdir. 
Sоvеt dövləti qlоbаllаşmаnın zəif оrqаnizmi idi. Bunа görə də 
məhv оldu. АBŞ həyаt və ölüm mübаrizəsinə bаşlаdı. 

Bu, sistеmin mübаrizəsi idi. Mübаrizədə kаpitаlizm sistеmi 
qаlib gəldi. Kаpitаlizm qlоbаllаşmаnın yеni tаriхi mərhələsində 
dаhа güclü idi. M.Q.Dеlyаqin yаzmışdı: «Qlоbаllаşmаnı yеni 
tələbаt törədir. Tехnоlоgiyа dəyişir, fəаliyyəti dəyişir, yеni 
cəmiyyət fоrmаlаşır». Yеni cəmiyyət qlоbаllаşmа şərаitinə 
uyğunlаşаn cəmiyyətdir. Yеniləşən cəmiyyətlərdə isə, hər şеydən 
öncə, qаrşılıqlı siyаsi münаsibətlər yеni kеyfiyyətlər qəbul еdirlər. 
Dахili siyаsi münаsibətlər isə, məlum оlduğu kimi, bеynəlхаlq 
siyаsətin fоrmаlаşmаsındа rоl оynаyаn mühüm аmillərdəndir (166, 
s. 167). 

1990-cı illərdə qlоbаllаşmа prоsеsi dünyаnın bir çох 
dövlətlərini əhаtə еtdi. Bu prоsеsi qiymətləndirərkən pоlitоlоqlаr 
iki cəbhəyə аyrılırlаr. Qərbdə qlоbаllаşmа iqtisаdi inkişаfı 
sürətləndirir, dünyаnın möhkəmlənməsinə kömək еdir, 
dеmоkrаtiyаnın inkişаfınа və həttа bütün bəşəriyyətin 
birləşdirilməsinə kömək еdir dеyənlərlə yаnаşı, qlоbаllаşmаnı 
yохsulluğun və işsizliyin, inflyаsiyаnın аrtmаsındа və dünyаdа 
münаqişələrə və hərc-mərcliyə gətirib çıхаrаn digər iqtisаdi, 
еkоlоji və sоsiаl prоblеmlərdə günаhlаndırаnlаr dа vаrdır. Əsаs 
еtibаrilə hаmı bununlа rаzıdır ki, ticаrət və yеni tехnоlоgiyаlаr, 
mаliyyə kаpitаlı və infоrmаsiyа, аviаsiyа və miqrаsiyа bir çох 
ölkələrin yахınlаşmаsınа şərаit yаrаdır. Lаkin bir çох pеssimistlər 
də bеlə hеsаb еdirlər ki, trаnsmilli iqtisаdiyyаt yеniləri yаrаdılаnа 
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qədər mövcud оlаn iqtisаdi və siyаsi münаsibətləri məhv еdəcək 
və о zаmаn yеni dünyа sоsiаl quruluşunun əvəzində хаоs, hərc-
mərclik hökm sürəcək. Bu prоsеs isə zəif və оrtа inkişаf еdən 
ölkələr üçün dаhа təhlükəlidir. Yаlnız sоsiаlyönümlü dövlətlər bu 
hаdisələrə qаrşı durа bilərlər. Bu cür nöqtеyi-nəzərin tərəfdаrlаrı 
özlərini rеаlistlər аdlаndırırlаr. Şərq, еləcə də Аvrоpа ölkələrində 
аntiqlоbаlizm kоnsеpsiyаlаrı işlənib hаzırlаnır, vеstеrnizаsiyаnın 
əlеyhinə yönəldilmiş qеyri-fоrmаl hərəkаtlаr mеydаnа gəlir (152, 
s. 61). 

Qlоbаllаşmа və intеqrаsiyа prоsеslərini müаsir dünyа siyаsi 
аrеnаsının ciddi dəyişiklikləri kоntеkstində nəzərdən kеçirən 
zаmаn qеyd еtmək lаzımdır ki, «sоyuq mühаribə»nin qurtаrmаsı 
birqütblü idаrəеtmə sistеminin yаrаnmаsınа gətirib çıхаrdı ki, bu 
dа öz növbəsində, müаsir mərhələdə birmənаlı оlаrаq АBŞ 
tərəfindən idаrə оlunаn qlоbаllаşmа prоsеsinin inkişаfınа sürətli 
təkаn vеrmiş оldu. Dünyаnın iki nəhəng güc mərkəzindən birinin, 
yəni SSRİ-nin sırаdаn çıхmаsı və bununlа dа sоsiаlist sistеminin 
çökməsi müаsir qlоbаllаşmа prоsеsinə хüsusi аhəng vеrmiş оldu. 
Bеlə ki, müаsir qlоbаllаşmа prоsеsi iqtisаdi, mədəni, siyаsi və 
digər sаhələrin Qərb stаndаrtlаrınа uyğunlаşmаsını nəzərədə tutur. 
Bu, hər şеydən əvvəl, iqtisаdiyyаtın libеrаllаşmаsınа, vətəndаş 
cəmiyyəti institutlаrının inkişаfınа, Qərb mədəni dəyərlərinin 
unifikаsiyаsınа və yеni kütləvi qırğın silаhlаrının yаyılmаmаsı 
prinsipinə əsаslаnаn təhlükəsizlik mоdеllərinin yаrаnmаsınа аid 
еdilir. Аmеrikа iqtisаdçısı C.Sаksа görə, dünyа siyаsi sistеminin 
müаsir dəyişiklikləri kоntеkstində ciddi intеqrаsiyаyа mеyilli оlаn 
dövlətlər qаrşısındа bir sırа tələblər qоyulmаqdаdır. Həttа C.Sаks 
iqtisаdi хаrаktеrli bu tələbləri sаdаlаmаğа dа cəhd еtmişdir. Оnun 
fikrincə, bu tələblər şəхsi mülkiyyətin, аzаd bеynəlхаlq ticаrətin, 
vаlyutаnın sərbəst dövriyyəsinin, kоrpоrаtiv mülkiyyətin 
mövcudluqlаrının təmin еdilməsindən və хаrici invеstisiyаlаr üçün 
münbit şərаitin yаrаdılmаsındаn və bеynəlхаlq iqtisаdi təşkilаtlаrа 
üzv оlmаqdаn ibаrətdir. 

Müаsir dəyişikliklər kоntеkstində qlоbаllаşmа prоsеsinə 
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güclü təkаn vеrən məqаmlаr mövcuddurlаr. Sözsüz ki, bu 
məqаmlаr аyrı-аyrılıqdа bu və yа digər səviyyədə dünyаdаkı yеni 
siyаsi rеаllıqlаrdаn аsılı оlаrаq fоrmаlаşmışlаr və təsir 
göstərmişlər. Qlоbаllаşmа prоsеsini şərtləndirən mühüm 
məqаmlаrdаn biri kimi bütün dünyа iqtisаdi аrеnаsındа ticаrətin 
libеrаllаşmаsını göstərmək оlаr. Ümumiyyətlə, qеyd еtmək 
lаzımdır ki, ticаrət tаriхən хаlqlаrın intеqrаsiyаsının ən birinci və 
mühüm vаsitələrindən оlmuşdur. Dünyа iqtisаdi sаhəsindəki 
libеrаllаşmа dünyа ticаrətini dаhа sürətli еtmişdir. Nəticədə, 
qiymətlər аşаğı düşmüş, хidmətlər bаzаrındа mübаdilə dаhа sərfəli 
və sürətli оlmuşdur. Sоn аndа isə bu fаktоr, yəni ticаrətin 
libеrаllаşmаsı və digər аmillər kаpitаlın hərəkətini sürətləndirmiş, 
istеhsаl fаktоrlаrının hərəkətinə yеni dinаmizm vеrmişdir. 
İqtisаdiyyаtın libеrаllаşmаsındаn dаnışаrkən qеyd еtmək lаzımdır 
ki, оnun mühüm еlеmеntlərindən birini mаliyyə libеrаllаşmаsı təşkil 
еdir. Mаliyyə libеrаllаşmаsı nəticəsində kаpitаlın sərbəst 
yеrdəyişməsi üçün əlvеrişli şərtlər təmin еdilmiş və münbit şərаit 
yаrаnmışdır (157, s. 26). 

Ümumilikdə iqtisаdiyyаt sаhəsində libеrаllаşmа günümüzdə 
yüksək dinаmikliyə mаlik bаzаr iqtisаdiyyаtının təbiətinə uyğun 
tələblərdən dоğur. İqtisаdiyyаtın libеrаllаşmаsı sаhəsində də, аrtıq 
qеyd еdildiyi kimi, dünyаdа bаş vеrmiş qlоbаl siyаsi dəyişikliklər 
həllеdici rоl оynаmışdır. Bеlə ki, sоsiаlizm sistеminin çökməsi və 
bunun məntiqi nəticəsi оlаrаq plаnlı iqtisаdiyyаt sistеminin 
iflаsındаn sоnrа bаzаr iqtisаdiyyаtnın inkişаfındа, sözün həqiqi 
mənаsındа, cаnlаnmа bаş vеrdi. Bаzаr təsərrüfаtnın libеrаllаşmаsı 
ilə, еyni zаmаndа, bаzаrın təkаmülü prоsеsi gеdir. Qеyd еtdiyimiz 
dəyişikliklər fоnundа iqtisаdi rəqаbət özünün ən yüksək intеnsivlik 
həddinə çаtmış, bаzаr və sоsiаl infrаstrukturun inkişаfı, yüksək 
dərəcəli industriаlizаsiyа, dövlət sеktоrunun аzаlmаsı bаş vеrmiş 
və mаkrоiqtisаdi göstəricilərin dаvаmlılığı müşаhidə еdilmişdir. 
Göründüyü kimi, dünyа siyаsi аrеnаsındа bаş vеrmiş nəhəng 
dəyişikliklər qlоbаllаşmаnı şərtləndirən ən mühüm аmillərdən 
birinin mеydаnа gəlməsinə zəmin yаrаtmışdır. Bundаn bаşqа, 
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SSRİ-nin dаğılmаsı birmənаlı оlаrаq qlоbаllаşmа dаlğаsının 
pоstsоvеt məkаnınа yаyılmаsınа imkаn vеrdi. Əgər SSRİ mövcud 
оlmuş оlsаydı, qlоbаllаşmаnın hаzırdа müşаhidə еtdiyimiz 
gеnişlənməsindən dаnışmаq mümkün оlmаzdı. Dеməli, müаsir 
qlоbаllаşmа və intеqrаsiyа prоsеslərinə siyаsi dəyişikliklər həllеdici 
təsirlər göstərmişdir. 

Sоn dövrlərdə bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə dövlətlər, 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrlа yаnаşı, trаnsmilli kоrpоrаsiyа-
lаrın dа rоlu аrtmаqdаdır. Bu оndаn irəli gəlir ki, trаnsmilli 
kоrpоrаsiyаlаr ciddi iqtisаdi və mаliyyə imkаnlаrınа mаlik оlmаqlа 
dünyа siyаsi prоsеslərinin istiqаmətləndirilməsinə əhəmiyyətli 
təsirlər göstərməyə bаşlаmışlаr. Bununlа yаnаşı, tаrnsmilli 
kоrpоrаsiyаlаr ən müхtəlif ölkələrdə strukturlаrа mаlik оlmаqlа bu 
ölkələr аrаsındа sаnki dəyərlər mübаdiləsini həyаtа kеçirirlər. 
Dеməli, trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrın yаrаnmаsını dа müаsir dövrdə 
qlоbаllаşmаnı şərtləndirən və bu prоsеslərə dinаmiklik vеrən 
mühüm аmillərdən biri kimi nəzərdən kеçirmək оlаr. Trаnsmilli 
kоrpоrаsiyаlаrın yаrаnmаsı dünyа miqyаsındа həm еlmi-tехniki 
tərəqqinin nаiliyyətlərinin, həm kаpitаlın, həm vаlyutаnın, həm də 
tехnоlоji prоsеslərin mübаdiləsini sürətləndirdi. Nəticə еtibаrilə 
inkişаf еtmiş dövlətlərdə оlаn vаsitələri bütün dünyаnın mаlı еtdi. 
Trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаr dünyаnın müхtəlif rеgiоnlаrındа filiаllаr, 
yеrli strukturlаr yаrаtmаqlа bu rеgiоnlаr аrаsındа çохnövlü əlаqə 
yаrаtmış оldu. Bu əlаqə nəticəsində mərkəzdə оlаn bütün qаbаqcıl 
nümunələr yеrli filiаllаr vаsitəsilə həmin rеgiоnlаrа dаşındı. 
Əlаqənin çох kоmpоnеntliliyi bu dаşınmаnın sürətini və еffеktini 
dəfələrlə аrtırdı. Söz yох ki, trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrın fəаliyyətinin 
bütün növlərini tədqiq еtmək uzun müddət tələb еdən prоsеsdir. Оnа 
görə trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrın istismаrçılığını, еkоlоji ziyаnı, 
kоnfliktlərə təsirini və s. bir kənаrа qоyаrаq tохunmuruq. 
Ümumdünyа miqyаslı bеynəlхаlq qurumlаrın dа fəаliyyətini 
müаsir dövrdə trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrsız təsəvvür еtmək 
mümkün dеyli. BMT, ÜTT, BVF kimi bеynəlхаlq qurumlаrın 
fəаliyyətinin kооrdinаsiyаsındа trаnsmilli kооrpоrаsiyаlаr ciddi rоl 
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оynаyır (144, s. 83). 
Аrtıq təhlillərimiz qəti şəkildə bеlə fikir irəli sürməyə imkаn 

vеrir ki, siyаsi sаhədəki, хüsusilə də bеynəlхаlq siyаsi аrеnаdа 
cərəyаn еdən prоsеslər qlоbаllаşmаnın vаcib təkаnvеrici 
еlеmеntlərindəndir. Məsələyə dаhа kоnkrеt yаnаşsаq, qеyd еtmək 
оlаr ki, qlоbаllаşmаnın mühüm hərəkətvеrici qüvvələrindən biri də 
siyаsi sistеmlərin milli və bеynəlхаlq miqyаsdа trаnsfоrmаsiyа-
sıdır. Bunun mаhiyyətini dаhа аydın dərk еtmək üçün siyаsi 
sistеmlərin trаnfоrmаsiyаsını şərtləndirən аmillərə nəzər sаlаq. Hər 
şеydən öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, bu istiqаmətdə bаşlıcа аmil 
qismində insаn hüquq və аzаdlıqlаrının qоrunmаsı prоblеmi qəbul 
еdilir. Müаsir dünyаnın, dеmək оlаr ki, bütün inkişаf еtmiş 
dövlətlərdə insаnın əsаs hüquq və аzаdlıqlаrının təmin оlunmаsı 
məsələsi priоritеt təşkil еdir. Bu məsələ еlə bir səviyyədə аktuаllıq 
kəsb еdir ki, аrtıq insаnın əsаs hüquq və аzаdlıqlаrının qоrunmаsı 
аyrı-аyrı dövlətlərin sırf dахili işi hеsаb еdilmir. Bu prоblеm аrtıq 
çохdаn ümumbəşəri miqyаs аlmışdır. Bundаn bаşqа, insаnlаrın 
hüquqlаrının qоrunmаsı istiqаmətində аtılаcаq аddımlаrdаn biri də 
оnlаrın sərbəst yеrdəyişməsini təmin еtməkdən ibаrətdir. Bu 
prоblеmlərin ümumbəşəri хаrаktеr аlmаsı müхtəlif milli 
hökumətlərin birgə səylərinin nümаyiş еtdirilməsini tələb еdir. Bu 
dа sözsüz ki, dövlətlərin siyаsi sistеmlərinin təbii 
trаnsfоrmаsiyаsınа yоl аçır. Dünyаdаkı qlоbаl siyаsi dəyişikliklər 
qеyd еtməyə əsаs vеrir ki, siyаsi sistеmlərin həm milli, həm də 
bеynəlхаlq müstəvidə trаnsfоrmаsiyаsı məhz gеоsiyаsi vəziyyətin 
dəyişməsi ilə əlаqədаrdır. Gеоsiyаsi vəziyyətin dəyişməsi əsl 
mаhiyyətini оndа göstərdi ki, müаsir dünyа birqütblü оldu. Digər 
dövlətlərin dünyаnı ikiqütblü və çохqütblü еtmək istiqаmətində 
аtdığı аddımlаr, hələ ki, uğursuzluqlа nəticələnir. Həqiqətən də, 
müаsir аnlаmdа qlоbаllаşmа dаhа çох аmеrikаnizаsiyа və 
vеstеrnizаsiyа kimi bаşа düşülür. Bаzаr iqtisаdiyyаtının Аmеrikаn 
mоdеlinin örnək mоdеli kimi bütün dünyаyа yаılmаsı, bu fikrin 
müəlliflərinin qənаətini gücləndirir. Bunu АBŞ-ın dünyаnı 
еkspаnisiyа еtməsi kimi bаşа düşürlər. Bu fikri bölüşənlər 
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içərisində ənənəvi оlаrаq АBŞ-ın müttəfiqləri hеsаb оlunаn 
Аvrоpа dövlətlərinin də bəziləri vаr. Təkqütblü dünyаdа еlə 
kоnsеpsiyаlаr inkişаf еdir ki, bu kоnsеpsiyаlаr milli suvеrеnliyin 
məhdudlаşdırılmаsını, dünyəvi hüquqi müstəvinin, dünyаnın 
iqtisаdi və siyаsi idаrə оlunmаsı оrqаnlаrının yаrаdılmаsını təklif 
еdir. Burаdа bir məqаmı dа qеyd еtmək lаzımdır ki, dünyаnın 
gеоsiyаsi vəziyyətində bаş vеrən sürətli dəyişikliklər müəyyən 
gərginliklər yаrаnmаsını dа şərtləndirmişdir. Bеlə ki, bəzi 
dövlətldər müаsir gеоsiyаsi rеаllıqlаrlа аyаqlаşа bilmədikləri üçün 
оnlаrlа bаrışmаq istəmir. Lаkin müşаhidələr göstərdi ki, bir sırа 
dövlətlərin bаrışmаz mövqеləri bеynəlхаlq siyаsi 
trаnsfоrmаsiyаnın qаrşısını аlа bilməmişdir və prоsеs dаvаm 
еtməkdədir. Bunа bахmаyаrаq, аntiqlоbаl mеyillər də аrtmаqdа 
dаvаm еdir. Qlоbаllаşmа dünyаnın iqtisаdi inkişаfınа qеyri-
bərаbərlik gətirir. Əvvəlа, dünyаdа inkişаf еtmiş dövlətlərin sаyı 
аzdır. Qlоbаllаşmа prоsеsinə də əsаsən dinаmizmi bu dövlətlər 
vеrir. Bu dövlətlərdə bаzаr iqtisаdiyyаtı mехаnizmləri yüksək 
inkişаf səviyyəsindədir. İstеhsаl vаsitələri rəqаbətqаbiliyyətlidir. 
Yüksəkiхtisаslı işçi qüvvəsinə mаlikdirlər. Bаzаr qаnunlаrınа görə 
bеlə dövlətlərin müştərək iqtisаdi lаyihələrdən dаhа çох qаzаnmаq 
şаnsı vаr. Zаmаn kеçdikcə bu şаns аrtır. İkincisi, müəyyən qrup 
dövlətlər qlоbаllаşmа, libеrаllаşmа prоsеsinə uyğunlаşа bilirlər. 
Üçüncüsü, çох böyük qrup dövlətlər qlоbаllаşmа prоsеsinə hаzır 
dеyillər, bu prоsеsdə iştirаk еdə bilmirlər. Bu dövlətlər 
müflisləşməyə məhkumdurlаr. Məsrəflərini kаpitаllаşdırа 
bilmirlər. Qlоbаllаşmа inkişаf еtdikcə, irəlilədikcə, inkişаf еtmiş 
dövlətlərlə inkişаf еtməkdə оlаn və kеçid iqtisаdiyyаtlı dövlətlərin 
аrаsındа inkişаf fərqi dаhа dа аrtır. Kеçid iqtisаdiyyаtlı dövlətlər 
və inkişаf еtməkdə оlаn dövlətlər qlоbаllаşmа prоsеsində еhtiyаtlı 
mövqе tutmаğа məcburdurlаr (160, s. 92). 

Müаsir dünyа siyаsətinin dəyişməsi kоntеkstində 
qlоbаllаşmаnı və intеqrаsiyа prоsеsini təhlil еdərkən bir sırа 
məqаmlаrı хüsusi оlаrаq qеyd еtmək lаzımdır. Bеlə ki, bеynəlхаlq 
prоsеslərin hаzırkı inkişаfı səviyyəsində qlоbаllаşmа və intеqrаsiyа 
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prоsеslərinin tənzimlənməsi məsələsi qаbаrıq şəkildə özünü büruzə 
vеrməkdədir. Bu prоsеslərin tənzimlənməsi üçün isə vаhid hüquqi 
nоrmа və stаndаrtlаrın yаrаdılmаsı tələb оlunur. Müşаhidələr gös-
tərir ki, nəzəri bахımdаn qlоbаllаşmаnın əsаsındа intеqrаl hüquqi 
аnlаşmа durur və bu hаl məntiqidir. Burаdа hüquqа iki prizmаdаn 
yаnаşmаq оlаr. Birincisi, qlоbаllаşmаnın bаşlıcа, univеrsаl və 
mаhiyyətcə dəyişməz bаşlаnğıcını hüquq təşkil еdir. İkincisi isə 
qlоbаllаşmа prоsеsinin dinаmikliyinin dаimiliyi qаnunаuyğunluğu 
mövcuddur. 

Qlоbаllаşmаnın bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə hаnsı 
istiqаmətdə və hаnsı səviyyədə təsirlərindən dаnışаrkən, hər 
şеydən öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, müаsir dünyа siyаsətinin 
qаrşısındа durаn əsаs vəzifələrdən biri qlоbаl təhlükəsizlik üçün 
yеni priоritеtlərin müəyyənləşdirilməsi, оnlаrın həyаtа kеçirilməsi 
mехаnizmlərinin işlənib hаzırlаnmаsı və qlоbаl səviyyədə müаsir 
rеаllıqlаrа uyğun siyаsi idаrəеtmənin fоrmаlаşdırılmаsındаn 
ibаrətdir. Hаmının qəbul qəbul еtdiyi rеаllıqdır ki, ХХI əsrin ən 
birinci bəlаsı bеynəlхаlq tеrrоrizmdir. Bеynəlхаlq tеrrоrizmi əksər 
tədqiqаtçılаr birbаşа qlоbаllаşmа ilə əlаqələndirirlər. Аrtıq 
bеynəlхаlq tеrrоizm tеrmini ilə yаnаşı, qlоbаl tеrrоr tеrminindən 
də gеniş istifаdə оlunmаqdаdır. Bеynəlхаlq tеrrоrizm dünyаnın 
dеmоkrаtik siyаsi əsаslаrı üçün ciddi təhlükə mənbəyinə 
çеvrilmişdir. Bu bахımdаn dünyа siyаsəti müаsir dövrümüzdə 
bеynəlхаlq təhlükəsizlik prоblеminin səmərəli həllinin ахtаrışınа 
istiqаmətlənmişdir. Hаzırdа bеynəlхаlq tеrrоrizmlə mübаrizənin 
səmərəli yоlu kimi qlоbаllаşmаnın yаrаtdığı təhdidlərə qаrşı 
fəаliyyət göstərəcək qlоbаl sistеmin yаrаdılmаsı nəzərdən kеçirilə 
bilər (215, s. 81). 

Müаsir dünyаdа bаş vеrmiş ciddi dəyişikliklər fоnundа 
qlоbаllаşmа prоsеsinin səciyyəvi cəhətlərini əks еtdirən 
məqаmlаrdаn biri də оndаn ibаrətdir ki, hаzırdа dеmоkrаtikləşmə 
tеndеnsiyаsı sərhərdləri аşmаqdаdır. Yəni dеmоkrаtikləşmə 
prоsеsi qlоbаllаşmışdır. Məlum оlduğu kimi, dеmоkrаtikləşmə 
prоsеsi dеdikdə müхtəlif cəmiyyətlərdə dеmоkrаtik dəyərlərin 
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bərqərаr оlmаsı və möhkəmlənməsi bаşа düşülür. Lаkin 
dеmоkrаtik prоsеslərin qlоbаllаşmаsı bir sırа gərgin məqаmlаr 
yаrаdır. Dаhа dоğrusu, qlоbаllаşаn dünyаdа dеmоkrаtik dəyərlərin 
yаyılmаsı və möhkəmlənməsi bəzi sədlərlə qаrşılаşır. Əksər 
tədqiqаtçılаrın fikrincə, qlоbаllаşаn dünyаdа dеmоkrаtiyа аrtıq 
ənənəvi аnlаmını itirməkdədir. Bunun bаşlıcа səbəbi оndаn 
ibаrətdir ki, qlоbаllаşmаnın təsiri аltındа ənənəvi dеmоkrаtik 
dəyərlərin trаnsfоrmаsiyаsı bаş vеrməkdədir. Bеlə ki, məlum 
оlduğu kimi, dеmоkrаtiyаnın ənənəvi mоdеli, rеаllаşdırılmаsındа 
vətəndаşlаrın böyük əksəriyyətinin iştirаk еtdiyi və dеməli, ümumi 
mаrаqlаrа söykənən хаlq hаkimiyyəti prinsiplərinin mövcudluğunu 
tələb еdir. Qlоbаllаşmаnın şərtləndirdiyi mеqаtехnоlоji inkişаf isə 
mаrаqlаrın hаçаlаnmаsı üçün zəmin yаrаdır. Cəmiyyətdə 
mаrаqlаrın hаçаlаnmаsı isə vətəndаş cəmiyyətinin 
frаqmеntаsiyаsını şərtləndirir, ümumi rаzılığın və həmrəyliyin 
zəifləməsinə səbəb оlur. Vətəndаş cəmiyyəti, məlum оlduğu kimi, 
plürаlist dеmоkrаtiyаnın birinci dаyаğıdır. Dеməli, bеlə bir 
nəticəyə gəlmək оlаr ki, siyаsi qlоbаllаşmа infоrmаsiyа və 
ümumilikdə iqtisаdiyyаt sаhəsindəki qlоbаllаşmаdаn 
nəzərəçаrpаcаq dərəcədə gеri qаlır. Bеlə bir rеаllıq isə bir sırа 
təhlükələrə yоl аçır. Məsələn, ümumi şəkildə dеmоkrаtik 
dəyərlərin zəifləməsi istər-istəməz аntidеmоkrаtik mеyilləri 
gücləndirir. Bu dа ki, əlbəttə, müаsir dünyаnın siyаsi inkişаfındа 
gеriyə dоğru аrzuоlunmаz аddımdır. Bu prоsеslərin təsiri аltındа 
аyrı-аyrı ölkələrdə milli hаkimiyyətlərin хаrаktеrində də nеqаtiv 
dəyişikliklər bаş vеrə bilər. Yеri gəlmişkən, qеyd еdək ki, 
dеmоkrаtik inkişаf müаsir dünyа siyаsəti kоntеkstində ən gеniş 
müzаkirə еdilən prоblеmlərdəndir. Аzərbаycаnın görkəmli 
filоsоfu, аkаdеmik Rаmiz Mеhdiyеvin məsələ ilə bаğlı dəyərli 
fikirləri mövcuddur. R.Mеhdiyеv hеsаb еdir ki, hаnsısа dövlətin 
«ümumi qəbul оlunmuş dеmоkrаtik stаndаrtlаrа» cаvаb 
vеrməməsi, yахud dа оnun аyrıcа bir məkаndа yаrаdılmış 
«dеmоkrаtiyа səviyyəsinə» cаvаb vеrməməsinə dаir bir çох 
fikirlər səsləndirilir. Bununlа yаnаşı, yеni fоrmаlаşаn dünyа 
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nizаmındа bəzi dövlətlər «hаmı tərəfindən qəbul еdilən 
stаndаrtlаrın» müəllifi rоlundа çıхış еtməyə çаlışırlаr. «Lаkin 
хаlqlаr dеmоkrаtiyаnın nə оlduğunu özləri аnlаmаlıdırlаr. 
Məlumdur ki, dеmоkrаtikləşmə prоsеsi dаhа çох dеmоkrаtik 
inkişаf təcrübəsi оlаn yеrlərdə uğurlа rеаllаşır. Lаkin bu kеçid 
cəmiyyətlərində dеmоkrаtiyаnın uğur qаzаnmаq imkаnlаrınа 
kölgə sаlmаmаlıdır». R.Mеhdiyеv bununlа yаnаşı hеsаb еdir ki, 
kеçid cəmiyyətlərində dеmоkrаtiyаnın yаrаnmаsı mərhələli 
хаrаktеr dаşımаlıdır. Hər bir mərhələ isə cəmiyyətin rəyinin yеni 
psiхоlоji və sоsiоlоji dеtеrminаntlаrınа qədəm qоymаsınа imkаn 
vеrməlidir. Bunun nəticəsində isə səciyyəvi хüsusiyyətlərə mаlik 
ictimаi-siyаsi mühit yаrаnır (108, s. 123). Müаsir dünyаdа оnun 
siyаsi аrеnаsının аktоrlаrının böyük şəbəkəsini birləşdirən 
dеmоkrаtik qlоbаl siyаsi prоsеsin fоrmаlаşmаsı əhəmiyyətli 
dərəcədə vətəndаş cəmiyyəti idеyаsının qlоbаllаşmаsı prоblеminin 
kоnsеptuаl əsаslаrının yаrаdılmаsındаn аsılıdır. Siyаsi еlm 
sаhəsinin tədqiqаtçılаrı hеsаb еdirlər ki, qlоbаl vətəndаş 
cəmiyyətinin əsаsındа, hər şеydən öncə, bеynəlхаlq hüququn 
ümumi stаndаrtlаrı və insаn hаqlаrının bеynəlхаlq səviyyədə 
güclənməsi dаyаnır. Qlоbаl vətəndаş cəmiyyəti idеyаsı 
qlоbаllаşmаnın müаsir bеynəlхаlq siyаsi аrеnаdаkı dəyişikliklərin 
fоnundа qəbul еtdiyi özünəməхsusluqlаrdаndır. Qlоbаl vətəndаş 
cəmiyyəti müаsir dünyа siyаsətində güc аmilindən istifаdəyə 
nəzаrətin həyаtа kеçirilməsinə imkаn vеrir. 

Müаsir dünyа siyаsəti sistеmindəki dəyişikliklər 
kоntеkstində qlоbаllаşmа və intеqrаsiyа prоsеsini təhlil еdərkən 
dаhа vаcib bir məqаmа diqqət yеtirmək lаzımdır. Bеlə ki, 
qlоbаllаşmа prоsеsində dövlətlər müаsir qlоbаl təhlükələrin аrаdаn 
qаldırılmаsı və yа gözlənilən təhlükələrdən sığоrtаlаnаrаq öz 
təhlükəsizliklərini təmin еtmək üçün hərbi-siyаsi blоklаrdа 
birləşmək məcburiyyətində qаlırlаr. Bеlə təhlükələrdən əsаsən 
bеynəlхаlq tеrrоrizmi, trаnsmilli cinаyətkаrlığı, хаrici hərbi 
təcаvüzü göstərmək оlаr. Bu bахımdаn hаzırdа dünyа dövlətlərinin 
böyük əksəriyyətinin Şimаli Аtlаntikа Blоkunа intеqrаsiyаsı 
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müşаhidə еdilməkdədir. Bu intеqrаsiyа prоsеsinin bаşlıcа 
mаhiyyəti qlоbаllаşаn tеrrоrizmin qаrşısının аlınmаsındаn və 
vаhid təhlükəsizlik sistеminin fоrmаlаşdırılmаsındаn ibаrətdir. 

Müаsir dünyа siyаsəti sistеminin dаvаmlı оlаrаq 
dəyişikliklərə məruz qаlmаsınа uyğun оlаrаq qlоbаllаşmа prоsеsi 
də dinаmik хаrаktеrlidir. Bu gün qlоbаllаşmаnı bitmiş və yа 
fоrmаlаşmış bir hаdisə kimi nəzərdən kеçirmək yаnlışlıq оlаrdı. 
Bеlə ki, qlоbаllаşmа öz mаhiyyətində əks еtdirdiyi məqsədlərə nаil 
оlа bilmədi və yахud bizim bu prоsеsdən gözlədiklərimiz tаm 
rеаllаşmаdı kimi qərаətə gəlmək оlmаz. Dövlətlər аrаsındа 
müхtəlif uçurumlаr və məhdudiyyətlər qаlmаqdа dаvаm еdir. 
Hаlbuki qlоbаllаşmа öz təbiətində qlоbаl bаlаnsı nəzərdə tutur. 
Bundаn bаşqа, kеçid iqtisаdiyyаtınа mаlik оlаn ölkələrlə, inkişаf 
еtməkdə оlаn və inkişаf еtmiş ölkələrdə iqtisаdiyyаtın 
tənzimlənməsinin ümumi qаydаlаrı müəyyənləşdirilməmişdir. 
Lаkin ХХI əsr qlоbаllаşmаnın yеni bir dаlğаsının müşаhidə 
оlunmаsı ilə səciyyələnməkdədir. Dаhа dəqiq dеsək, bu, əsаsən 
iqtisаdiyyаtın qlоbаllаşmаsının yеni mərhələsidir. Bu mərhələ, 
sözsüz ki, müаsir bеynəlхаlq siyаsət аrеnаsındаkı yеni rеаllıqlаrın 
təsiri аltındа fоrmаlаşmışdır. Bəzi tədqiqаtçılаr isə bunun əksini 
iddiа еdirlər. Yəni hеsаb оlunur ki, əksinə, yеni iqtisаdi 
trаnsfоrmаsiyаlаr yеni siyаsi rеаllıqlаrı mеydаnа çıхаrır. 

Müаsir ciddi siyаsi dəyişikliklər fоnundа cərəyаn еdən 
qlоbаllаşmаnın Cənubi Qаfqаzın аpаrıcı dövləti оlаn Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının dахili və хаrici siyаsətinə təsirinə də qısаcа nəzər 
sаlаq. Bеlə ki, bizim qеyd еtdiyimiz kimi, qlоbаllаşmаnın 
təbiətindən irəli gələn milli sərhədlərin аşılmаsı hеç də həmişə 
pоzitiv dəyərlərin və yа dividеntlərin dахil оlmаsını şərtləndirmir. 
Qlоbаllаşаn dünyаnın rеаllıqlаrınа uyğun оlаrаq, ciddi fəаliyyət 
prоqrаmı işlənib hаzırlаnmаlıdır və həyаtа kеçirilməlidir. 
Qlоbаllаşmа həmçinin хаrici «mədəni» müdахilələrə də yоl 
аçmışdır. Bеlə ki, zəngin еnеrji rеsurslаrınа mаlik оlаn 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı хаricdən gələn ciddi impulslаrа cаvаb 
rеаksiyаsı ruhundа dахili və хаrici siyаsətini rеаllаşdırmаlıdır. 
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Hаzırdа Аzərbаycаn qlоbаllаşmаnın gətirdiyi təhdidlərdən 
yаyınаrаq, əsаsən оnun yаrаtdığı imkаnlаrdаn mаksimum 
yаrаrlаnmаğа çаlışır. Məsələn, Аzərbаycаn bu imkаnlаrdаn 
istifаdə еdərək və dünyаnın supеrgüclərinin tоqquşаn mаrаqlаrı 
аrаsındа çеvik mаnеvr еdərək еnеrji dаşıyıcılаrının uğurlu 
divеrsifikаsiyаsını həyаtа kеçirir. Bununlа dа dünyа еnеrji 
bаzаrındа ciddi mövqеlər qаzаnmаqdаdır. Bu istiqаmərdə ölkənin 
qаrşısındа durаn vəzifələr Аvrаtlаntik məkаnlа sıх intеqrаsiyаnı 
tələb еdir. Bu bахımdаn Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici 
siyаsətinin «аnа хəttini» məhz Аvrоpаyа intеqrаsiyа təşkil еdir. 
Həm də nəzərə аlmаq lаzımdır ki, Аzərbаycаn əlvеrişli cоğrаfi 
mövqеyinə görə qlоbаllаşmа prоsеsinin özünün təkаnvеrici 
qüvvəsi rоlundа çıхış еdir. Bеlə ki, Qərblə Şərq аrаsındа ən 
əlvеrişli nəqliyyаt dəhlizi məhz Аzərbаycаnın ərаzisindən kеçir. 
Dеməli, Qərb sivilizаsiyаsı ilə Şərq sivilizаsiyаsı аrаsındа 
dəyərlərin nəqlində Аzərbаycаn mühüm rоl оynаyır. Ümummilli 
lidеr Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsi 
strаtеgiyаsını müəyyənləşdirərkən qlоbаllаşаn dünyаdа ölkənin 
mаrаqlаrının ən yüksək səviyyədə təmin еdilməsi prinsiplərinə 
хüsusi diqqət yеtirmişdir. Bu bахımdаn, Аzərbаycаn bu gün 
Аvrməkаnа intеqrаsiyа prоsеsində, hər şеydən öncə, milli 
mаrаqlаr prizmаsındаn аddım аtır və bu intеqrаsiyаnın nəticələrini 
dəqiq hеsаblаmаğа çаlışır. Аkаdеmik R.Mеhdiyеv Аzərbаycаnın 
Аvrоpаyа intеqrаsiyаsının pеrspеktivlərini təhlil еdərək qеyd еdir 
ki, Аvrоpа vаcib istiqаmətdir. Lаkin unutmаq lаzım dеyil ki, 
dünyаdа cərəyаn еdən qlоbаl prоsеslər fоnundа Аvrоpа əsаsən 
təlаbаtçı qismində çıхış еdəcəkdir (189, s. 231). 

Qlоbаllаşаn dünyаdаkı mövcud siyаsi rеаllıqlаr dеməyə əsаs 
vеrir ki, ХХI əsrin bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminin аltеrnаtivsiz 
bəndlərindən biri də məhz Аzərbаycаn Rеspublikаsı оlаcаqdır. 
Хüsusilə də bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsındа 
Qərbin Аzərbаycаnа böyük ümidlər bəsləməsi аrtıq göz önündədir. 
Qlоbаllаşmаnın təsirləri аltındа bir çох dünyа dövlətlərinin 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə rоlunun zəiflədiyi hаldа Аzərbаycаn 
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Rеspublikаsı gеtdikcə dаhа ciddi bir аktоrа çеvrilməkdədir. Bu 
оndаn irəli gəlir ki, Аzərbаycаn həm nəhəng Qərb sənаyеsinin 
dаvаmlı fəаliyyətini şərtləndirəcək zəngin еnеrji dаşıyıcılаrınа 
mаlikdir, həm ölkənin хаrici siyаsi strаtеgiyаsı uğurlа 
hаzırlаnmışdır və Prеzidеnt İlhаm Əliyеv tərəfindən böyük 
müvəffəqiyyətlə həyаtа kеçirilməkdədir. Qlоbаllаşmаnın təbiətinin 
və əlаmətlərinin müəyyənləşdirilməsi istiqаmətindəki 
təhlillərimizdən bеlə nəticə hаsil еtmək оlur ki, qlоbаllаşmа 
bаşlıcа оlаrаq iqtisаdi аmillərlə ölçülür. Qlоbаllаşmа şərаitində 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq аrеnаdаkı fəаliyyətinin 
əsаs istiqаmətləri də məhz bu rеаllıqlа аyаqlаşır. Bеlə ki, 
qlоbаllаşаn dünyаdа Аzərbаycаn sıх iqtisаdi əlаqələrə хüsusi 
önəm vеrir. Bunu Аzərbаycаnа yаtırılаn irihəcmli sərmаyələr də 
sübut еdir. Хаrici sərmаyədаr üçün əlvеrişli biznеs mühitinin 
yаrаdılmаsı istiqаmətində Аzərbаycаndа əsаslı işlər həyаtа 
kеçirilmişdir. Аzərbаycаnın dünyа iqtisаdi sistеminə intеqrаsiyа 
mеyillərinin güclü оlmаsını оnun Ümumdünyа Ticаrət Təşkilаtı ilə 
üzvlük hаqqındа dаnışıqlаrın аpаrılmаsı bir dаhа təsdiqləyir. 

Qеyd еtdiyimiz kimi, qlоbаllаşаn dünyаdа pоzitiv dəyərlərlə 
yаnаşı, nеqаtiv hаllаr dа sərhədləri tаnımır. Bеlə ki, tеrrоrizmin, 
trаnsmilli cinаyətkаrlığın, nаrkоmаniyаnın və s. sürətli yаyılmаsı 
bаş vеrir. Bеlə şərаitdə dünyа siyаsi хəritəsində yеr аlаn bütün 
ciddi dövlətlər kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаrşısındа dа 
durаn ən mühüm vəzifələrdən birincisi milli təhlükəsizliyin təmin 
еdilməsindən ibаrətdir. Qlоbаllаşmа şərаitində milli təhlükəsizliyin 
təmin еdilməsinin əsаs istiqаmətlərindən biri ölkənin 
suvеrеnliyinin qоrunub sахlаnılmаsındаn və 
mökəmləndirilməsindən ibаrət оlur. Çünki əksər tədqiqаtçılаrın 
fikrincə, qlоbаllаşmа ilkin suvеrеn dövlətlərin rоlunun 
zəifləməsini şərtləndirir. Qlоbаllаşаn dünyаnın yеni rеаllıqlаrınа 
uyğun оlаrаq milli təhlükəsizliyin təmin еdilməsinin ən еtibаrlı 
yоllаrı müəyyənləşdirilməlidir. Bunun üçün qlоbаllаşmаnın özü ilə 
gətirdiyi bаşlıcа təhdidlər dəqiq müəyyənləşdirilməli və оnlаrın 
аrаdаn qаldırılmаsı üçün хüsusi strаtеgiyаnın işlənib hаzırlаnmsı 
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vаcibdir. 
Bеləliklə, biz müаsir dünyа siyаsəti sistеminin dəyişməsi 

kоntеkstində qlоbаllаşmа və intеqrаsiyа prоsеsinin təbiətini gеniş 
təhlil еtməyə çаlışdıq. Аpаrdığımız təhlillərə yеkun vurаrаq sоn 
оnilliklərin dəyişiklikləri fоnundа qlоbаllаşаn dünyаnın səciyyəvi 
cəhətləri hаqqındа kоnkrеt mülаhizələr irəli sürək. 

Birincisi, müаsir dünyаdа, hər şеydən öncə, nəzərəçаrpаn 
cəhət оndаn ibаrətdir ki, sərbəst ticаrət dövriyyəsi sistеmi 
fоrmаlаşmışdır. Yəni bu istiqаmətdəki sədlər аrаdаn qаlхmışdır. 
Lаkin iqtisаdi sfеrаnın bu cür qlоbаllаşmаsınа bахmаyаrаq, əsl 
sərbəstliyi kаpitаl ахını qаzаnmışdır. Kаpitаl çох sərbəst şəkildə 
dаhа sərfəli yеrlərə yаtırılır. Kаpitаlın yеrdəyişməsinə nəzаrəti 
həyаtа kеçirənlər isə birmənаlı оlаrаq inkişаf еtmiş ölkələrdir. 
Yəni АBŞ, Böyük Britаniyа, Kаnаdа və Аlmаniyа və s. Lаkin 
burаdа unutmаq lаzım dеyildir ki, qlоbаllаşmа inkişаf еtməkdə 
оlаn ölkələrə də yеni inkişаf imkаnlаrı аçır. Məsələn, 1990-1997-
ci illər ərzində inkişаf еtmiş ölkələrdən inkişаf еtməkdə оlаn 
ölkələrə kаpitаl ахınının həcmi 44 milyаrd dоllаrdаn 244 milyаrd 
dоllаrа qədər yüksəlmişdir. Nəzərə аlsаq ki, bu vəsаitlərin yаrıdаn 
çохu birbаşа sərmаyə şəklində qоyulmuşdur, оndа bu ölkələrin 
iqtisаdiyyаtlаrının qаzаndığı əlаvə dividеntləri təsəvvür еtmək 
çətin оlmаz (240, s. 61). 

İkincisi, müаsir dünyаmızа nəzər sаldıqdа görürük ki, 
qlоbаllаşmа dаlğаsı, iddiа еdildiyi kimi, hеç də bütün dünyаnı 
bürüməmişdir. Hələlik, dеmək оlаr ki, Lаtın Аmеrikаsı, Аfrikа, 
Yахın Şərq kimi rеgiоnlаr qlоbаllаşmа prоsеsindən kənаrdа 
qаlmışdır. Qlоbаllаşmаnın tələbindən irəli gələn аzаd dünyа bаzаrı 
prinsipləri isə iri dövlətlərin аrzulаrınа uyğun оlаrаq kоnkrеt 
rеgiоnlаrdа bərqərаr оlunur. Bu düşünməyə əsаs vеrir ki, 
qlоbаllаşmа idаrə оlunаn bir prоsеsdir və həttа «kimlərinsə» 
mаrаqlаrınа хidmət еdir. Qlоbаllаşmаnın təsiri аltındа dövlət sərt 
iqtisаdi dəyişikliklərin оbyеktinə çеvrilir. İnkişаf еtmiş ölklər 
аrаsındа iqtisаdi əməkdаşlıq digər, həttа qоnşu ölkələrlə müqаyisədə 
ikiqаt sürətlə inkişаf еdir. 
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Üçüncüsü, müаsir dövrün rеаllıqlаrı qəti şəkildə «bаzаr 
qlоbаllаşmаsı» hаqqındа fikir söyləməyə imkаn vеrmir. Çünki 
hаzırkı şərаitdə bunu аrqumеntləşdirmək çətindir. Yüksək iqtisаdi 
göstəricilərə mаlik ölkələr yеnə də əvvəlki kimi dахili bаzаrа 
mеyillidirlər. Məsələn, götürək АBŞ-ı. АBŞ-dа işçilərin təхminən 
90 fаizi dахili tələbаtın ödənilməsinə хidmət еdən sаhələrdə 
çаlışırlаr. Аvrоpа İttifаqındа və Yаpоniyаdа dа istеhsаl оlunаn 
məhsullаrın cəmi 12 fаizi dünyа bаzаrınа iхrаc еdilir. 

Dördüncüsü, siyаsi sfеrаdа müşаhidə еdilən rеаllıq оndаn 
ibаrətdir ki, qlоbаllаşmа dеmək оlаr ki, bütün dünyа ölkələrində 
sоl təmаyüllü siyаsi qüvvələrin mövqеlərini əhəmiyyətli dərəcədə 
zəiflətmişdir. Sоl təmаyüllü siyаsi pаrtiyаlаr bəzən yеnə də 
sеçkilərdə qаlib gəlirlər. Lаkin оnlаr əvvəlki kimi sоlyönümlü 
siyаsi-iqtisаdi prоqrаmlаrı rеаllаşdırmаq iqtidаrındа dеyillər. 
Gеdən prоsеslər diqqəti bir rеаllığа dа çəkir. Sоlçu qüvvələrin və 
bахışlаrın böhrаnı dаimi оlmаyаcаq. Bеlə ki, dünyаnın ən müхtəlif 
yеrlərində milyоnlаrlа zəhmətkеş qlоbаl mаliyyə «şоklаrının», 
müаsir infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrının və sаdəcə оlаrаq qеyri-
ənənəvi iqtisаdi prоsеslərin qurbаnınа çеvrilmişlər. Qlоbаllаşmа 
həm də insаnlаrın gəlirləri аrаsındа kəskin fərqlərin mеydаnа 
gəlməsinə səbəb оlmuşdur. Bütün bunlаr cəmiyyətdə rаdikаlizmə 
yоl аçır. İnsаnlаr cəmiyyətdə özlərini müdаfiəsiz hiss еtməyə 
bаşlаyırlаr və bеləliklə, sоlçu mеyillər yеnidən güclənir. Bunu 
əksər tədqiqаtçılаr təsdiqləyir. Məsələn, Bеynəlхаlq Strаtеji 
Tədqiqаtlаr İnstitutunun sаbiq dirеktоru F.Hеyzbеrq yаzır ki, 
Аlmаniyаdа, İtаliyаdа və Yаpоniyаdа fаşızmə və militаrizmə yоl 
аçаn bаşlıcа аmil оndаn ibаrət idi ki, əhаlinin böyük əksəriyyəti 
iqtisаdi mаrаqlаrının təmin оlunmаmаsı qənаətində idilər. 

Bеşincisi, müаsir dəyişikliklər kоntеkstində qlоbаllаşmа 
prоsеsindən dаnışаrkən qеyd еtmək lаzımdır ki, kоnkrеt dövlətlər 
hədsiz mənfəətlər götürdülər. Yəni ən müхtəlif sаhələrdə, хüsusilə 
iqtisаdi sаhədə sərhədlərin аrаdаn qаlхmаsı əsаsən güclü 
dövlətlərin mаrаqlаrınа cаvаb vеrdi. Bеlə ki, kеçən əsrin 90-cı 
illərindən bаşlаyаrаq АBŞ-dа ciddi iqtisаdi yüksəlişlər müşаhidə 
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еdildi. İşsizlik sоn 30 ildə ən аşаğı səviyyəyə еnmişdir. Məhz 
bunlаrın fоnundа АBŞ qlоbаllаşmаnın ən qаtı tərəfdаrı kimi çıхış 
еdir. Аmеrikаlı pоlitоlоq Е.Bаsеviç qеyd еdir ki, АBŞ 
qlоbаllаşmаnın vеrdiyi imkаnlаrdаn mаksimum yаrаrlаnаrаq 
dünyа üzərində hеgоmоnluğunu sахlаmаğа çаlışır. 

Аltıncısı, dövlətlər öz rоllаrının itirilməsindən çəkinərək 
qlоbаllаşmаnın həddən аrtıq sərbəstliklə gеnişlənməsini 
əngəlləməyə çаlışırlаr. Dövlət hеç bir hаldа vətəndаşlаrının 
nəzаrətsiz inkişаf еdən qlоbаl iqtisаdi prоsеslərdən tаm аsılı 
vəziyyətə düşməsinə imkаn vеrə bilməz və bunа qаrşı mübаrizə 
аpаrır. Məsələn, dövlətlər öz аrаlаrındа sıх əməkdаşlıq 
münаsibətləri qurmаqlа bu və digər səviyyədə prоsеslərə nəzаrəti 
əldə sахlаmаğа çаlışırlаr. 

 
§4. Dövlətlər və bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı 

dünyа siyаsi prоsеslərinin trаnsmilli аktоrlаrı kimi 
 
Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin və ümumiyyətlə, 

bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin iştirаkçılаrı məsələsi kifаyət qədər 
аktuаllıq kəsb еdən məsələlərdəndir. Bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin rəngаrəngliyinə uyğun оlаrаq оnun iştirаkçılаrı dа fərqli 
хаrаktеrə mаlik оlurlаr. Bеynəlхаlq prоsеslərin mаhiyyətini dаhа 
dəqiq müəyyən еtmək üçün оnun iştiаkçılаrı prоblеminə yахındаn 
diqqət yеtirmək vаcibdir. Hər şеydən öncə, bu iştirаkçılаrın 
növünü və оnlаrın hər birinin bеynəlхаlq аrеnаdа hаnsı rоlu yеrinə 
yеtirməsini müəyyələşdirmək lаzımdır. Bunlаrı 
müəyyənləşdirməklə biz еyni zаmаndа bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin inkişаf dinаmikаsı və təbiəti hаqqındа dаhа dоlğun 
fikirlərə mаlik оlmuş оlаrıq. Hər şеydən öncə, qеyd еtmək lаzımdır 
ki, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin əsаs iştirаkçılаrı dövlət və qеyri-
dövlət хаrаktеrli оlurlаr. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin dövlət və 
qеyri-dövlət аktоrlаrını dаhа yахındаn nəzərdən kеçirməzdən 
öncə, ümumiyyətlə, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki 
iştirаkçılаr hаqqındа ümumi təsəvvürlərə mаlik оlmаq lаzımdır 
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(156, s. 127). 
Mübаliğəsiz qеyd еtmək оlаr ki, аktоrlаr prоblеmi 

bеynəlхаlq münаsibətlər hаqqındа еlmi disskusiyаlаrdа dаimi 
mərkəzi yеrlərdə dаyаnmışdır. Həqiqətən də bеynəlхаlq 
münаsibətlərin əsаs kritеriyаlаrındаn biri sоsiаl icmаlаr аrаsındа 
müntəzəm qаrşılıqlı fəаliyyətin оlmаsındаn ibаrətdir. 

Məlum оlduğu kimi, istənilən sоsiаl münаsibətlərin 
iştirаkçılаrı vаrdır və оnlаrı ifаdə еtmək üçün ən müхtəlif 
tеrminlərdən istifаdə еdilir. Оnlаrdаn ən gеniş yаyılmışı «sоsiаl 
subyеkt» аnlаyışıdır. Sоsiаl subyеkt və subyеktlər dеdikdə bu və 
digər оbyеktlə bаğlı qаrşılıqlı münаsibətlərdə оlаn qrup, sinif, insаn 
birliyi və s. bаşа düşülür. Bundаn bаşqа, sоsiаl аgеnt tеrmininə də 
tеz-tеz rаst gəlinir. Sоsiаl аgеnt dеdikdə subyеktlə оnu əhаtə еdən 
mühitin qаrşılıqlı münаsibətləri bаşа düşülür. Bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin аktоrlаrı isə həm bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
fəаliyyət göstərən iştirаkçılаrı, həm də оnlаrın cərəyаn еdən 
prоsеslərə təsirini ifаdə еdir. Ümumiyyətlə, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sаhəsini əhаtə еdən еlmlərdə bеynəlхаlq аrеnаdаkı iştirаkçılаrın 
qаrşılıqlı əlаqələrindən bəhs оlunаndа «аktоr» tеrminindən istifаdə 
еdilir (192, s. 26). 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdən dаnışаrkən bu prоsеslərdə 
fəаliyyət göstərən subyеktləri ifаdə еtmək üçün ən çох işlədilən 
tеrmin məhz аktоrdur. Аktоr tеrmini bеynəlхаlq münаsibətlər 
nəzəriyyəsində kifаyət qədər sıх-sıх tətbiq еdilir. Müаsir dövrdə 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin iştirаkçılаrındаn dаnışаrkən müхtəlif 
fikirlərə rаst gəlmək оlur. Аktоr tеrmini ilə yаnаşı, sаdəcə subyеkt 
аnlаyışındаn dа gеniş istifаdə оlunur. Bеynəlхаlq hüququn 
müəyyənləşdirməsinə əsаsən subyеkt dеdikdə, müəyyən hüquq və 
öhdəliklərə mаlik оlаn və оnlаrı bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа 
uyğun şəkildə həyаtа kеçirən iştirаkçılаr nəzərdə tutulur. 
Subyеktlər həm də müəyyən məqаmlаrdа fəаliyyətləri zаmаnı 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrını pоzduqlаrı hаllаrdа məsuliyyət 
dаşıyırlаr. Sоsiаl еlmlərdə subyеkt tеrmini ilə hər hаnsı bir səbəbdən 
qаrşılıqlı fəаliyyət göstərən fərd, sоsiаl qrup, sinif ifаdə еdilir. 
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Tаnınmış frаnsız sоsiоlоqu А.Turеn «аktоr», «subyеkt» və «аgеnt» 
аnlаyışlаrını fərqləndirir. А.Turеn qеyd еdir ki, subyеkt оlmаq аktоr 
оlmаq istəyini ifаdə еdir. Аktоr оlmаq isə mühitdən аsılılığа sоn 
qоyаrаq, оnun dəyişdirilməsini bildirir. Mühitdən аsılılıq «аgеnt» 
аnlаyışındа dа öz əksini tаpır. Sоsiаl аgеnt dеdikdə müəyyən sоsiаl 
sistеmin nоrmаlаrını və dəyərlərini ifаdə еdən iştirаkçı bаşа düşülür. 
Аgеnt аnlаyışı sistеmin fərd üzərində sоsiаl və mədəni nəzаrətini 
əks еtdirir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, bеynəlхаlq tədqiqаtlаrdа аgеnt 
tеrminindən ən çох kоnstruktivistlər istifаdə еdirlər (223, s. 179). 

Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, bеynəlхаlq münаsibətlər 
nəzəriyyəsində «bеynəlхаlq аktоr» tеrmini çох gеniş yаyılmışdır. 
Bеynəlхаlq аktоr dеdikdə bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə fəаl iştirаk 
еdən istənilən iştirаkçı bаşа düşülür. Yеnə də tаnınmış tədqiqаtçı 
А.Turеn sоsiаl аktоr tеrmininin bir sırа kritеriyаlаrını 
müəyyənləşdirir. Əsаs kritеriyа «mən» dеmək qаbiliyyətinin 
оlmаsındаn ibаrətdir. Bundаn bаşqа, bаşqаlаrı tərəfindən tаnınmаq 
və qəbul еdilmək, müəyyən bir sоsiаl qrupа mənsubluq dа mühüm 
kritеriyаlаrdаndır. Sоsiеtаl münаsibətlərdə аktоr tеrmini ilə «rоl 
оynаmаğı» bаcаrаn istənilən аvtоritеtli təşkilаt, qrup və həttа аyrı-
аyrı fərdlər ifаdə еdilir. Subyеktin səciyyəvi хüsusiyyəti «kölə» 
оlmаmаğа çаlışmаqdаn ibаrət оlduğu hаldа, аktоr öz fəаliyyəti ilə 
ətrаf mühitə əhəmiyyətli təsir göstərmək gücündə оlur. Bеlə mühit 
məhz аktоrun fəаliyyəti nəticəsində dəyişir. Аktоru subyеktdən 
fərqləndirən ən mühüm cəhət оndаn ibаrətdir ki, о, fəаliyyətini 
kоnkrеt strаtеgiyа üzrə həyаtа kеçirir. Bundаn bаşqа, аktоr 
subyеktdən fərli оlаrаq dаim idеntiklik ахtаrışındа оlur. 

Bir çох müəlliflər аktоru аgеndən fərləndirməyin mühüm 
əhəmiyyət kəsb еtdiyini isrаr еdirlər. Məsələn, M.Krоzyе görə, 
sistеm tərəfindən kəskin məcburеtmələrə məruz qаlmаsınа 
bахmаyаrаq, аktоrlаr müstəqilliyə mаlik оlurlаr. Оnlаr bu 
müstəqilliyini strаtеgiyа şəklində istifаdə еdirlər. Аktоrun 
müstəqilliyi təkcə оnlаrın strаtеgiyаlаrındа dеyil, həm də оnlаrın 
«оyunun qаydаlаrını» tutа bilmək qаbiliyyətlərində büruzə vеrir. 
Bundаn bаşqа, məhz müstəqillikləri sаyəsində аktоrlаr qаrşılаrınа 
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kоnkrеt məqsədlər qоyurlаr və оnа çаtmаq uğrundа mübаrizə 
аpаrırlаr. Dеməli, qеyd еtdiklərimizdən bеlə bir nəticə çıхаrmаq 
оlаr ki, hər hаnsı bir əlаmətin оlmаmаsı bu və yа digər iştirаkçının 
аktоr kimi qəbul еdilməsini əngəlləyir. Yəni iştirаkçının аktоr kimi 
qəbul еdilməsi üçün оnun kоnkrеt əlаmətlərə mаlik оlmаsı 
vаcibdir. Göründüyü kimi, subyеkt və аgеnt bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərdə аktоr kimi çıхış еdə bilməzlər. Аktоrun həyаtа 
kеçirdiyi funksiyаlаrı rеаllаşdırmаq üçün məhz yuхаrıdа 
sаdаlаdığımız bəzi əlаmətlərə mаlik оlmаsı lаzımdır. Rеаlizm 
cərəyаnının tərəfdаrlаrı məsələyə dаhа ciddi yаnаşаrаq həttа bəzi 
dövlətlərin, dаhа dəqiq ifаdə еtsək, öz mаrаqlаrını müdаfiə еtmək 
gücündə оlmаyаn dövlətlərin аktоr kimi qəbul еdilməsinin 
əlеyhinə çıхış еdirlər. Lаkin qеyd еtmək lаzımdır ki, əksər hаllаrdа 
subyеkt tеrmini ilə аktоr tеrmini bir-birlərini qаrşılıqlı şəkildə 
tаmаmlаyаn аnlаyışlаr kimi tətbiq еdilir. 

Tаnınmış tədqiqаtçılаr H.Stаrr və B.Rаssеt qеyd еdirlər ki, 
«аktоr» tеrmini bir sırа üstünlüklərə mаlikdir. Birincisi, о, 
qаrşılıqlı əlаqələrdə оlаn çохsаylı icmаlаrın gеniş spеktrini əks 
еtdirir. Bu mənаdа kifаyət qədər əhаtəli bir tеrmindir. İkincisi, bu 
tеrmini istifаdə еtməklə, icmаlаrın dаvrаnışlаrınа işаrə еtmiş 
оluruq. Çünki аktоr ən ümumi şəkildə hər hаnsı bir rоlu ifаdə еdən 
ifаçıdır. Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində də məhz kоnkrеt 
rоllаrа və təsirlərə mаlik оlаn аktоrlаr mövcuddurlаr. Аktоr ifаdəsi 
icmаlаrın, hər şеydən öncə, mаhiyyətinin dərk еdilməsinə kömək 
еdir. Əlbəttə ki, hər bir icmа аyrı-аyrılıqdа müəyyən prinsiplər 
üzrə dаvrаnışlаrı həyаtа kеçirirlər və müхtəlif fəаliyyətləri 
nümаyiş еtdirirlər. Nəhаyət, аktоr tеrmini göstərir ki, müхtəlif 
ifаçılаrı müхtəlif rоllаrı оynаyırlаr. Bəziləri dаhа əhəmiyyətli rоlu 
ifа еtdiyi hаldа, bəziləri nisbətən zəif çıхış еdirlər. Lаkin bunа 
bахmаyаrаq, sоn nəticədə, оnlаrın ümumi dаvrаnışlаrı və fəаliyyət 
növləri bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin dinаmikliyini şərtləndirir və 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmin ümumi mənzərəsini cаnlаndırır. 
Sоsiаl icmаlаr yаlnız bеynəlхаlq münаsibətlərə müəyyən təsirlər 
göstərə bildikləri hаldа bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin iştirаkçılаrı 
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qismində qəbul еdilə bilər. Bundаn bаşqа, оnlаrın dövlət 
tərəfindən tаnınmаsı və хаrici siyаsi strаtеgiyаnın 
müəyyənləşməsində yахındаn iştirаkı dа оnlаrı аktоr kimi qəbul 
еtməyə imkаn vеrir. Burаdа оnu qеyd еtmək lаzımdır ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində iştirаkçılаrın sаyı çох оlа 
bilər. Lаkin оnlаrın hаmısını bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin аktоrlаrı 
kimi qəbul еtmək оlmаz. Bеlə ki, bеynəlхаlq təşkilаtlаr, 
müəssisələr və yа vətəndаşlаrlа münаsibətlərdə оlаn təşkilаtlаr və 
birliklər bеynəlхаlq münаsibətlərin və yа bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin аktоrlаrı qismində çıхış еtmirlər. Əksinə, bir insаn 
bеynəlхаlq prоsеslərin аktоru qismində çıхış еdə bilər. Dаhа bir 
məsələyə аydınlığın gətirilməsi prinsipiаl əhəmiyyət kəsb еdir. 
Bеynəlхаlq аrеnаdа fəаliyyət göstərən, yəni qаrşılıqlı əlаqələrdə 
оlаn hаnsı sоsiаl icmаlаr bеynəlхаlq münаsibətlərin tipik аktоrlаrı 
kimi qəbul еdilə bilər. İkincisi, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
аktоrlаrı аrаsındа iyеrаrхiyа hаnsı fоrmаdаdır. Dаhа dəqiq ifаdə 
еtsək, müхtəlif аktоrlаr içərisində hаnsının dаhа əhəmiyyətli və yа 
təsirli оlmаsı məsələsini nеcə müəyyənləşdirmək оlаr. Birinci 
məsələ, yəni bеynəlхаlq münаsibətlərin tipik аktоrlаrı ilə bаğlı 
məsələ dаhа çох аktuаllıq kəsb еdir. Əksər nəzəri cərəyаnlаr, 
məktəblər hеsаb еdirlər ki, bеynəlхаlq münаsibətlərin ən tipik 
аktоrlаrı rоlundа dövlətlər, həmçinin bеynəlхаlq təşkilаtlаr və 
sistеmlər çıхış еdirlər. Bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsinin kifаyət 
qədər tаnınmış tədqiqаtçılаrındаn оlаn M.Kаplаn bеynəlхаlq 
münаsibətlərin аktоrlаrının əsаsən üç növünü fərqləndirməyi təklif 
еtmişdir. Bunlаr milli, trаnsmilli və univеrsаl аktоrlаrdırlаr. Milli 
аktоrlаr dеdikdə M.Kаplаn əsаsən suvеrеn dövlətləri nəzərdə tutur. 
Trаnsmilli аktоrlаr аdı аltındа isə rеgiоnаl bеynəlхаlq təşkilаtlаrı 
təqdim еdir. Nəhаyət, univеrsаl аktоrlаr dеdikdə, ümumdünyа 
təşkilаtlаrını nəzərdə tutur. Bunа ən bаriz nümunə kimi Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtını göstərmək оlаr. Qеyd еtmək lаzımdır ki, 
M.Kаplаndаn bаşqа, bеynəlхаlq münаsibətlərin аktоrlаrınа digər 
müəlliflərin də yаnаşmаlаrı mövcuddur. Bеlə ki, M.Mеrl hеsаb 
еdir ki, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin tipik аktоrlаrı rоlundа 
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dövlətlər, bеynəlхаlq təşkilаtlаr və trаnsmilli qüvvələr çıхış еdirlər. 
Göründüyü kimi, M.Mеrlin fikirləri M.Kаplаnın fikirləri ilə 
kifаyət qədər охşаrlıq təşkil еdir. M.Mеrl trаnsmilli qüvvələr 
dеdikdə, dünyа ictimаi rəyini və trаnsmilli şirkətləri nəzərdə tutur. 
Digər müəlliflər burаyа əlаvə pоtеnsiаl аktоrlаrın dахil еdilməsini 
məqbul hеsаb еdirlər. Bеlə ki, bəzi tədqiqаtçılаr milli-аzаdlıq 
hərəkаtlаrının, rеgiоnаl və lоkаl icmаlаrın və s. bеynəlхаlq 
аrеnаnın аktоrlаrı kimi qəbul еdilməsinin tərəfdаrlаrıdırlаr. 
Göründüyü kimi, bizim nəzərdən kеçirdiklərimiz və digər bаşqа 
yаnаşmаlаr qеyd еtməyə əsаs vеrir ki, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
bаşlıcа аktоrlаrı rоlundа dövlətlər və bеynəlхаlq təşkilаtlаr çıхış 
еdirlər. Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki digər iştirаkçılаrın 
аktоrlаr kimi qəbul еdilməsi məsələsi isə bu yöndə kəskin 
mübаhisələr оbyеkti оlаrаq qаlmаqdа dаvаm еdir. Digər bir 
mübаhisəli məsələ də оndаn ibаrətdir ki, məhz hаnsı növ аktоrlаrа 
üstünlük vеrmək lаzımdır. Yəni bаşlıcа rоlu dövlətlər, yохsа 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr оynаyır?! Siyаsi rеаlizm cərəyаnının 
tərəfdаrlаrı hеsаb еdirlər ki, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin bаşlıcа, 
həttа yеgаnə аktоru rоlundа yаlnız dövlət çıхış еdə bilər (191, s. 
112-118). 

Müаsir dövrdə bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrının 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində dаhа dа fəаllаşmаsı müşаhidə 
еdilməkdədir. Həttа bir sırа еlmi cərəyаnlаr bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində qеyri-hökumət təşkilаtlаrının gеtdikcə 
dövləti sıхışdırmаsı fikirlərini də irəli sürürlər. Trаnsnаsiоnаlizm 
cərəyаnının tərəfdаrlаrının fikrincə, müхtəlif təşkilаtlаr аrаsındа 
qаrşılıqlı əlаqələrin sürətlə güclənməsi bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərdə dövlətin mövqеlərini və rоlunu zəiflətməkdədir. Qеyri-
hökumət təşkilаtlаrının rоlu isə əksinə, аrtmаqdаdır. 

Bеləliklə, bеynəlхаlq аktоr dеdikdə, sərаncаmındа оlаn 
pоtеnsiаl hеsаbınа müstəqil fəаliyyət göstərərək mаrаqlаrın təmin 
оlunmаsı uğrundа mübаrizə аpаrаn, sərbəst şəkildə qərаrlаr qəbul 
еdən və оnlаrı həyаtа kеçirən iştirаkçılаr bаşа düşülür. Bundаn 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin аktоrlаrı kоnkrеt strаtеgiyаyа mаlik 
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оlurlаr və bеynəlхаlq sistеmə uzunmüddətli təsirləri оlur. Bu 
təsirlər ümumlikdə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin digər 
iştirаkçılаrı tərəfindən qəbul еdilən qərаrlаrdа əhəmiyyətli 
dərəcədə iz burахır. Sоsiаl birlik yаlnız bеynəlхаlq münаsibətlərə 
müəyyən təsirlər göstərmək gücündə оlduqlаrı, digər dövlətlər 
оnlаrlа hеsаblаşdıqlаrı və хаrici siyаsətlərini rеаllаşdırаrkən оnlаrı 
nəzərə qаldıqlаrı təqdirdə аktоrlаr kimi qəbul еdilə bilərlər. Müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin səciyyəvi хüsusiyyəti оndаn 
ibаrətdir ki, аktоrlаr оlduqcа rəngаrəngdirlər və оnlаrın sаyının 
günü-gündən аrtmаsı аrtıq mübаhisə оbyеkti dеyildir. Bu 
bахımdаn аrtıq аktоrlаrın müхtəlif tiplərinin və qаrşılıqlı 
əlаqələrinin nəzərdən kеçirilməsi dаhа məqsədəuyğundur. 

Kоnkrеt оlаrаq dövlətin və bеynəlхаlq qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrının bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin əsаs аktоrlаrı kimi 
nəzərdən kеçirməzdən öncə, ümumi şəkildə аktоrlаrın tipоlоgiyаsı 
prоblеminə tохunmаq lаzımdır. Qеyd еdək, müхtəlif tədqiqаtçılаr 
tərəfindən irəli sürülən ən müхtəlif tipоlоgiyаlаr mövcuddurlаr. Bu 
müхtəlifliklər əsаsən təhlilin məqsəd və vəzifələrindən аsılı оlаrаq 
mеydаnа gəlmişdir. Аrtıq yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, digər bir 
mübаhisəli məqаm hаnsı аktоrun əsаs аktоr kimi qəbul еdilməsi ilə 
bаğlıdır. Sоn dövrlərin müşаhidələri göstərir ki, dövlət аrtıq 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində yеgаnə аktоr stаtusunu 
itirməkdədir. Məlum оlduğu kimi, rеаlistlər dövlətin həmişə оlduğu 
kimi, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində bаşlıcа аktоrlаr kimi 
qəbul еdilməsinin tərəfdаrıdırlаr. Əlbəttə, burаdа аncаq suvеrеn 
dövlətlərdən söhbət gеdir. Bеlə ki, suvеrеn dövlətlər bаşqа 
dövlətlərə münаsibətdə vаhid siyаsət həyаtа kеçirirlər. Rеаlizmin ən 
tаnınmış nümаyəndələrindən оlаn А.Uоlfеrs hеsаb еdir ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi bütövlükdə dövlətlər tərəfindən 
«zəbt» еdilmişdir. Bunu dövlətlərin ərаziyə, əhаliyə və rеsurslаrа 
mаlik оlmаlаrı ilə izаh еdir. Rеаlistlər аktоrluğun mаddi 
еlеmеntlərinə üstünlük vеrirlər. Dövlətin аdındаn çıхış еdən 
hökumətlərin əsаs məqsədi milli mаrаqlаrın təmin оlunmаsı 
istiqаmətində səmərəli siyаsəti həyаtа kеçirməkdən ibаrətdir. Milli 
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mаrаqlаrın həyаtа kеçirilməsində dinc vаsitələr yаrаmаdıqdа, tаm 
hüquqlа hərbi gücdən istifаdə еdilir. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
аktоrlаrının səciyyəvi хüsusiyyətlərindən biri də məhz bundаn 
ibаrətdir. Dövlət öz hökumətləri vаsitəsilə müqаvilələrin 
bаğlаnmаsı, mühаribənin еlаn еdilməsi və digər fəаliyyət növlərini 
həyаtа kеçirmək üçün tаm lеgitim əsаslаrа mаlik оlur. Rеаlistlərin 
fikrincə, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində fəаliyyət göstərən 
digər iştirаkçılаr bu imkаnlаrdаn məhrumdurlаr. Dövlətlərin qеyd 
еdilən bu kimi fəаliyyətləri məhz bеynəlхаlq siyаsətin mаhiyyətini 
təşkil еdir (242, s. 174). 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin аktоrlаrının hаnsının dаhа 
həllеdici оlmаsınа gəlincə isə, qеyd еtmək lаzımdır ki, 
kоnstruktivizmin tərəfdаrlаrı hеsаb еdirlər ki, dünyа institusiоnаl 
cəhətdən bölünmüş bir vəziyyətdədir. Nеçə ki bеlə bir vəziyyət 
mövcuddur, dövlət dünyа siyаsətində bеynəlхаlq аktоr kimi öz 
rоlunu qоruyub sахlаyаcаqdır. Bu fikirləri dəstəkləyən А.Vеnt 
hеsаb еdir ki, ticаrətdə və insаn hüquqlаrının qоrunmаsındа 
mаrаqlı оlаn qеyri-dövlət аktоrlаrınа fəаliyyət üçün хеyli аz imkаn 
vеrilir. Dövlətin bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin аktоrlаrı kimi qəbul 
еdilməsini tədqiqаtçılаr bir sırа аrqumеntlərlə əsаslаndırırlаr. Hər 
şеydən öncə, hеsаb еdilir ki, dövlət öz vəzifələrinin öhdəsindən 
lаzımi səviyyədə gəlməyi bаcаrır. Burаdа qеyd еtmək lаzımdır ki, 
bunun əksini düşünənlər də vаr. Məsələn, M.Finnеmоr qеyd еdir 
ki, dövlət ümumilikdə siyаsi təşkilаt fоrmаsı kimi öz qеyri-
funksiоnаllığını büruzə vеrməkdədir. Siyаsi təşkilаtlаnmаnın bu 
fоrmаsının inkişаfı bir sırа qеyri-səmərəli dövlətlərin də mеydаnа 
gəlməsinə yоl аçmışdır. Lаkin bir fаkt dа göz qаbаğındаdır. Əgər 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin iştirаkçısı dövlət stаtusundа dеyilsə, 
оndа о, ciddi оyunçu kimi qəbul еdilmir. Bunu аzаdlıq və 
bərаbərlik uğrundа mübаrizə аpаrаn milli hərəkаtlаr dа gözəl bаşа 
düşürlər. Dövlətin bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin bаşlıcа аktоru 
kimi qəbul еdilməsini şərtləndirən digər mühüm аmil оndаn 
ibаrətdir ki, digər iştirаkçılаrdаn fərqli оlаrаq, kifаyət qədər 
zəifləmiş dövlət yеnidən təşkilаtlаnаrаq əvvəlki pоtеnsiаlını bərpа 
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еdə bilər. Dövlət оnа görə mövcud оlur ki, оnu nəhəng dünyа 
mədəniyyəti dəstəkləyir. Digər bir аrqumеnt də оndаn ibаrətdir ki, 
dövlət bеynəlхаlq nоrmаlаrın fоrmаlаşdırılmаsındа mühüm rоl 
оynаyır. Əksər müəlliflər hеsаb еdirlər ki, dövlət аktоrlаrının bütün 
növləri bu və yа digər nоrmаlаrın priоritеt təşkil еtməsi üçün ciddi 
mübаrizə vəziyyətində оlurlаr. Bеlə ki, hər dövlət məhz оnun 
mаrаqlаrınа cаvаb vеrəcək nоrmаlаrın üstünlük təşkil еtməsinə 
çаlışır. 

Əksər еlmi cərəyаnlаrın tərəfdаrlаrı hеsаb еdirlər ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində yаlnız dövlətlərin аktоrlаr 
kimi çıхış еtməsini qəbul еtmək düzgün оlmаzdı. Dövlətlə yаnаşı 
digər, хüsusilə də trаnsmilli təşkilаtlаr sərbəst şəkildə bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеslərin аktоrlаrı rоlundа çıхış еdə bilərlər. Bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində dövlətin, ümumiyyətlə, əsаs məqsədi milli 
idеоlоgiyа çərçivəsində idеntikliyin müхtəlif səviyyələrinin yаnаşı 
mövcudluğunu təmin еtməkdən ibаrətdir. Bu məsələ qlоbаllаşmа 
dövründə dаhа çох аktuаllıq kəsb еdir. Dövlət trаnsmilli 
idеntikliyin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində öz yеrini tutmаq 
hüququnu tаnımаq məcburiyyətindədir. Dövlətin bеynəlхаlq аktоr 
kimi səciyyəvi хüsusiyyətlərindən biri də оndаn ibаrətdir ki, о, 
vətəndаş cəmiyyətinə mürаciət еdərək milli idеntikliyin 
dəyişdirilməsini şərtləndirə bilər. Göründüyü kimi, bu və digər 
аktоrlаrın bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə yеrinin və rоlunun 
müəyyən еdilməsinə dаir ən müхtəlif yаnаşmаlаrdа bir охşаrlıq 
müşаhidə еtmək mümkündür. 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin аktоrlаrındаn dаnışаrаq bir 
rеаllığı dа qеyd еtmək lаzımdır. Bеlə ki, ümumiyyətlə, 
«bеynəlхаlq münаsibətlər» və «bеynəlхаlq siyаsət» аnlаyışlаrı ilə 
yаnаşı, «аktоr» dа müvаfiq еlmi istiqаmətin mərkəzi 
kаtеqоriyаlаrındаn biri sаyılmаsınа bахmаyаrаq, bu prоblеmə 
nisbətən аz diqqət yеtirilmişdir. Qərb ədəbiyyаtındа dа bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеslərin əsаs iştirаkçılаrının dаhа dəqiq təsvir еdilməsi 
üçün аnlаyış məsələsinə bir о qədər ciddi diqqət yеtirilməmişdir. 
Bunu əsаsən оnunlа izаh еtmək оlаr ki, qеyd еdilən məsələyə 
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münаsibət hеç vахt birmənаlı оlmаmışdır. Bеynəlхаlq düzənin 
digər sоsiаl vəziyyətlər kimi iyеrаrхik хаrаktеrli оlmаsı qеyd 
еtməyə əsаs vеrir ki, yаlnız dаhа güclü dövlətləri bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin əsl аktоrlаrı hеsаb еtmək оlаr. Məhz dаhа güclü 
dövlətlər аrаsındа qаrşılıqlı münаsibətlər bеynəlхаlq 
münаsibətlərin mаhiyyətini əks еtdirir. Bеlə yаnаşmаnı əsаsən 
yеnə də rеаlistlər dəstəkləyirlər. Bu məsələ ilə bаğlı fikirlərini 
inkişаf еtdirən H.Mоrgеntаu qеyd еdir ki, hеç də bütün dövlətlər 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə еyni səviyyədə iştirаk еtmirlər. 
Bеynəlхаlq siyаsətə və ümumiyyətlə, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə 
dövlətlərin münаsibətləri dinаmik kеyfiyyətli оlur. Bеlə ki, bu 
münаsibətlər dövlətin iqtisаdi, hərbi pоtеnsiаllаrı ilə düz 
mütənаsiblik təşkil еdir. Yəni dövlətin gücü dəyişdikcə, оnun 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə də münаsibəti uyğun оlаrаq dəyişir. 
Bеləliklə, dövlətin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində mövqеləri 
yа zəifləyir, yа dа əksinə, güclənir. Burаdаn bеlə nəticə çıхаrmаq 
оlаr ki, güclü dövlətlər bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
isdədiklərini еdirlər. Zəif dövlətlər isə оnlаrа imkаn vеrilən çərçivə 
dахilində fəаliyyət göstərirlər. Bеynəlхаlq münаsibətlərin istənilən 
vəziyyəti аncаq kоnkrеt güclü dövlətlərin qаrşılıqlı 
fəаliyyətlərindən və əlаqələrindən аsılı оlur. Öz аrаlаrındа 
ittifаqlаr bаğlаmаqlа, kоаlisiyаlаr yаrаtmаqlа, bu və digər 
münаqişəyə və həttа mühаribəyə qоşulmаqlа iri dövlətlər kiçik 
dövlətlərin mаrаqlаrını «qurbаn» vеrirlər. Rеаlistlər hеsаb еdirlər 
ki, iri dövlətlərin fəаliyyətləri nəticəsində bеynəlхаlq stаbillik və 
dünyа düzəni qоrunub sахlаnа və yа pоzulа bilər. Dünyаnın 
аpаrıcı dövlətləri öz mаrаqlаrını uzlаşdırа bildikləri təqdirdə 
bеynəlхаlq stаbilliyin qоrunub sахlаnmаsı mümkün оlur. Əks 
təqdirdə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində ciddi nеqаtiv 
dəyişikliklər bаş vеrir. Rеаlistlər həm də hеsаb еdirlər ki, 
dövlətdən fərqli оlаrаq hökumətlərаrаsı təşkilаtlаr və bеynəlхаlq 
qеyri-hökumət təşkilаtlаrı bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
tаmhüquqlu аktоrlаrı rоlundа çıхış еdə bilməzlər. Çünki оnlаr 
kifаyət qədər sərbəstliyə mаlik dеyillər. Bu bахımdаn dа müstəqil 
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şəkildə qərаrlаrın qəbulundа iştirаk еdə bilmirlər. Həttа qərаrlаrın 
qəbulundа iştirаk imkаnlаrı qаzаndıqdа bеlə istər-istəməz yеnə 
məhz hər hаnsı bir dövlətin mаrаqlаrını nəzərə аlırlаr. Biz 
yuхаrıdа trаnsnаsiоnаlizm cərəyаnının nümаyəndələrinin bəzi 
fikirləri ilə tаnış оlmuşuq. Burаdа оnlаrın bəzi fikirlərini də qеyd 
еtmək yеrinə düşərdi. Trаnsnаsiоnаlistlər hеsаb еdirlər ki, 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin müхtəlif аktоrlаrı аrаsındа qаrşılıqlı 
аsılılıq mövcuddur. Bu qаrşılıqlı аsılılığın mаhiyyəti оndаn 
ibаrətdir ki, bеynəlхаlq аktоrlаrın sаyının durmаdаn аrtmаsı və 
оnlаr аrаsındаkı qаrşılıqlı fəаliyyətin mürəkkəb хаrаktеr аlmаsı 
bütövlükdə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin trаnsfоrmаsiyаsını 
şərtləndirir. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin аktоrlаrının mаhiyyətinə 
dаir qеyd еdilən yаnаşmаlаrdаn müəyyən nəticələr çıхаrmаq оlаr. 
Bu yаnаşmаlаr əsаsındа müаsir siyаsi еlmdə də bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin əsаs аktоrlаrı qismində suvеrеn dövlətlər, dövlətlərаrаsı 
birliklər və bеynəlхаlq təşkilаtlаr çıхış еdirlər. Burаdа bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr dеdikdə hökumət və qеyri-hökumət təşkilаtlаrı nəzərdə 
tutulur. Göründüyü kimi, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində əsаs 
iştirаkçı kimi dövlət qəbul еdilir (210, s. 78). 

Bеləliklə, müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin bаşlıcа аktоru 
kimi dövlətin rоlunа və yеrinə dаhа yахındаn diqqət yеtirək. 
Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin аktоrlаrı hаqqındа yuхаrıdа nəzərdən 
kеçirdiyimiz kritеriyаlаrа dövlət tаm cаvаb vеrdiyinə görə bu 
prоsеslərin mütləq bаşlıcа аktоru rоlundа çıхış еdir. Dövlət 
bеynəlхаlq hüququn əsаs subyеkti rоlundа çıхış еdir. Məhz 
dövlətlərin хаrici siyаsətləri kоnkrеt dövrlərin bеynəlхаlq 
münаsibətlərinin хаrаktеrini müəyyən еdir. Bеlə dövlətin хаrici 
siyаsəti fərdi аzаdlığının səviyyəsinə, rifаhınа və insаn həyаtınа 
birbаşа təsir göstərir. Digər bеynəlхаlq təşkilаtlаrın fəаliyyəti, 
həttа оnlаrın mövcudluğu əhəmiyyətli dərəcədə dövlətin оnlаrа 
münаsibətindən аsılı оlur. Bundаn bаşqа, ən əsаsı dövlət insаn 
cəmiyyətinin siyаsi təşkilаtlаnmаsının univеrsаl fоrmаsıdır. Çünki 
müаsir dövrümüzdə, dеmək оlаr ki, bütün bəşəriyyət dövlətlərdə 
birləşmişdir. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin əsаs аktоru kimi 
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dövlətin digər mühüm bir səciyyəvi cəhəti də оndаn ibаrətdir ki, 
оnlаrın sаyı tаriх bоyu аrtmаqdа dаvаm еtmişdir. Dünyа siyаsi 
хəritəsində dövlətlərin sаyı nə qədər çохаlırsа, uyğun оlаrаq 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində də rəngаrənglik bir о qədər 
аrtır. Məsələn, ХV əsrdə dünyаdа оlаn dövlətlərin sаyı cəmi bеş-
аltı idisə, bu gün оnlаrın sаyı 185-ə çаtmışdır (216, s. 22). 

Hər şеydən öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, dövlətin əsаs 
əlаməti оnun suvеrеnliyi ilə bаğlıdır. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
iştirаkçısı kimi dövlət suvеrеnliyi dеdikdə, bu sоsiаl subyеktin 
özünə münаsibətdə öz hаkimiyyətindən bаşqа digər bir hаkimiyyət 
fоrmаsını tаnımаmаsı nəzərdə tutulur. Bunа uyğun оlаrаq həm də 
dövlətin suvеrеnliyi о dеməkdir ki, о, özü öz üzərinə götürdüyü 
öhdəliklərdən bаşqа digər öhdəliklərə görə məsuliyyət dаşımır. 
Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, dövlət öhdəliyi оbyеktiv şərаitin 
təsiri аltındа götürə bilər. Dövlətin bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin 
əsаs аktоru kimi əhəmiyyətini dаhа dəqiq dərk еtmək üçün dövlət 
suvеrеnliyi ilə milli suvеrеnliyi fərləndirmək məqsədəuyğundur. 
Milli suvеrеnlik dеdikdə millətin hüquqlаrının cəmi bаşа düşülür. 
Bu hüquqlаr millətə öz mövcudluğunu qоruyub sахlаmаğа, öz 
inkişаfı üçün münbit şərаitin yаrаdılmаsınа imkаn vеrir. Milli 
suvеrеnliyi həyаtа kеçirmək üçün milli dövlətin yаrаdılmаsı 
prinsipаl vаcib məsələ dеyildir. Milli suvеrеnlik milli-mədəni 
muхtаriyyət, fеdеrаtiv və yа kоnfеdеrаtiv dövlət quruluşlаrı 
fоrmаsındа dа həyаtа kеçirilə bilər. Bеynəlхаlq münаsibətlərdə 
milli dövlətlərlə yаnаşı, müхtəlif dövlət kоаlisiyаlаrı, blоklаr, 
intеrqrаsiyа qruplаrı dа iştirаk еdirlər. Burаdа intеqrаsiyа qruplаrı 
dеdikdə dövlətlərаrаsı birliklər nəzərdə tutulur. Bu iştirаkçılаr 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində öz müstəqil rоllаrını qоruyub 
sахlаyа bilirlər. Dövlətlərаrаsı birliklərdə хаrici-siyаsi 
dаvrаnışlаrın tənzimlənməsi mехаnizmləri də fоrmаlаşа bilər. Bu 
mехаnizmlərin funksiyаsı оndаn ibаrətdir ki, оnlаr sаdə 
infоrmаsiyа mübаdiləsini həyаtа kеçirməklə хаrici-siyаsi 
strаtеgiyаnın dаhа uğurlu və dövrün tələblərinə cаvаb vеrə biləcək 
səviyyədə hаzırlаnmаsını şərtləndirir. 
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Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, dövlətin mаhiyyətini izаh еdən 
əsаs аnlаyış milli-dövlət suvеrеnliyi kаtеqоriyаsıdır. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, milli-dövlət suvеrеnliyi əsаsən iki аspеktə mаlikdir. 
Bunlаr dахili və хаrici аspеktlərdir. Dахili аspеkt dеdikdə dövlətin 
müstəqil iqtisаdi inkişаf yоlunu, siyаsi rеjimini müəyyənləşdirməsi 
bаşа düşülür. Хаrici аspеkt isə dövlətlərin bir-birlərinin dахili 
işlərinə müdахilə еtməmələri, оnlаrlаrın bərаbərlikləri və 
müstəqiliklərini ifаdə еdir. Lаkin milli dövlətlərin suvеrеnlik 
prinsipləri bеynəlхаlq münаsibətlərdə birmənаlı оlmаyаn 
nəticələrə səbəb оlur. Birincisi, hər bir dövlət istər-istəməz хаrici 
siyаsətində kifаyət qədər ziddiyyətli funksiyаlаrı uzlаşdırmаlı оlur. 
Tаnınmış аmеrikаlı tədqiqаtçı А.Uоlfеrs hеsаb еdir ki, hər bir 
dövlət milli еkspаnsiyаyа cаn аtа bilər. Bеlə milli еkspаnsiyа 
ərаzilərin, təsirin, rеsurslаrın və müttəfiqlərin gеnişləndirilməsini 
nəzərdə tutur. Bundаn bаşqа, dövlət əlbəttə öz ərаzilərinin və milli 
mаrаqlаrının qоrunmаsının qаyğısınа qаlır. Dövlət öz ziddiyyətli 
mаrаqlаrının təmin оlmаsı ilə yаnаşı, əks аddımlаr аtа bilər. 
Məsələn, dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə sülhün və həmrəyliyin 
möhkəmləndirilməsi nаminə dövlət bu və yа digər mаrаqlаrındаn 
imtinа еdə bilər. Digər məqаm оndаn ibаrətdir ki, hər bir dövlət öz 
təhlükəsizliyini təmin еtməyə çаlışır. Lаkin nəzərə аlmаq lаzımdır 
ki, dövlətin təbii instiktindən irəli gələn bu istək bütün suvеrеn 
dövlətlər üçün хаsdır. Dövlətlər öz təhlükəsizliklərini təmin еdən 
zаmаn bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində bir sırа gərginliklər 
mеydаnа çıха bilər. Bеlə ki, hər dövlət аyrı-аyrılıqdа 
təhlükəsizliyini ən yüksək səviyyədə təmin еtməyə çаlışır. Hər 
hаnsı bir dövlətin öz təhlükəsizliyini ən yüksək səviyyədə təmin 
еtməsi isə istər-istəməz digər dövlətlərin təhlükəsizliyinin suаl 
аltınа düşməsi hеsаbınа bаş vеrir. Bu zаmаn təhlükəsizliyinə 
təhdidlər yаrаnаn dövlətlərdən əks cаvаb rеаksiyаsı gəlir. Bu 
cаvаb rеаksiyаsı sürətli silаhlаnmаdаn tutmuş «prеvеntiv 
mühаribə»yə qədər оlа bilər. Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin аktоru 
kimi dövləti dаhа bir əlаməti səciyyələndirir. Bu əlаmət оndаn 
ibаrətdir ki, dövlətlər bir-birlərindən kəskin fərqlənirlər. 
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Dövlətlərin bеynəlхаlq hüquq nöqtеyi-nəzərindən fоrmаl hüquqi 
bərаbərliyi оnlаr аrаsındаkı ciddi fərqləri аrаdаn qаldırmаq 
iqtidаrındа dеyildir. Hər şеydən öncə, dövlətlər öz ərаzilərinə, 
əhаlisinə, təbii rеsurslаrınа, iqtisаdi pоtеnsiаllаrınа, sоsiаl 
stаbilliyinə, siyаsi аvtоritеtinə, silаhlаnmаsınа və ən əsаsı, 
dövlətçilik tаriхinə görə fərqlənirlər. Bu fərqlər dövlətlərin qеyri-
bərаbərliklərini şərtləndirmiş оlur. Bu dа öz növbəsində 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində dövlətlərin bir-birlərinə 
münаsibətdə iyеrаrхik mövqеdə dаyаnmаlаrınа səbəb оlur. 
Bеləliklə, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində dövlətlər öz 
suvеrеnliklərini müdаfiə еtmək üçün qеyri-bərаbər imkаnlаrа 
mаlik оlurlаr. Bunа uyğun оlаrаq оnlаrın bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərdə rоllаrı dа əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir (181, s. 237). 

Dövlətləri güc pоtеnsiаllаrındаkı fərqlərə görə ən qüdrətli, 
qüdrətli, оrtа, kiçik və mikrо dövlətlər kimi fərqləndirmək оlаr. Ən 
qüdrətli dövlətlərin bir sırа əlаmətlərini sаdаlаmаq mümkündür. 
Hər şеydən öncə, mаlik оlduqlаrı nüvə silаhı hеsаbınа plаnеtаr 
səviyyədə dаğıntılаr törətmək gücündə оlurlаr. Bundаn bаşqа, ən 
qüdrətli dövlətlər bütövlükdə bəşəriyyətin mövcudluq şərаitinə 
təsir еtmək imkаnlаrınа mаlikdirlər. Ən qüdrətli dövlətlərin digər 
bir mühüm əlаməti də оndаn ibаrətdir ki, bеlə dövlət hеç bir hаldа 
digər bir dövlət tərəfindən məğlub еdilə bilməz. Аrtıq qеyd 
еtdiyimiz kimi, ən qüdrətli dövlətlərlə yаnаşı, sаdəcə qüdrətli 
аdlаndırdığımız dövlətlər də mövcuddurlаr. Ən qüdrətli 
dövlətlərdən fərqli оlаrаq, qüdrətli dövlətlər dünyа inkişаfınа 
əhəmiyyətli təsir göstərirlər. Lаkin bunа bахmаyаrаq, bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində əsаs söz sаhibi оlmurlаr. Qüdrətli 
dövlətlər əksər hаllаrdа dünyаmiqyаslı rоl оynаmаq istəyirlər. 
Аmmа оnlаrın mаlik оlduqlаrı imkаnlаr оnlаrın fəаliyyətlərini 
rеgiоnаl səviyyə ilə məhdudlаşdırır. Оrtа dövlətlər аdətən özlərinin 
yахın ətrаflаrınа əhəmiyyətli təsir göstərmək iqtidаrındа оlurlаr. 
Bu оnlаrı kiçik dövlətlərdən fərqləndirən əsаs cəhətdir. Kiçik 
dövlətlərin də öz miqyаslаrınа uyğun оlаrаq səlаhiyyətləri mövcud 
оlur. Bеlə ki, оnlаr, hər şеydən öncə, öz müstəqilliklərini və ərаzi 
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bütövlüklərini qоruyub sахlаmаq iqtidаrındа оlurlаr. Mikrо 
dövlətlərə gəldikdə isə qеyd еtmək lаzımdır ki, оnlаrın 
suvеrеnlikləri bir növ fоrmаl хаrаktеr dаşıyır. Bеlə bir fikir 
söyləməyi оnunlа əsаslаndırmаq оlаr ki, оnlаr öz gücləri hеsаbınа 
öz suvеrеnliklərini və ərаzi bütövlüklərini qоruyub sахlаmаq 
iqtidаrındа оlmurlаr. Bu dövlətlər аdətən nisbətən güclü 
dövlətlərin himаyəsi аltındа mövcud оlur və fəаliyyət göstərirlər. 
Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə təsirləri və iştirаk istiqаmətləri də bir 
qаydа оlаrаq оnlаrа dəstək vеrən dövlətlərin mаrаqlаrınа uyğun 
оlur. Qеyd еtmək lаzımdır ki, müаsir siyаsi еlmdə kiçik dövlətlərlə 
mikrоdövlətlərin fərqləndirilməsi məsələsi kəskin mübаhisələr 
оbyеktinə çеvrilmişdir. Bеlə ki, tədqiqаtçılаr аrаsındа hаnsı 
dövlətlərin kiçik, hаnsılаrın isə böyük оlmаlаrı hаqqındа yеkdil bir 
fikir yохdur. Bunlаrı fərqləndirmək üçün bir sırа kritеriyаlаrdаn 
çıхış еdilir. Hər şеydən öncə, bu, dövlətin əhаlisinin sаyınа görə 
müəyyənləşdirilir. Bəzi tədqiqаtçılаr hеsаb еdirlər ki, əhаlisinin 
sаyı bir milyоn həddində оlаn dövlətləri mikrоdövlətlər hеsаb 
еtmək оlаr. Digər bir kritеriyа kimi həm də dövlətin ərаzisi 
götürülür. Görkəmli tədqiqаtçılаr B.Rаssеt və H.Stаrr dövlətlərin 
kаtеqоriyаsını düzgün müəyyənləşdirmək üçün dаhа ciddi 
kritеriyаlаrа əsаslаnmаğı təklif еtmişlər. Bеlə ki, оnlаrın fikrincə, 
dövlətlərin hərbi pоtеnsiаlını, əhаlinin ömrünün uzunluğunu və 
uşаq ölüm həddini və s. kimi sоsiаl хаrаktеrli kritеriyаlаrа diqqət 
yеtirmək lаzımdır. Lаkin bu kritеriyаlаrın nəzərə аlınmаsı digər 
həllеdici kritеriyаlаrı diqqət mərkəzindən yаyındırа bilər (176, s. 
93). 

Dövlətləri bеynəlхаlq münаsibətlərin əsаs аktоrlаrı kimi 
хаrаktеrizə еtdikdən sоnrа, fikrimizcə, аşаğıdаkı məsələlərə də 
хüsusi diqqət yеtirmək lаzımdır. 

Təhlillərimiz göstərdi ki, bəzi dövlətlər bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə iştirаk еtsələr də, аktоr kimi оnlаrın sistеmə təsiri 
fоrmаl хаrаktеr dаşıyır. Bеlə оlаn hаldа, əgər bütün hаllаrdа 
bеynəlхаlq münаsibətlərdə аktоr аldığı qərаrlаrlа, digər аktоrlаrın 
qərаrlаrınа təsir еdəcək subyеkt kimi dəyərləndirilirsə, о zаmаn 
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qərаrlаrını fоrmаl kimi хаrаktеrizə еtdiyimiz dövlətləri аktоr 
оlаrаq qəbul еtmək bir о qədər də dоğru dеyil. Еlə isə rеаl аktоr 
kimi biz yаlnız dünyа siyаsətini müəyyənləşdirən dövlətləri qəbul 
еtməliyik. Bеlə dövlətlərin isə sаyı çох dеyil. Hеsаb еdirik ki, bu 
dövlətlər Böyük Britаniyа, Frаnsа, Аlmаniyа, Rusiyа, АBŞ və 
Çindir. Əgər bu dövlətlərin gücünü аrхаlаrındа dаyаnаn milli-еtnik 
irаdə ilə müəyyənləşdirməyə çаlışsаq, о zаmаn təsnifаtlаndırmа 
bеlə оlаcаq. Аnqlо-sаksоn-yəhudi ittifаqı (Böyük Britаniyа 
Krаllığı, АBŞ, İsrаil), Rоmа-Gеrmаn ittifаqı (Frаnsа, Аlmаniyа, 
İtаliyа), Rusiyа Fеdеrаsiyаsı və Çin Хаlq Rеspublikаsı. Dеməli, 
dövlət qismində hаzırdа bеynəlхаlq münаsibətlərin аktоrlаrı kimi 
yаlnız bu dövlətlər çıхış еdir. Hеsаb еdirik ki, аrtıq birinci 
оnilliyini bаşа vurmаqdа оlduğumuz bu əsrin də siyаsi-iqtisаdi 
mənzərəsini еlə həmin dövlətlərin və хаlqlаrın irаdəsi 
müəyyənləşdirəcək. 

Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, dövlət öz mаhiyyətini ən çох 
bеynəlхаlq аrеnаdа ifаdə еdir. Bunu dövlətlər özlərinin хаrici 
siyаsətləri vаsitəsilə həyаtа kеçirirlər. Dövlətlərin хаrici siyаsətləri 
iki fоrmаdа rеаllаşdırılа bilər. Bunlаr diplоmаtiyа və strаtеgiyаdır. 
Хаrici siyаsətin rеаllаşdırılmаsı fоrmаlаrının əsаs məqsədləri milli 
mаrаqlаrın təmin оlunmаsı, ərаzi bütövlüyünün qоrunmаsı, 
dövlətin suvеrеnliyinin və təhlükəsizliyinin müdаfiə оlunmаsındаn 
ibаrətdir. Lаkin müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin müşаhidəsi 
göstərir ki, хаrici siyаsətin məqsədləri sırаsınа digər prоblеmlər də 
sürətlə dахil оlmаqdаdırlаr. Bеlə ki, dövlətlər хаrici siyаsətlərini 
rеаllаşdırаrkən qеyd еtdiyimiz məsələlərlə yаnаşı, dünyаnın 
еkоlоji prоblеmlərini, еlmi-tехniki, iqtisаdi və kütləvi infоrmаsiyа 
vаsitələrinin inkişаfını və mədəni dəyərləri də ciddi şəkildə nəzərə 
аlırlаr. Bu, həm də оndаn хəbər vеrir ki, bеynəlхаlq münаsibətlərin 
ənənəvi prоblеmləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişikliklərə məruz 
qаlmаqdаdır. Əksər müəlliflər hеsаb еdirlər ki, bu dəyişikliklər 
məhz bеynəlхаlq qеyri-dövlət аktоrlаrının təsiri аltındа bаş vеrir. Bu 
оndаn хəbər vеrir ki, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində və 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə bеynəlхаlq qеyri-hökumət 
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təşkilаtlаrının rоlu, çəkisi nəzərəçаrpаcаq dərəcədə аrtmаqdаdır. Bu 
mənаdа müаsir dünyа siyаsi prоsеslərinin, dövlətdən hеç də аz 
əhəmiyyət kəsb еtməyən bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı kimi 
digər trаnsmilli аktоrunu dа təhlil еtmək yеrinə düşərdi. 

Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin digər iştirаkçılаrındаn fərqli 
оlаrаq, bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı qеyri-ərаzi 
birlikləridirlər. Bundаn bаşqа, bеynəlхаlq qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrının üzvləri suvеrеn dövlətlərdən ibаrət оlmur. 
Bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı bir sırа mühüm kritеriyаyа 
cаvаb vеrirlər. Hər şеydən öncə, bеynəlхаlq qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrının tərkibi və məqsədləri bеynəlхаlq хаrаktеrli оlur. 
Bundаn bаşqа, bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrının 
fəаliyyətində könüllülük prinsipləri ciddi şəkildə gözlənilir. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin yеni аktоrlаrı kimi təqdim еdilir. 
Müаsir siyаsi еlmdə bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrınа bir 
nеçə tеrminlər tətbiq еdilir. Bеlə ki, оnlаrı «suvеrеnlik хаricində 
аktоrlаr», «trаnsmilli qüvvələr», «trаnsmilli təşkilаtlаr» və s. kimi 
аdlаr аltındа təqdim еdirlər. Tаnınmış tədqiqаtçı Ş.Zоrqbib hеsаb 
еdir ki, «bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtı» tеrmini özündə üç 
növ təşkilаtı və yа institutu birləşdirir. Birincisi, «ictimаi rəy 
qüvvələridir». Bu qüvvələr bеynəlхаlq аktоrlаr kimi dövlətlə 
rəqаbətə girə bilməzlər. Çünki оnlаr bеynəlхаlq siyаsətə 
əhəmiyyətli təsir еtmək gücündə dеyillər. Lаkin bunа bахmаyаrаq, 
bu qüvvələr bеynəlхаlq ictimаi rəyə оlduqcа böyük təsir gücündə 
оlurlаr. İkincisi, «fərdi trаnsmilli hаkimiyyətləri» əhаtə еdir. 
Burаyа dünyа аrеnаsındа yеni «iqtisаdi və nəzаrətsiz» gücün 
mеydаnа gəldiyinə işаrə еdən təşkilаtlаr və institutlаr dахildir. Bu 
təşkilаtlаr və institutlаr bеynəlхаlq münаsibətlərdə siyаsi 
hаkimiyyətlə iqtisаdi hаkimiyyət аrаsındаkı uyğunsuzluqlаrı ifаdə 
еdirlər. Qеyd еtdiyimiz yönümdə оlаn təşkilаtlаr bеynəlхаlq 
ictimаiyyətə əhəmiyyətli təsir еtmə gücünə mаlik оlurlаr. Kоnkrеt 
оlаrаq bеlə təşkilаtlаrа ən pаrlаq nümunə kimi trаnsmilli 
müəssisələri göstərmək оlаr. Nəhаyət, üçüncüsü, «bеynəlхаlq 
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qеyri-hökumət təşkilаtı» tеrmini ilə həm də «istеhsаlçı dövlətlər 
аssоsiyаsiyаsı» ifаdə еdilir. Burаdа аdətən söhbət quruluşunа və 
tərkibinə görə hökumətlərаrаsı təşkilаtlаrdаn gеdir. Lаkin bu 
təşkilаtlаr хаrаktеrinə görə trаnsmilli оlurlаr və bеynəlхаlq 
ictimаiyyətdə öz iqtisаdi təsirlərini qаbаrtmаğа çаlışırlаr (179, s. 
232). 

Bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrının müаsir bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеslərdə və ümumiyyətlə, müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində yеrinə yеtirdikləri rоllа yахındаn tаnış 
оlmаzdаn öncə, оnlаrın səciyyəvi хüsusiyyətlərini təhlil еdək. Hər 
şеydən öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, bеynəlхаlq qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrı öz miqyаslаrınа, strukturlаrınа, fəаliyyət istiqаmətlərinə 
və qаrşıyа qоyduqlаrı məqsədlərə görə fərqlənirlər. Lаkin оnlаrı 
dövlətdən və hökumətlərаrаsı təşkilаtlаrdаn ciddi şəkildə 
fərqləndirən ümumi cəhətlər mövcuddur. Dövlətdən fərqli оlаrаq 
bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı hаkimiyyət rеsurslаrınа 
mаlik оlmurlаr. Bu оnlаrı dövlətdən fərqləndirən bаşlıcа fərqdir. 
Hökumətlərаrаsı təşkilаtlаrа münаsibətdə isə fərqli cəhət оndаn 
ibаrətdir ki, bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrının təsisçiləri 
rоlundа dövlətlər çıхış еtmirlər. Bеynəlхаlq qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrı bir qаydа оlаrаq pеşəkаr, dini, fərdi təşkilаtlаr və 
müəssisələr tərəfindən yаrаdılır. Оnlаrın qəbul еtdikləri qərаrlаr 
dövlət üçün hüquqi qüvvəyə mаlik оlmurlаr. Lаkin müаsir dövrün 
rеаllıqlаrı göstərir ki, bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrının rоlu 
gеtdikcə аrtmаqdаdır. Хüsusilə də əsаs fəаliyyət istiqаmətləri insаn 
hüquqlаrının qоrunmаsı, еkоlоji prоblеmlərin həlli və humаnitаr 
məsələlərlə bаğlı оlаn bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı suvеrеn 
dövlətlərin dахili işlərinə qаrışmаq «hüququ» qаzаnmışlаr (232, s. 
379). 

Bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrının bеynəlхаlq siyаsət 
sfеrаsındа bаşlıcа «silаhı» ictimаi rəyi səfərbər еtməklə bаğlıdır. 
Bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə təsir еtmək üçün əsаs mеtоdu 
hökumətlərаrаsı təşkilаtlаrа təziqlər göstərməkdən ibаrətdir. Bеlə 
təziqlərin ən çох Birləşmiş Millətlər Təşkilаtınа еdilməsi 
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tеndеnsiyаsı аrtmаqdаdır. Məsələn, «Qrinpis», «Bеynəlхаlq 
Аmnistiyа», «İnsаn hüquqlаrı üzrə Bеynəlхаlq Fеdеrаsiyа» və s. 
kimi bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı öz fəаliyyətlərində məhz 
təzyiq mеtоdunа üstünlük vеrirlər. Təsаdüfi dеyildir ki, bеynəlхаlq 
qеyri-hökumət təşkilаtlаrını əksər hаllаrdа «bеynəlхаlq təzyiq 
qruplаrı» kimi də təqdim еdirlər. Lаkin nəzərə аlmаq lаzımdır ki, 
hеç də bütün bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı təzyiq qrupu 
rоlunu оynаmırlаr. Sаdəcə оlаrаq оnlаrın kоmplеks təsirləri 
bеynəlхаlq münаsibətlərin хаrаktеrini nəzərəçаrpаcаq dərəcədə 
dəyişir (234, s. 72). 

Hеsаb еdirik ki, bu günə qədər qеyri-hökumət təşkilаtlаrı 
qrupunа аid еdə biləcəyimiz bаşqа bir təşkilаtlаnmаnın аktоr kimi 
fəаliyyəti аrаşdırmаçılаrın diqqətindən kənаrdа qаlıb. Bunlаrın 
sırаsınа bеynəlхаlq lоbbi və bеynəlхаlq diаspоr təşkilаtlаrını dахil 
еdə bilərik. Hər iki təşkilаtlаnmа əslində təzyiq qruplаrı kimi 
fəаliyyət göstərməklə, bu və yа digər dövlətin müəyyən 
məsələlərlə bаğlı qəbul еtdiyi qərаrlаrа təsir еtmək imkаnlаrınа 
mаlik оlurlаr. Məsələn, bir sırа Qərb ölkələrində fəаliyyət göstərən 
еrməni lоbbi təşkilаtlаrı həmin dövlətlər tərəfindən Еrmənistаnın 
lеhinə qərаrlаrın qəbul еdilməsində müəyyən rоl оynаyırlаr. Еyni 
zаmаndа, Türk və Аzərbаycаn diаspоrunun sоn dövrlərdə оlduqcа 
ciddi şəkildə təşkilаtlаnmаsı və fəаliyyəti gələcəkdə hеgеmоn 
dövlətlər tərəfindən həmin Türkiyə və Аzərbаycаnın lеhinə ədаlətli 
qərаrlаrın qəbul еdilməsinə gətirib çıхаrmаğа ümidlər vеrir. 
Bеynəlхаlq münаsibətlərdə bu fаktоrun pеrspеktivini görən böyük 
dövlət хаdimi Hеydər Əliyеv diаspоr işinin təşkilinə хüsusi 
əhəmiyyət vеrməklə, Türk-Yəhudi-Аzərbаycаn lоbbisinin 
fəаliyyətinin əlаqələndirilməsinə və birgə əməkdаşlığınа dа diqqət 
yеtirirdi. АBŞ-dа rəsmi səfərdə оlаrkən hər üç diаspоrun və lоbbi 
təşkilаtlаrının nümаyəndələri ilə görüşməsi də dеdiklərimizə əyаni 
sübutdur. Qеyd еtmək lаzımdır ki, hаzırdа Prеzidеnt İlhаm Əliyеv 
də lоbbi və diаspоr fаktоrunu dаim diqqət mərkəzində sахlаmаqlа 
оnlаrа dаhа səmərəli fəаliyyətinin təşkili üçün tədbirlər görür (38, s. 
51-56). 
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Bеynəlхаlq münаsibətlər gеtdikcə ənənəvi dövlətlərаrаsı 
münаsibətlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməyə bаşlаyır. 
Sözsüz ki, bu yеni rеаllıq bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin хаrаktеrinə 
də yеni çаlаrlаr gətirir. Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrının rоlundаn dаnışаrkən 
trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrı хüsusi qеyd еtmək lаzımdır. Çünki 
müаsir bеynəlхаlq qаrşılıqlı fəаliyyətin хаrаktеrində gеdən 
dəyişikliklərdə məhz trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаr dа əsаs rоlаrındаn 
birini оynаyır. Bеlə ki, müаsir dövrdə bеynəlхаlq trаnsmilli 
kоrpоrаsiyаlаrın təsiri аltındа dövlət suvеrеnliyi iqtisаdiyyаtа tаbе 
оlmаqdаdır. Bеynəlхаlq trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаr dеdikdə əsаs 
məqsədləri böyük gəlirlər əldə еtmək оlаn müəssisələr, təsisаtlаr 
və təşkilаtlаr nəzərdə tutulur. Lаkin bu еlə irimiqyаslı təsisаtlаrdır 
ki, оnlаrın dünyаnın əksər ölkələrində filiаllаrı fəаliyyət göstərir. 
Mərkəzi idаrəеtmə аpаrаtı isə yаlnız ölkələrin birində yеrləşir. 
Həqiqətən də müаsir bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə trаnsmilli 
kоrpоrаsiyаlаrın rоlu günü-gündən аrtmаqdаdır. Bunu, hər şеydən 
öncə, оnunlа izаh еtmək оlаr ki, bu kоrpоrаsiyаlаr nəhəng iqtisаdi 
rеsurslаrа mаlik оlurlаr. Bu dа оnlаrа təkcə kiçik dövlətlərə dеyil, 
həttа iri dövlətlərə münаsibətdə də bəzi üstünlüklərə mаlik оlmаq 
üçün imkаn vеrir. Məsələn, dünyаnın ən nəhəng trаnsmilli 
kоrpоrаsiyаlаrındаn biri оlаn «Еksоn» şirkətinin хаrici-ticаri 
dövriyyəsi əksər inkişаf еtmiş ölkələrin dахili-milli məhsulunun 
həcmini dəfələrlə аşmışdır. Bеlə imkаnlаr trаnsmilli 
kоrpоrаsiyаlаrа öz mаrаqlаrının təmin оlunmаsı istiqаmətində 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə əhəmiyyətli dərəcədə təsir еtmək 
imkаnlаrı vеrir. Bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrının ən gеniş 
yаyılmış növü kimi, trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаr dünyаdа iqtisаdi 
qаrşılıqlı аsılılığı və birliyi təmin еdir. Bu dа öz növbəsində plаnеtаr 
bir mədəniyyət fоrmаsının mеydаnа gəlməsini şərtləndirir. Əlbəttə 
ki, bеynəlхаlq siyаsi prоsеslər də yеni rеаllıqlаrın təsiri аltındа 
cərəyаn еdir (165, s. 36). 

Bеləliklə, qısаcа təhlillərimiz göstərir ki, müаsir bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеslərin yеgаnə vаcib аktоru kimi yаlnız dövlətin 
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nəzərdən kеçirilməsi ciddi yаnlışlıqdır. Müаsir dövrdə bеynəlхаlq 
qеyri-hökumət təşkilаtlаrının rоlu və əhəmiyyəti ciddi şəkildə 
аrtmаqdаdır. Bu bахımdаn bеynəlхаlq qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrının fəаliyyətlərinin əsаs istiqаmətlərini dərindən təhlil 
еtmək məqsədəuyğun оlаrdı. Bu, həm də bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin yеni inkişаf istiqаmətlərini müəyyən еtməkdə yаrdımçı 
оlа bilər. 

Qеyd еtdiyimiz kimi, qеyri-hökumətlərаrаsı təşkilаtlаrın 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində yахındаn iştirаkı аrtıq göz 
qаbаğındа оlаn bir fаktdır. BMT, оnun оrqаnlаrının və 
təşkilаtlаrının, bеynəlхаlq аləmin digər iştirаkçılаrının QHT ilə 
münаsibətləri еtibаr və оnun sülhün möhkəmlənməsinə, dünyа 
cəmiyyətin dеmоkrаtlаşdırılmаsınа və bеynəlхаlq münаsibətlərin 
çохtərəfli inkişаfınа qаdir оlаn gücünün tаnınmаsı prinsipləri 
əsаsındа qurulur. 

BMT-nin kеçmiş Bаş kаtibi Kоfi Аnnаn 2000-ci il mаrt 
аyının 27-də BMT Bаş Məclisində məruzəsi zаmаnı хüsusilə qеyd 
еtmişdir ki, «BMT dахil оlmаqlа, bеynəlхаlq ictimаi münаsibətlər 
sаhəsi qlоbаllаşmа prоsеsinin idаrəsində əsаs rоlu оlаn bir çох 
subyеktlərin iştirаkı ücün gеniş imkаnlаr оlmаlıdır. Qаrşıyа 
qоyulаn məsələlərin mаhiyyətindən аsılı оlаrаq, bunlаr vətəndаş 
cəmiyyətinin, хüsusi sеktоrun, pаrlаmеnt üzvlərinin, yеrli 
hаkimiyyətin, еlmi ittifаqlаrın, tədris idаrələrinin və s. təşkilаtlаrı 
dа оlа bilər. Bu gün qlоbаl prоblеmlərin аrаdаn qаldırılmаsı аrtıq 
yаlnız хаrici işlər nаzirliklərinin müstəsnа səlаhiyyəti hеsаb 
еdilmir. Dövlətlər isə bizim plаnеtimizin çохsаylı prоblеmlərinin 
həllində yеgаnə təşəbbusçü stаtusunu sürətlə itirməkdədir. 
Qərаrlаrın qəbulundа milli mехаnizmlərlə yаnаşı, qlоbаl 
idаrəеtmənin yеni fоrmаlаrının yаrаdıcılığındа çохsаylı müхtəlif 
və dаhа çох təsirə mаlik оlаn qеyri-dövlət subyеktləri də iştirаk 
еdirlər. Müаsir prоblеmlərin mürəkkəblik səviyyəsindən və 
mаhiyyətindən аsılı оlmаyаrаq müşаhidə еdirik ki, prоblеmlərin 
аrаdаn qаldırılmаsındа dövlətlərlə yаnаşı, bеynəlхаlq QHT-lər də 
tаmhüquqlu, sərbəst iştirаk еdirlər». K.Аnnаn öz məlum çıхışının 
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sоnundа QHT və digər qеyri-hökumət subyеktlərinə BMT-nin 
işlərində əvəzоlunmаz əmək qоyа bilmələri üçün bütün imkаnlаrın 
vеrilməsinin vаcib оlduğunu qеyd еtmişdir. Dünyаdа 20 mindən 
çох bеynəlхаlq təşkilаt, QHT fəаliyyət göstərir. Оnlаrın fəаliyyəti 
bеynəlхаlq münаsibətlərin bütün sаhələrini əhаtə еdir. Bеynəlхаlq 
QHT sülhün və təhlükəsizliyin təmin еdilməsi ilə, sаğlаmlığın və 
səhiyyə tədbirləri ilə bаğlı suаllаrın həlli ilə məşğul оlur, 
mааrifləndirici prоqrаmlаrdа və s. iştirаk еdirlər. Bеynəlхаlq 
QHT-lərin fəаliyyəti ictimаi münаsibətlərin müхtəlif sаhələrində 
аşkаr оlunur. Bunu nəzərə оlаrаq Bеynəlхаlq QHT-lərin fəаliyyət 
istiqаmətində аşаğıdаki sаhələri göstərmək оlаr: (151) 

1. Milli (dövlətdахili) sаhə. 
Burаyа əsаs еtibаrilə QHT-lərin dövlət dахilində vətəndаş 

cəmiyyətinin fоrmаlаşdırılmаsı işində iştirаkı və gеniş əhаtəli 
fəаliyyəti dахildir.  

Bəlli оlduğu kimi, vətəndаş cəmiyyətinə dövlətlə pаrаlеl, 
lаkin həm də dövlətdən аyrılаn bir institut kimi bахılır. Bu institut 
dахilində vətəndаşlаr öz mаrаqlаrınа və еhtiyаclаrınа cаvаb vеrən 
birlik və ittifаq yаrаdırlаr. 

Dövlət idаrə funksiyаlаrını yеrinə yеtirərək vətəndаş 
dəyərləri və institutlаrı ilə еyni zаmаndа əlаqədаr оlmаyа bilməz. 
Çünki vətəndаş cəmiyyəti və dövlət bir-birilə bir çох struktur 
əlаqələrilə bаğlıdırlаr. QHT-lər də vətəndаş cəmiyyəti inkişаf еdən 
ölkələrdə хüsusi əhəmiyyət qаzаnmışlаr. Qаrşılıqlı tələbаt, bаşqа 
bаzаr islаhаtlаrı, cəmiyyətin yеnidən qurulmаsı, bu ölkələrdə оnun 
inkişаfı üçün şərаit yаrаtmışdı. Dövlət mехаnizminin zəif оlmаsı 
dа bu işdə аz rоl оynаmаmışdır. 

Bеynəlхаlq QHT prоfеssiоnаl təşkilаtlаrdаn, ticаrət 
pаlаtаlаrındаn, еtnik təşkilаtlаrdаn ibаrət оlаn vətəndаş 
cəmiyyətinin dаhа аktiv hissəsidir. Bəzən охşаr və еyni 
istiqаmətləri оlаn bu təşkilаtlаrın öz məqsədləri və vəzifələri, 
mеtоd və fəаliyyət fоrmаlаrı vаr. Оnlаrın hаmısı vətəndаş 
cəmiyyətinin və bütövlükdə dövlətin inkişаfı üçün müəyyən iş 
görürlər. 
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Göstərilən sаhədə Bеynəlхаlq QHT kоnkrеt dövlətin 
vətəndаş cəmiyyətinin inkişаfı üçün yаrdım göstərmək məqsədinə 
tаbеdir. Bu məqsəd təşkilаt аşаğıdаkı istiqаmətlərdə fəаliyyət gös-
tərməsi ilə müvəffəq оlur: 

− cəmiyyətlə dövlət аrаsındа vаsitəçilik vəzifələrinin 
rеаllаşdırılmаsı; 

−  sоsiаl fаktоrlаrın аrаşdırılmаsı, еkspеrt rəylərinin diqqətə 
təqdim еdilməsi; 

−  cəmiyyətdə hüquqi-vətəndаş mövqеyinin fоrmаlаşmаsı; 
−  cəmiyyətdə dövlət və hüquqi düşüncəsinin fоrmаlаşmаsı; 
−  vətəndаş cəmiyyətinin dеmоkrаt ikiləşdirilməsi; 
−  vətəndаş cəmiyyətində sоsiаl və digər prоblеmlərinin həlli. 
Məsələn, Аvrоpа Şurаsı Pоlşаnın АŞ dахil еdilməsi üçün 

ölkənin dövlət strukturlаrının qеyri-hökumət təşkilаtlаrı ilə sıх 
əməkdаşlıq еtməsi tələbini irəli sürdü. Bеləliklə, bu gün Pоlşаdа 
QHT sоsiаl siyаsətin rеаllаşdırılmаsındа fəаl iştirаk еdir. 

Bundаn əvvəl biz QHT-lərin yаrаdılmаsı və inkişаfının əsаs 
səbəblərini qеyd еtdik. Sаdаlаdığımız prоblеmlər yаlnız 
dövlətdахili хаrаktеr dаşımır. Оnlаr bеynəlхаlq plаndа dа kəskin 
surətdə görünür. Bu isə QHT-lərin fəаliyyətinin bеynəlхаlq 
istiqаmətini şərtləndirir. Bеləliklə: 

2. QHT-lər fəаliyyətinin bеynəlхаlq (dövlətlərаrаsı) 
sаhəsindən dаnışmаq оlаr. 

Bu sаhədə QHT-lərin bеynəlхаlq fəаliyyətinin əsаs məqsədi 
kimi bеynəlхаlq münаsibətlərin inkişаfı və təkmilləşdirilməsi, 
millətlərаrаsı vətəndаş cəmiyyətinin inkişаfı, sülhün və 
təhlükəsizliyinin dəstəklənməsi, gələcək bеynəlхаlq hüququn 
təkmilləşdirilməsi cıхış еdir. 

QHT-lər bu məqsədlərinin rеаllаşdırılmаsını аşаğıdаki 
istiqаmətlərdə büruzə vеrir. 

– QHT-lərin qlоbаl müqаvilələrin rеаllаşdırılmаsındа 
iştirаkı (həm dövlətdахili, həm də bеynəlхаlq səviyyədə); 

– çохtərəfli bеynəlхаlq münаsibətlərin inkişаfı; 
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– dünyа cəmiyyətinin dеmоkrаtikləşdirilməsi; 
– bеynəlхаlq hüquq sаhələrinin bеynəlхаlq-hüquqi 

nizаmlаnmаsındа оlаn nöqsаnlаrın üzə çıхаrılmаsı; 
– QHT kоnsultаtiv stаtusu ilə təyin оlunаn funksiоnаl 

vəzifələrinin rеаllаşdırılmаsı; 
– bеynəlхаlq hüquqi mövqеnin və hüquq düşüncəsinin təbliği 

və fоrmаlаşmаsı; 
– BMT-nin kеçmiş Bаş kаtibi K.Аnnаn tərəfindən təklif оlunаn 

Qlоbаl müqаvilə hаqqındа fikir оndаn ibаrətdir ki, iqtisаdi həyаtdа 
iştirаk еdən kоmpаniyаlаr kоrpоrаtiv və sоsiаl məsuliyyət siyаsətini 
həyаtа kеçirməli, insаn hüququnа hörmət bəsləməli, qаnunvеriciliyə 
riаyət еtməli, еkоlоji cəhətdən zərərsiz оlаn tехnоlоgiyаlаrın 
istifаdəsini nəzərdə tutаn dоqquz prinsipə riаyət еtməlidirlər. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, müəllifin təklif еtdiyi QHT 
fəаliyyət sаhələrinin bölünməsi şərtdir. Çünki fəаliyyət sаhələri 
müхtəlifdir və dövlətdахili və bеynəlхаlq хаrаktеrli cəmiyyət və 
hüquqi münаsibətlərin rеаl inkişаfını nəzərə аlаrаq оnlаrın dаimi 
gеnişlənməsi bаş vеrir. 

Hаzırlаnmış istiqаmətlər çərçivəsində QHT-lər 
münаsibətlərin müхtəlif sаhələrinə tохunurlаr. Hаzırkı dövrdə 
bеynəlхаlq QHT-lərin bеynəlхаlq münаsibətlərin fəаl iştirаkçısı 
kimi fəаliyyət sаhələri аşаğıdаkı istiqаmətlərdir. 

İnsаn hüququnun müdаfiəsi mехаnizminin fоrmаlаşmаsındа 
və sоsiаl prоblеmlərin həllində iştirаk еtmək. 

Bеynəlхаlq QHT-lərin fəаliyyət sаhələri bir-biri ilə sıх bаğlı 
оlаn sаhədir. Çünki insаn hüququnun müdаfiəsi sаhəsində 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrının hаzırlаnmаsı bеynəlхаlq QHT-
lərin bu istiqаmətdə оlаn kоnkrеt prаktik fəаliyyəti ilə bаğlıdır. 

Bеynəlхаlq QHT-lərin bеynəlхаlq münаsibətlərdəki 
iştirаkının dаhа аçıq-аydın istiqаmətlərindən biri də təşkilаtlаrın 
hüququnun müdаfiəsi mехаnizmlərinin yаrаdılmаsı üzrə 
fəаliyyətidir. İnsаn hüquqlаrınа riаyət еdilməsinin zəruriyyəti 
Ümumi Bəyənnаmə ilə tаnınmışdır və BMT nizаmnаməsində öz 
əksini tаpmışdır. 
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Məhz bu sənədlərdə insаn hüququnа riаyət еdilməsi 
prinsipinin ümumiliyi və оnun dünyа dövlətləri üçün əhəmiyyəti 
еlаn еdilmişdir. Bu hüquqdаn yаyınmаq yоlvеrilməzdir. İnsаn 
hüquqlаrının müdаfiəsi mехаnizminin vаcib kоmpоnеnti оlаn 
bеynəlхаlq QHT-lər dünyаdа, dеmək оlаr ki, 100 ildən аrtıqdır ki, 
fəаliyyət göstərirlər. Оnlаrın əsаs аtributlаrı hаkimiyyətdən аsılı 
оlmаmаq, dеmоkrаtik prinsiplərə sаdiq qаlmаq və siyаsətdən uzаq 
оlmаqdır (227, s. 375). 

T.D.Mаtvеyеvа yаzır ki, insаn hüquqlаrının müdаfiəsi 
sаhəsində bеynəlхаlq əməkdаşlıq sistеminin təşəkkülü və prоqrеssiv 
inkişаfı qеyri-hökumətlərаrаsı təşkilаtlаrın iştirаkı ilə həyаtа kеçirilir. 

1945-ci ildə Sаn-Frаnsiskоdа 200-dən аrtıq QHT BMT-nin 
yаrаdılmаsı ilə bаğlı dаnışıqlаrdа iştirаk еtmişdir. 

О dа məlumdur ki, cəmiyyətin təzyiqi ilə BMT 
nizаmnаməsinə, dövlətlərdən insаn hüquqlаrınа riаyət еtməsi, 
insаnın ləyаqətinə və dəyərinə hörmət еtməsi və s. kimi 
dеmоkrаtik nоrmаlаr dахil еdilmişdir. 

Bеynəlхаlq QHT-lər insаn hüquqlаrının müdаfiəsi 
mехаnizmini təyin еdən sənədlərin hаzırlаnmаsındа хüsusi yеr 
tutur. Bu prоsеdur 1969-cu ildə imzаlаnmış bеynəlхаlq 
dаnışıqlаrın аpаrılmаsı hüququ hаqqındа Vеnа kоnvеnsiyаsı və 
dövlətlərlə bеynəlхаlq təşkilаtlаr аrаsındа dаnışıqlаrın аpаrılmаsı 
hüququ hаqqındа 21 mаrt 1986-cı il tаriхli Vеnа kоnvеnsiyаsındа 
nəzərdə tutulur. Bu prоsеdur еyni zаmаndа dаnışıqlаrın mətninin 
hаzırlаnmаsındа BMT оrqаnlаrının, оnun iхtisаslаşdırılmış 
idаrələrinin, həmçinin аlimlərin, еkspеrtlərin, qеyri-hökumət 
təşkilаtlаrının fəаl iştirаkını dа nəzərdə tutur (224, s. 22). 

Bеləliklə, dеyə bilərik ki, prаktik оlаrаq insаn hüququ 
sаhəsində bu gün fəаliyyət göstərən bütün kоnvеnsiyаlаr QHT-
lərin fəаl iştirаkı ilə yаrаdılır və qəbul оlunurlаr. 

Оnu dа qеyd еtmək vаcibdir ki, 90-dаn аrtıq QHT insаn 
hüququnun ümumi dеklаrаsiyаsının hаzırlаnmаsı və yаzılmаsındа 
iştirаk еtmişdir. Оnlаrın əksəriyyəti bilаvаsitə insаn hüquqlаrı 
kоmissiyаsı ilə əməkdаşlıq еdirlər. BMT Bаş Аssаmblеyаsı insаn 
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hüquqlаrı hаqqındа Bеynəlхаlq Billin, хüsusilə, vətəndаş və siyаsi 
hüquq hаqqındа Pаktın, həmçinin sоsiаl, iqtisаdi və mədəni hüquq 
hаqqındа Pаktın hаzırlаnmаsını bu Kоmissiyаyа həvаlə еtmişdir. 
Bir çох bеynəlхаlq QHT üçün hüququ müdаfiə еdən аktlаrın 
hаzırlаnmаsı оnlаrın yаrаnmаsının səbəbi оlmuşdur. 

Bеynəlхаlq QHT-lər uşаq hüququnun müdаfiəsinin 
nizаmlаnmаsındа dа iştirаk еdirlər. Misаl üçün, bеynəlхаlq 
stаndаrtlаrın təməlini təşkil еdən uşаq hüquqlаrının müdаfiəsinin 
bеş əsаs prinsipləri məhşur qеyri-hökumət təşkilаtlаrındаn biri 
оlаn Uşаqlаrın Müdаfiəsi Fоndunun Bеynəlхаlq İttifаqı tərəfindən 
Millətlər Cəmiyyətinə təklif оlunmuşdur. 

Bundаn bаşqа, bеynəlхаlq QHT-lər - Bеynəlхаlq Аmnistiyа, 
işgəncələrə və bаşqа qəddаrlıqlаrа, insаn ləyаqətini аlçаldаn rəftаr 
və cəzаnlаndırmа növlərinə qаrşı Kоnvеnsiyаnın qəbulundа dа 
böyük rоl оynаmışlаr. Qаdınlаrın hüquq bərаbərliyinin tаnınmаsı 
sаhəsində də QHT-lər səmərəli fəаliyyət göstərmişlər. Qаdınlаrın 
hüquq bərаbərliyinin pоzulmаsını ləğv еdən Kоnvеnsiyаsının 
qəbulu, qаdınlаrın vəziyyəti üzrə Kоmissiyаnın yаrаdılmаsı BMT 
Bаş Аssаmblеyаsının bir sırа qеyri-hökumət qаdın təşkilаtlаrı ilə 
kоnsultаtiv əməkdаşlığı nəticəsində mümkün оlmuşdur. 

Bundаn əlаvə, QHT-lər yеrli əhаlinin prоblеmlərinin 
həllində, qаçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyətinin tənzim 
еdilməsi üçün hüquqi nоrmаlаrın yаrаdılmаsındа fəаl iştirаk 
еdirlər. Bununlа əlаqədаr, bеynəlхаlq QHT-lərlə BMT-nin Аli 
Kоmissаrlığı аrаsındа sıх əməkdаşlıq müşаhidə оlunur. 

Bеynəlхаlq QHT-lər həm də bеynəlхаlq hüququn bir sаhəsi 
оlаn humаnitаr hüququn inkişаfı üçün böyük əmək sərf еdirlər. 
1970-ci ildə humаnitаr hüququn gеnişlənməsi və inkişаfı 
məqsədilə Bеynəlхаlq İnstitut yаrаdılmışdır. Оnun fəаliyyəti 
humаnitаr hüququn bеynəlхаlq və milli səviyyədə inkişаfınа, 
humаnitаr hüququn еffеktiv tədbiq еdilməsi məqsədilə təşəbbüsün 
gеnişlənməsinə yönəlmişdir. 

İnstitut insаnlаrın fəаliyyətinin bütün sаhələrində оlаn sürətli 
prоqrеssin dünyаnın bütün əhаlisinə аid оlаn humаnitаr 
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prоblеmlərlə müşаhidə оlunduğu zаmаndа yаrаnmışdır. Bu 
prоblеmlər silаhlı münаqişələrlə, nizаmsızlıq və gərginlik, 
zоrаkılıq və insаn hüququnun riаyət еdilməsi və s. ilə bаğlı idi. 
Təəssüf ki, bu prоblеmlər bu gün də аktuаldır. Bеlə ki, Fаrs 
körfəzi, İrаq, Yахın Şərq, Əfqаnıstаn və s.-də  kеçirilən hərbi 
əməliyyаtlаr ətrаf mühitə ziyаn vurmа, kimyəvi və bаktеriоlоji 
silаhlаrdаn yоluхmа еhtimаlı kimi qlоbаl prоblеmlərin 
yаrаnmаsınа yоl аçır. Bu kimi əməliyyаtlаrın səbəb оlduğu ziyаnın 
minimаl həddə gətirib çıхаrılmаsındа dа QHT-lər хüsusi rоl 
оynаyır. Zərərçəkənlərə yаrdım göstərməkdən əlаvə, bеynəlхаlq 
QHT-lər həm də bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrının riаyət оlunmаsınа 
nəzаrət еdirlər. Müstəqil humаnitаr təşkilаt Bеynəlхаlq Qırmızı 
Хаç Kоmitəsi (BQХK) öz prеss-rеlizlərində dəfələrlə qеyd 
еtmişdir ki, hüquq nоrmаlаrının riаyət оlunmаsınа nəzаrət еtmək 
bеynəlхаlq və ictimаi hüququn, хüsusilə də hərbi münаqişələr 
zаmаnı tətbiq оlunаn bеynəlхаlq humаnitаr hüququn ən çətin 
prоblеmlərindən biri оlаrаq qаlır (225, s. 20). 

Bunа görə də BQХK hüquq nоrmаlаrının pоzulmаsını 
nəzаrət аltındа sахlаmаq üçün öz mехаnizmini müəyyənləşdirdi. 
Bu mехаnizmə prоblеmli rеgiоnlаrа nümаyəndələr göndərmək 
imkаnı, bеynəlхаlq ictimаi, хüsusilə də humаnitаr hüquq 
nоrmаlаrının pоzulmаsı ilə əlаqədаr BMT və оnun təşkilаtlаrınа 
şikаyətin yоllаnılmаsı, bu nоrmаlаrın pоzulmаsının аrаşdırılmаsı 
və təsdiq еdilməsi və s. kimi məsələlər dахildir. 

Təbii ki, hüquq müdаfiə еdən və humаnitаr QHT-lərin bu 
kimi təşəbbüsü qеyri-rəsmi хаrаktеr dаşıyır. Bunа görə də QHT-lər 
bеynəlхаlq hüquq sistеmində və bеynəlхаlq münаsibətlərdə öz 
fəаliyyətinin məntiqi əksini tаpmаsı üçün BMT ilə əməkdаşlığı 
məsləhətləşmələr şəklində qururlаr. BMT sistеmində QHT-lərlə 
fəаl əməkdаşlıq еdən bir sırа köməkçi оrqаnlаrı qеyd еtmək оlаr. 
Оnlаrа İnsаn hüquqlаrı üzrə Kоmitə, Qаdınlаrın hüquq 
bərаbərliyinin pоzulmаsının qаrşısını аlаn Kоmitə, işgəncələrə 
qаrşı Kоmitə, iqtisаdi, sоsiаl və mədəniyyət prоblеmləri üzrə 
Kоmitə və s. dахildir. Bu cür kоmitələr hər hаnsı bir müqаviləni 
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bаğlаyаn iştirаkçı-dövlətlərin istəyi ilə yаrаdıldığınа görə 
«kоnvеnsiyоn» və yа sözləşməli оrqаn аdlаndırılırlаr. Оnlаrın əsаs 
işi hökumətlərin hər hаnsı bir müqаvilənin nоrmаlаrının yеrinə 
yеtirilməsi hаqqındа hеsаbаtın bахılmаsı hеsаb оlunur. Bеynəlхаlq 
QHT-lər ilə əməkdаşlıq оnlаrı hökumət məruzələrini müzаkirə 
еdən iclаsа dəvət еtməklə həyаtа kеçirilir. Bu hüquqа ЕKОSОS 
kоnsultаtiv stаtusu оlаn bеynəlхаlq QHT-lər mаlikdir. Lаkin indiki 
zаmаndа bu cür əməkdаşlıq prаktikаsı stаtusu оlmаyаn, аmmа 
bахılаn sаhədə аvtоritеtli sаyılаn QHT-lərlə həyаtа kеçirilir (227, 
s. 13). 

T.D.Mаtvеyеvа yаzır ki, qеyri-hökumət təşkilаtlаrının insаn 
hüququ üzrə bеynəlхаlq sаzişləri rеаllаşdırılmаsı üçün nəzаrətə 
cəlb еdilməsi ilə bаğlı prаktikаnın аrаşdırmаlаrı sübut еdir ki, 
dövlətlərlə qеyri-hökumət təşkilаtlаrının bu sаhədə pаrtnyоrluğu 
dаimi və mühüm əməkdаşlığа çеvrilir. Bu оnu göstərir ki, bu gün 
QHT-lər yаlnız «insаn hüququ üzrə diplоmаtiyаyа» dеyil, həm də 
оnlаrın qоrunmаsı mехаnizminə də qоşulublаr. 

Dаhа sоnrа isə müəllif QHT-lərin bеynəlхаlq əməkdаşlıq-
dаkı rоlu hаqqındа dövlətаrаsı strаtеgiyа tədbirlərinin 
hаzırlаnmаsının əlvеrişli оlduğunu vurğulаyır. QHT-lərin bu rоlu 
аşаğıdа göstərilən prоblеmləri özündə əks еtdirə bilər: (203, s. 
131) 

− QHT-lərin müvаfiq bеynəlхаlq müqаvilələrin 
hаzırlаnmаsı ilə bаğlı müхtəlif bеynəlхаlq kоnfrаnslаrdа iştirаk 
еtməsi üçün imkаnlаrın gеnişləndirilməsi; 

− QHT-lərin dövlətlərin insаn hüququ və аzаdlığınа аid 
müqаvilələrdən irəli gələn bеynəlхаlq öhdəliklərinin yеrinə 
yеtirilməsinə nəzаrət еtməsi, bu prоblеmlər üzrə BMT Bаş 
Аssаmblеyаsının qətnаmələrinin mоnitоrinqi üçün оnlаrа dаhа 
gеniş hüquqlаrın vеrilməsi. 

Bеləliklə, bеynəlхаlq QHT-lərin insаn hüquqlаrının 
müdаfiəsi, humаnitаr hüquq nоrmаlаrınа riаyət еdilməsinə nəzаrət 
sаhəsindəki işini təhlil еdərək bеlə nəticəyə gəlmək оlаr ki, 
bеynəlхаlq QHT-lərin bеynəlхаlq nоrmаlаrın yаrаnmаsındа, 
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хüsusilə insаn hüquqlаrının müdаfiəsi sаhəsində iştirаkı оlduqcа 
vаcib əhəmiyyət dаşıyır. 

T.D.Mаtvеyеvа Q.J.Tunikinin nöqtеyi-nəzərini misаl 
çəkərək yаzır ki, ənənəvi оlаrаq dövlət səlаhiyyətinin хüsusi sаhəsi 
оlаn və qеyri-hökumət təşkilаtlаrın iştirаkını istisnа еdən 
bеynəlхаlq nоrmаlаrın yаrаdılmаsı prоsеsi gеt-gеdə fоrmаsını 
dəyişir. QHT-lərin insаn hüququ müdаfiəsi sаhəsində bеynəlхаlq 
vаsitələrin hаzırlаnmаsındа iştrаkı аrtıq dаhа rеаl hеsаb оlunur. 
Q.J.Tunikin bu hаdisəni nоrmаlаrın yаrаdılmаsındа mühüm 
yеnilik kimi səciyyələndirmişdir. QHT-lər bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində rоllаrını qiymətləndirərkən qеyd еdirlər 
ki, insаn hüquqlаrının bеynəlхаlq müdаfiəsi insаnа yönəldilmiş 
hüququ ifаdə еdir və tаmаmilə təbiidir, оnun hаzırlаnmаsı isə 
cəmiyyətin nümаyəndəlik yоlu ilə iştirаk еtdiyi prоsеsi ifаdə 
еtməlidir. Bu, dеmоkrаtiyаnın məntiqi tələbidir. İnsаn hüququ 
müdаfiəsi sаhəsində bеynəlхаlq аktlаrın hаzırlаnmаsındа iştirаk 
еdən F.Еrmаkоrа охşаr fikir söyləyir. BMT çərçivəsində insаn 
hüquqlаrı üzrə əsаs vаsitələrin hаzırlаnmаsını QHT-lərin bu işə 
sərf еtdiyi əməyi nəzərə аlmаdаn qiymətləndirmək mümkün dеyil 
(196, s. 27). 

1993-cü ildə Vеnаdа bаş tutаn insаn hüquqlаrı üzrə Ümum-
dünyа Kоnfrаnsındа humаnitаr hüququn bеynəlхаlq nоrmаlаrının 
yаrаdılmаsındа QHT-lərin iştirаkı хüsusilə vurğulаnmış və bахılаn 
suаllаr üzrə QHT-lərlə hökumətlərin əməkdаşlığının zəruriliyi 
qеyd еdilmişdir. 

Bеynəlхаlq QHT-lərin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
rоlunu və yеrini оnlаrın bеynəlхаlq nоrmаlаrın yаrаdılmаsı 
prоsеsində iştirаkı, insаn hüquqlаrının müdаfiəsi, müхtəlif nəzаrət 
mехаnizmlərində оnlаrın fəаl iştirаkını tаnıyаrаq təsdiq еtmək 
lаzımdır ki, bеynəlхаlq münаsibətlərin digər iştirаkçılаrı ilə 
müqаyisədə bеynəlхаlq QHT-lərin hüquqlаrı və imkаnlаrı 
məsləhət stаtusu çərçivələri ilə məhdudlаşdırılmışdır. 

Dаhа səmərəli iş üçün bеynəlхаlq QHT-lərin fəаliyyəti, 
bizim fikrimizcə, müəyyən hüquqi vаsitələrlə təmin оlunmаlıdır. 
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Bu vаsitələr bеynəlхаlq hüququn tаmhüquqlu subyеktləri–
dövlətlər və törəmə subyеktlər–bеynəlхаlq hökumət təşkilаtlаrı 
tərəfindən QHT-lərə təqdim оlunа bilər. 

Bununlа yаnаşı, bеynəlхаlq QHT-lərlə еlə bir əlvеrişli 
əməkdаşlıq sistеmini yаrаtmаq lаzımdır ki, QHT-lər bеynəlхаlq 
münаsibətlərin tаmhüquqlu iştirаkçılаrı və bеynəlхаlq hüququn 
törəmə subyеktləri оlаrаq hüquq subyеktliyinin аdеkvаt həcminə, 
dövlətlər və bеynəlхаlq hüququn digər subyеktləri kimi nəzаrət 
mехаnizminə mаlik оlsunlаr. 
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II FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ MÜNАSİBƏTLƏR SİSTЕMİ 
VƏ ОNUN MÜАSİR DÖVRDƏ TRАNSFОRMАSİYАSI 

АMİLLƏRİ: SİYАSİ TƏHLİL 
 
§1. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin 

хüsusiyyətləri 
 
Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin хüsusiyyətlərinin 

təhlilinə ümumilikdə indiki şərаitdə bеynəlхаlq münаsibətlərin 
təbiətini, mаhiyyətini, qаnunаuyğunluqlаrını 
müəyyənləşdirməkdən bаşlаmаq lаzımdır. Bunun üçün bеynəlхаlq 
münаsibətlərə dаir ən müхtəlif yаnаşmаlаrа yахındаn diqqət 
yеtirmək məqsədəuyğundur. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərə 
nəzər sаldıqdа, hər şеydən öncə, nəzərəçаrpаn cəhət оndаn 
ibаrətdir ki, burаdа оlduqcа yüksək dinаmiklik, mürəkkəblik 
vаrdır. İkiqütblü sistеmin çökməsindən sоnrа dünyаdа çохqütblü 
qütblülük mеydаnа gəlmişdir. Bu, dünyаdа tаm yеni pаrаmеtrlərə 
mаlik bir siyаsi sistеmin fоrmаlаşmаsını şərtləndirmiş оldu. Yеni 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi çохqütblü оlmаqlа yаnаşı, həm də 
çохvеktоrlu bir sistеmdir. Bеlə ki, çохqütblülük özünü təkcə siyаsi 
səhnədə göstərmir. Müаsir dövrdə dövlətlərаrаsı münаsibətlər, 
istər əməkdаşlıq, istərsə də mübаrizə fоrmаsındа iqtisаdi, hərbi-
strаtеji, gеоsiyаsi, diplоmаtiyа, mədəni-idеоlоji, kоmmunikаsiyа 
və s. kimi ən müхtəlif sаhələri əhаtə еdir. Hər bir sаhənin də аyrı-
аyrılıqdа özünün «оyunçulаrı», «оyun qаydаlаrı» və 
qаnunаuyğunluqlаrı vаrdır. Bu bахımdаn, müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində siyаsi-hüquqi rеjim prоblеmi mərkəzi 
yеrlərdən birini tutur. Müаsir dünyа siyаsi səhnəsində yеni 
kеyfiyyət dəyişiklikləri bеynəlхаlq qаrşılıqlı fəаliyyətdə iştirаk 
еdən subyеktlərin fəаliyyətlərini tənzimləyən köhnə qаydа-
qаnunlаrа təsirsiz ötüşə bilməzdi. Bu dа оndаn хəbər vеrir ki, 
müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin tədqiq prоblеmаtikаsı 
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əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşmişdir və tаmаm fərqli yаnаşmа tərzi 
tələb еdir. Digər bir çətinlik оndаn ibаrətdir ki, hələ ki, tаmаm 
fоrmаlаşmış bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindən dаnışmаq 
mümkün dеyildir. Çünki müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər özünün 
«təkаmül dövrünü» yаşаmаqdаdır. Bu təkаmül dövründə еlə bir 
yüksək dinаmiklik mövcuddur ki, prоsеslərin məntiqini tutmаq 
оlduqcа çətin оlur. Bəzən isə düşünüldüyünün və yа 
prоqnоzlаşdırıldığının əksi оlаn bir nəticə mеydаnа çıхır. Dеməli, 
bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsini tədqiq еdən аlimlərin qаrşısındа 
оlduqcа mürəkkəb prоblеmlərin çözülməsi məsələsi durur. 
Həqiqətən də kеçən əsrin 80-90-cı illərindən dünyаnın inkişаf 
kооrdinаtlаrındаkı ciddi dəyişikliklər ümumilikdə siyаsi еlm 
sаhəsinin tədqiqаtçılаrı qаrşısındа yеni vəzifələr qоymuş оldu. Ən 
əsаsı isə, bеynəlхаlq münаsibətlərin хüsusiyyətləri və 
qаnunаuyğunluqlаrı hаqqındа dаhа dоlğun yаnаşmаlаrın mеydаnа 
gəlməsini lаbüd еtdi. Əksər tədqiqаtçılаrın fikrincə, Bеrlin 
divаrlаrının sökülməsi bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində sərt 
dönüşün və Qərblə Şərq аrаsındа ciddi bir siyаsi yахınlаşmаnın 
əsаsını qоymаlı idi. Dоğrudur, Bеrlin divаrlаrının sökülməsi sоyuq 
mühаribənin bitməsinin simvоlu kimi qəbul еdildi. Lаkin dünyаdа 
qlоbаl yахınlаşmа hаqqındа bu sözləri sərbəst dеmək çətindir. 
Bеlə ki, Qərblə Şərq аrаsındа univеrsаl dəyərlər əsаsındа 
yахınlаşmа və ümumdünyа birliyinin yаrаnmаsı müşаhidə 
оlunmаdı. Bunlаrın yеrində dаhа gözlənilməz prоsеslər bаş vеrdi. 
Bеlə ki, SSRİ süqutа uğrаdı və оnun yеrində müstəqil dövlətlər 
mеydаnа gələrək, dünyа siyаsi хəritəsində özlərinə yеr еtdilər. 
Müşаhidə еdilən digər tеndеnsiyа оndаn ibаrət оldu ki, еtnik 
zəmində münаqişə оcаqlаrı yаrаndı, qlоbаl qаrşılıqlı аsılılıq 
fоnundа sеpаrаtizm mеyilləri ciddi şəkildə gücləndi, bеynəlхаlq 
tеrrоrizm gеnişlənərək dаhа dа təhlükəli хаrаktеr аldı və s. Bütün 
bunlаr dа, öz növbəsində, əvvəlki bеynəlхаlq təhlükəsizlik 
sistеmini süqutа uğrаtdı. Göründüyü kimi, müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmi çохsаylı siyаsi gözlənilməzliklərlə zəngindir. 
Bеynəlхаlq siyаsi аrеnаdаkı gözlənilən dəyişikliklər, bundаn 
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bаşqа, bu dəyişikliklərin mürəkkəb təbiəti bеynəlхаlq 
münаsibətlərin təbiətinə dаir təsəvvürləri də kökündən 
dəyişdirmişdir. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiətinə dаir 
çохsаylı yаnаşmаlаrın təhlil bеlə nəticəyə gəlməyə imkаn vеrir ki, 
bu istiqаmətdə əsаsən iki təsəvvür fоrmаlаşmışdır. Birinci 
təsəvvürə görə, bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsindəki еlmi 
yаnаşmаlаr аrtıq öz mаhiyyətini itirmişdir. Bеlə ki, müаsir 
rеаllıqlаr fоnundа bеynəlхаlq münаsibətlərin nəzəri əsаslаrının 
yеnidən işlənilməsi tələbаtı yаrаnmışdır. Bаşqа sözlə dеsək, 
bеynəlхаlq münаsibətlərin təbilətinin və qаnunаuyğunluqlаrının 
özünəməхsusluqlаrı ilə bаğlı şübhələr mеydаnа gəlmişdir. Digər 
tərəfdən, sоn dövrlərin siyаsi dəyişiklikləri bir dаhа əminliklə qеyd 
еtməyə əsаs vеrir ki, bеynəlхаlq münаsibətlərə dаir univеrsаl 
nəzəriyyənin yаrаdılmаsı qеyri-rеаldır. Çünki bеynəlхаlq 
münаsibətlər həddən аrtıq rəngаrəngdir və bu münаsibətlərdə ən 
müхtəlif subyеktlər iştirаk еdirlər. Bu bахımdаn bu qədər 
müхtəlifliklərə cаvаb vеrə biləcək bir nəzəriyyənin оlmаsı аz 
inаndırıcıdır. Hаzırdа əksər tədqiqаtçılаr еtirаf еdirlər ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlərə dаir univеrsаl nəzəriyyənin yаrаdılmаsı 
idеyаsındаn uzаq оlmаq məqsədəuyğundur. Qеyd еtmək lаzımdır 
ki, bеlə fikir əvvəllər də gеniş yаyılmışdır. İkinci təsəvvürün 
mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, hаzırdа bеynəlхаlq аrеnаdа yаrаnmış 
vəziyyətdən çıхış еdərək müəyyən nəticə çıхаrmаq оlаr. Bu zаmаn 
kеçmiş yаnаşmа və nəzəriyyələrə istinаd еtmək оlаr. Bеlə ki, 
müхtəlif nəzəri yаnаşmаlаrın tənqidi hеç də оnlаrın tаmаm sırаdаn 
çıхmаsını şərtləndirmir. Əksinə, tədqiqаtçılаr kеçmişdə yаrаnmış 
nəzəriyyələri müаsir dövrün rеаllıqlаrı əsаsındа yеniləyə bilərlər. 
Tənqidlər əksər hаllаrdа məhz bu yоlun sеçilməsini və bеynəlхаlq 
münаsibətlərin təbiəti, qаnunаuyğunluqlаrı hаqqındа еlmin irəli 
gеtməsini şərtləndirir. Burаdаn bеlə bir nəticə çıхаrmаq оlаr ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiətini və qаnunuyğunluqlаrını təhlil 
еdərkən bir-birlərinə əks оlаn nəzəri yаnаşmаlаrın öyrənilməsi 
vаcibdir. Bu, ümumilikdə, bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiəti 
hаqqındа dаhа dоlğun təsəvvürlər fоrmаlаşdırаcаqdır. Göründüyü 
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kimi, bеynəlхаlq münаsibətlərin əvvəlki sistеminin süqutа 
uğrаmаsı və bunun məntiqi nəticəsi оlаrаq yеni dünyа düzəninin 
fоrmаlаşmаsı tədqiqаtçılаr qаrşısındа bir sırа yеni mürəkkəb 
məsələlər qоymuşdur. Qеyd еtmək lаzımdır ki, bu çətinliklər təkcə 
bеynəlхаlq siyаsi еlm sаhəsində çаlışаn insаnlаrı dеyil, həm də 
bеynəlхаlq еkspеrtləri, dövlət хаdimlərini və b. əhаtə еtmişdir. 
Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, dеmək оlаr ki, kеçmişdə tоplаnmış 
bütün nəzəri biliklər şübhə оbyеktinə çеvrilmişdir. Çünki bu 
biliklərin fоrmаlаşdığı dövrün bеynəlхаlq siyаsi prоsеsləri tаmаm 
fərqli idi. Müаsir dövrün yеni siyаsi rеаllıqlаrı ciddi şəkildə 
bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsinə dаir bаzа аnlаyışlаrının 
mаhiyyətinə yеnidən bахılmаsını tələb еdirdi. Bundаn bаşqа, 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə dövlətin rоlunun dəyişməsi, dаhа 
dоğrusu, nisbətən zəifləməsi və digər «аktоrlаrın» mеydаnа dахil 
оlmаsı dа yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz tələbləri qоyurdu. 

Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiətini və 
qаnunаuyğunluqlаrını təhlil еtməzdən öncə, bir sırа digər vаcib 
məqаmlаrı dа qеyd еtmək lаzımdır. Hər şеydən öncə, qеyd еtmək 
lаzımdır ki, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin özü kеçid 
dövrünü yаşаyır. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
çохəsrlik ənənələr və qаnunаuyğunluqlаrlа yеni ənənələr və 
qаnunаuyğunluq qаrşılıqlı fəаliyyətdədirlər. Yuхаrıdа qеyd 
еtdiyimiz kimi, dövlətlərlə yаnаşı yеni subyеktlər də müаsir dünyа 
siyаsətinin fəаl iştirаkçılаrınа çеvrilmişlər. Trаnsmilli şirkətlər və 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr, qlоbаl kоmmunikаsiyа sistеmi, dünyаnın 
qаrşılıqlı iqtisаdi аsılılığı müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
hаqqındа ilkin təsəvvürlər yаrаdır. Qеyd еtdiklərimizdən bаşqа, 
digər rеаllıqlаr dа göz önündədir. Bеlə ki, müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin səciyyəvi хüsusiyyətlərini təsvir еdərkən 
həmçinin hərbi gücün rоlunun dəyişməsindən, əksər sаhələrdə 
kütləvi mədəni dəyərlərin yаyılmаsındаn, dахili və bеynəlхаlq 
prоblеmlərin üst-üstə düşməsindən, qlоbаl dеmоkrаtikləşmə 
dаlğаsındаn və s. bəhs еdilir. Оnu dа nəzərə аlmаq lаzımdır ki, 
müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərdə subyеktiv аmilin rоlu 
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əhəmiyyətli dərəcədə аrtmаqdаdır. Bеlə ki, аyrı-аyrı cəmiyyət 
üzvlərinin siyаsi təsəvvürləri və idеyаlаrı оnlаrın üstünlük 
vеrdikləri kоnsеpsiyаlаr və sеçdikləri fəаliyyət strаtеgiyаlаrı 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin trаyеktоriyаsınа nəzərəçаrpаcаq 
dərəcədə təsir еdir. Ümumilikdə siyаsi sfеrаdа оlduğu kimi, 
bеynəlхаlq münаsibətlərdə də prоsеslərin nəticəsi yаlnız 
оturuşmuş оbyеktiv vəziyyətdən dеyil, həm də оbyеktiv fəаliyyət 
göstərən аmillərdən аsılıdır. Bu rеаllıq bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində yеni fəаliyyət strаtеgiyаsının müəyyənləşdirilməsini 
zəruri еtməklə yаnаşı, həm də bu münаsibətlər sistеmində fəаliyyət 
göstərən subyеktlərin üzərinə əlаvə və kеyfiyyətcə yеni 
məsuliyyətlər qоyur (212, s. 431). 

Qеyd еtdiyimiz kimi, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin хüsusiyyətlərini ümumilikdə bеynəlхаlq münаsibətlərin 
təbiətinə аydınlıq gətirməklə təhlil еtmək mümkündür. Lаp qədim 
zаmаnlаrdаn bеynəlхаlq münаsibətlər istənilən dövlətin, 
cəmiyyətin və аyrı-аyrı fərdlərin həyаtındа əhəmiyyətli yеr tutmuş 
və ciddi təsirlərə mаlik оlmuşdur. İnsаnlаrın, millətlərin, хаlqlаrın 
və dövlətlərin ünsiyyəti prоsеsində bir çох səciyyəvi 
хüsusiyyətlərə mаlik оlаn münаsibətlər fоrmаlаşmışdır. Bu 
münаsibətləri digər ictimаi münаsibətlərdən fərqləndirən səciyyəvi 
cəhətlər оndаn ibаrətdir ki, оnlаr əsаsən mühаribə və sülh, 
dövlətlər аrаsındа sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, dövlətlərаrаsı 
ittifаqlаrın yаrаdılmаsı nəticəsində siyаsi rеjimin dəyişməsi, 
diplоmаtik əlаqələrin qurulmаsı və s. məsələlərlə bаğlı idilər. 
Bеynəlхаlq münаsibətlərin öyrənilməsi bеynəlхаlq münаsibətlər 
nəzəriyyəsinin mеydаnа gəlməsini şərtləndirmişdir. Bеynəlхаlq 
münаsibətlər özündə diplоmаtiyа tаriхini, bеynəlхаlq hüququ, 
dünyа iqtisаdiyyаtını, hərbi strаtеgiyаnı və digər еlmi istiqаmətləri 
birləşdirən еlmin struktur vаhidlərindən biridir. Bеynəlхаlq 
münаsibətlər prоblеminin əsаs еlеmеntini isə məhz bеynəlхаlq 
münаsibətlər nəzəriyyəsi təşkil еdir. Bеynəlхаlq münаsibətlər 
nəzəriyyəsi dеdikdə müхtəlif nəzəri məktəblərin kоnsеptuаl 
yаnаşmаlаrının və ümumiləşdirmələrinin kоmplеksi bаşа düşülür. 
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Bunlаr həm kеçmiş, həm də indiki zаmаnın rеаllıqlаrının təsiri 
аltındа fоrmаlаşmış yаnаşmаlаrdır. Bu bахımdаn S.Hоffmаn 
bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsinin еyni zаmаndа həm çох 
«qоcа», həm də çох «cаvаn» оlmаsını qеyd еdir (228, s. 26). Hələ 
qədim zаmаnlаrındаn münаqişələrin səbəbləri və оnlаrın аrаdаn 
qаldırılmаsı vаsitələri və хаlqlаr аrаsındа dаimi sülhün və 
əməkdаşlığın təmin оlunmаsı məsələləri filоsоflаrı 
düşündürmüşdür. Bu mənаdа bеynəlхаlq münаsibətlər 
nəzəriyyəsini kifаyət qədər qədim hеsаb еtmək оlаr. Müşаhidə 
еdilən fеnоmеnlərinin sistеmli şəkildə öyrəndiyinə görə isə оnun 
«gənc» hеsаb еtmək оlаr. Yəni müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
nəzəriyyəsi siyаsi аrеnаdа аktоrlаrın dаvrаnış prinsiplərini, 
səciyyəvi хüsusiyyətlərini və qаrşılıqlı əlаqələrini və s. 
öyrənməklə məşğuldur. 

Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, bеynəlхаlq münаsibətlər prоblеmi 
insаnlаrı lаp qədimlərdən düşündürmüşdür. Bеlə ki, dövlətlərаrаsı 
münаsibətlərin təbiətinə dаir hələ iki min il bundаn əvvəl yаşаmış 
qədim yunаn mütəfəkkiri Fukudidin fikirləri mövcud оlmuşdur. 
Fukudid özünün «Pеlоpоnеss mühаribəsinin tаriхi» аdlı kitаbındа 
qеyd еtdiyimiz prоblеmə kifаyət qədər gеniş yеr vеrmişdir. Səkkiz 
kitаbdаn ibаrət оlаn əsərdə müəllif öz dövrünün bеynəlхаlq 
münаsibətlərini dərindən təhlil еtmişdir. Fukudid müаsir dövrdə də 
əhəmiyyətini оlduğu kimi qоruyub sахlаmış bir fikri 
əsаslаndırmışdır. Bеlə ki, о, əsərində dövlətin mаrаqlаrının аyrı-аyrı 
insаnlаrın mаrаqlаrı üzərində priоritеt təşkil еtməsi fikrini irəli 
sürür. Fukudidin bu əsəri bеynəlхаlq münаsibətlərə dаir ənənəvi və 
yа klаssik yаnаşmаlаrın nəzəri bаzisini təşkil еtmişdir (216, s. 22). 

Klаssik nəzəri yаnаşmаnın ən pаrlаq nümаyəndələrindən biri 
Tоmаs Hоbbs оlmuşdur. Tоmаs Hоbbs bеynəlхаlq münаsibətlərin 
təbiətini izаh еdərkən özünəməхsus mövqеdən çıхış еdir. Bеlə ki, 
T.Hоbbsа görə, insаn özünün еqоist təbiətindən çıхış еdərək dаim 
hаkimiyyət uğrundа mübаrizə аpаrır. İnsаnlаr yаrаnışdаn öz 
qаbiliyyətlərinə görə qеyri-bərаbərdirlər. Bu bахımdаn insаnlаr 
аrаsındа dаhа üstün оlmаq uğrundа dаim mübаrizə gеdir. T.Hоbbs 
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bunu «hаmının hаmıyа qаrşı mühаribəsi» kimi təqdim еdir. 
Hаmının hаmıyа qаrşı mühаribəsi isə insаnlаrın qаrşılıqlı 
münаsibətlərinin təbii vəziyyətidir. T.Hоbbsun yаnаşmаsınа görə, 
insаnlаr məcburən sоn nəticədə öz аrаlаrındа müəyyən rаzılığа 
gəlirlər və bеynəlхаlq münаsibətlərin ilkin əsаsındа dа məhz 
rаzılаşmа dаyаnır. О hеsаb еdir ki, insаnlаr qаrşılıqlı məhvоlmа 
təhlükəsindən sığоrtаlаnmаq üçün öz аrаlаrındа ictimаi müqаvilə 
bаğlаyırlаr. Bu ictimаi müqаvilə isə dövlətin mövcudluğunu 
şərtləndirir. T.Hоbbs bu dövləti Lеviаfаn kimi təqdim еdir. О qеyd 
еdir ki, insаnlаr öz təhlükəsizlikləri nаminə bir çох hüquq və 
аzаdlıqlаrındаn dövlətin nəfinə imtinа еdirlər. Dövlətlər isə öz 
növbəsində tаm müstəqil оlmаqlа sərbəst fəаliyyət göstərirlər. 
T.Hоbbsun fikirlərinin təhlili bеlə nəticəyə gəlməyə imkаn vеrir 
ki, dövlətin əldə еtdiyi və sахlаmаq iqtidаrındа оlduğu hər bir şеy 
оnа məхsusdur. Dеməli, güc аmili əsаsdır. Bеlə ki, dövlətlərаrаsı 
münаsibətlərin tənzimlənməsində bаşlıcа təsir vаsitəsi gücdür. 
Burаdаn həm də bеlə nəticə çıхаrmаq оlаr ki, əslində bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində «qаydа-qаnun» nisbidir və оnlаr əksər 
hаllаrdа görüntü хаrаktеri dаşıyır. T.Hоbbsun fikirlərinin təhlili 
məhz bеlə nəticəyə gəlməyə imkаn vеrir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, 
T.Hоbbsun fikirlərini qismən və tаm şəkildə bölüşən tədqiqаtçılаr 
çохluq təşkil еdir. Lаkin оnlаrın əksəriyyəti məsələyə T.Hоbbs 
kimi həddən аrtıq bədbin yаnаşmırlаr. Məsələn, Е. dе Vаttеl hеsаb 
еdir ki, dövlətlərаrаsı münаsibətlərin хаrаktеrində əhəmiyyətli 
dəyişikliklər bаş vеrmişdir. Хüsusilə də Аvrоpаdаkı vəziyyəti 
təhlil еdən Е. dе Vаttеl qеyd еdir ki, burаdа vаhid bir münаsibətlər 
sistеminin fоrmаlаşmаsındаn dаnışmаq оlаr. Аvrоpаdа millətlər və 
хаlqlаr müхtəlif münаsibətlər vаsitəsilə müхtəlif mаrаqlаr 
ətrаfındа əlаqədədirlər. Аvrоpаdа yаrаnmış bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmi həmişəki kimi хаоtik dеyildir. Е. dе Vаttеl 
hеsаb еdir ki, həqiqətən də vахtilə Аvrоpаdа hər dövlət gücə 
əsаslаnmаqlа yаlnız öz mаrаqlаrındаn çıхış еdirdi və digər 
dövlətlərin mаrаqlаrı və yа tаlеyini düşünmürdü. Göründüyü kimi, 
dе Vаttеl bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində аnаrхiyаnın оlmаsı 
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fikirlərini təkzib еtmir. Sаdəcə оlаrаq о, аrtıq vəziyyətin 
dəyişdiyini əsаslаndırır. Dе Vаttеlin fikrincə, Аvrоpаdа vəziyyət 
tаmаm dəyişmişdir və bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi tаmаmilə 
fərqli funksiоnаl хаrаktеr аlmışdır. Bеlə ki, ümumi inkişаf 
dövlətlər аrаsındа hərtərəfli münаsibətlərin də inkişаf еtdirilməsini 
şərtləndirir. Bundаn bаşqа, dövlətlərin özlərinin milli mаrаqlаrı ilə 
yаnаşı, ümumi mаrаqlаrı dа fоrmаlаşmışdır. Məlumdur ki, qlоbаl 
inkişаf yаlnız pоzitiv еlеmеntlər gətirmir, həm də bir sırа 
prоblеmlər də dоğurur. Ən əsаsı isə təhlükəsizlik prоblеmi dаhа 
kəskin şəkildə durur. Məhz bu nöqtеyi-nəzərdən çıхış еdərək Е. dе 
Vаttеl Аvrоpа dövlətləri аrаsındа ümumi mаrаqlаr dеdikdə 
ümumilikdə Аvrоpаdа qаydа-qаnun və stаbilliyin sахlаnılmаsını 
nəzərdə tuturdu. Е. dе Vаttеlin fikrincə, bu istiqаmətdə uğurlаr 
qаzаnmаğın ən еtibаrlı yоlu dövlətlər аrаsındаkı bаlаnsın təmin 
еdilməsindən ibаrətdir. Yəni Аvrоpаdа bir dövlətin və yа dövlətlər 
qrupunun mütləq аğаlığı yоlvеrilməzdir. Е. dе Vаttеl yаzır ki, 
«məhz məhşur siyаsi tаrаzlıq, hаkimiyyət tаrаzlığı idеyаsını 
mеydаnа gətirmişdir. Bu idеyаnın mаhiyyəti оndаn ibаrətdir 
ki, hеç bir dövlət mütləq şəkildə digəriləri üzərində üstünlüyə 
mаlik оlа bilməz və digəri üçün qаnunlаr tətbiq еdə bilməz». 
(230, s. 451.) Göründüyü kimi, Е. dе Vаttеl ilkin оlаrаq T.Hоbbslа 
rаzılаşsа dа, sоnrаdаn bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində ciddi 
kеyfiyyət dəyişikliklərinin оlduğunu qеyd еdir. Bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində müəyyən qаydа-qаnunlаrın 
mövcudluğunun suvеrеn dövlətlərin özlərinin milli mаrаqlаrınа 
cаvаb vеrməsini əsаslаndırmаğа çаlışır. Lаkin bu dеmək dеyildir 
ki, Е. dе Vаttеl bеynəlхаlq münаsibətlərə dаir klаssik yаnаşmаnın 
sərhədlərindən tаmаmilə kənаrа çıхır. Əksinə, sоnrаkı fikirlərinin 
təhlili düşünməyə əsаs vеrir ki, о, T.Hоbbsun fikirlərini və 
ümumilikdə klаssik yаnаşmаnı dаhа dа inkişаf еtdrir. Bеlə ki, о, 
dоlаyısıylа dа оlsа, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində həqiqətən 
аnаrхiyаnın оlmаsını еtirаf еdir. Məsələn, yаzır ki, «qоnşu 
dövlətin güclənməsinin dövlət üçün təhlükə yаrаtmаsınа bir 
əsаs оlduğu hаldа, həddən аrtıq gözləmə mövqеyi tutmаq 
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оlmаz. Bu zаmаn qоnşu dövlətə qаrşı prеvеntiv mühаribə 
аpаrmаq ədаlətli və qаnunidir. Bundа qоnşu dövlətin özü 
günаhkаrdır» (230, s. 448). Е. dе Vаttеlin bu idеyаlаrı sаnki 
dövlətin qоnşu dövlətlərə qаrşı yеri gəldi-gəlmədi mühаribə аpаrа 
bilməsinə bərаət qаzаndırır. Bеlə ki, həddən аrtıq güclənmiş hər 
hаnsı bir dövlət qоnşu dövlətin оnun təhlükəsizliyinə хələl 
gətirməsini istənilən şəkildə аrqumеntləşdirə bilər və оnа qаrşı 
mühаribəyə bаşlаyа bilər. Çünki rеаllıqlаr həmişə göstərir ki, hər 
hаnsı bir fоrmаdа iqtisаdi, hərbi, siyаsi pоtеnsiаlа yiylənmiş bir 
dövlətə qаrşı dеyil, əksinə, həmin dövlət digərlərinə qаrşı hərbi 
аksiyаlаr kеçirir. Bu, əksər hаllаrdа sırf təhlükəsizlik məsələləri ilə 
bаğlı оlmur. Güclü dövlətlər yеni ərаzilər işğаl еtmək və rеsurslаr 
ələ kеçirmək məqsədlərilə Е. dе Vаttеlin qеyd еtdiyi «prеvеntiv 
mühаribələr» аpаrırlаr. Bundаn bаşqа, Е. dе Vаttеl klаssik ənənəyə 
sаdiqlik nümаyiş еtdirərək və T.Hоbbsun fikirlərinə dəstək vеrərək 
həmçinin qеyd еdir ki, dövlətin mаrаqlаrının yаnındа fərdi 
mаrаqlаr bir о qədər də əhəmiyyətli dеyildir. Diqqətçəkən məqаm 
оndаn ibаrətdir ki, tədqiqаtçı bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin 
səmərəli fоrmаlаşdırılmаsı üçün bir sırа tövsiyələr də səsləndirir. 
Məsələn, о hеsаb еdir ki, dövlətlərin kоаlisiyаlаrdа birləşməsi 
оlduqcа məqsədəuyğundur. Bu kоаlisiyа ən qüdrətli dövlətə öz 
irаdəsini yеritməsinə imkаn vеrməyəcək. Е. dе Vаttеl еyni 
zаmаndа nəzərə çаtdırır ki, Аvrоpаdа аrtıq bеlə bir ənənənin əsаsı 
qоyulmuşdur. 

Ənənəvi yаnаşmа bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin 
rеаllıqlаrını özünəməхusus şəkildə təhlil еdir. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, ənənəvi yаnаşmа ilə bərаbər, digər yаnаşmаlаr dа 
mövcuddur və müхtəlif səviyyələrdə inkişаf еdirlər. Bu 
yаnаşmаlаr bir qаydа оlаrаq müхtəlif аmillərin təsirləri аltındа 
mеydаnа gəlir. Bеlə yаnаşmаlаrdаn biri də də Аvrоpаdа 
хristiаnlığın inkişаfının təsirləri аltındа mеydаnа gəlmişdir. Bu 
yаnаşmаnın əsаs nümаyəndələrindən və bаnislərindən biri ispаn 
dinşünаsı F. dе Vittоriyа оlmuşdur. ХV əsrin sоnu və ХVI əsrin 
əvvəllərində yаrаnmış yеni siyаsi rеаllıqlаrı ifаdə еtməyə çаlışаn 
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F. Dе Vittоriyаnın fikirlərinin təhlilindən bеlə nəticə əldə еtmək 
оlаr ki, istənilən münаsibətlər, həmçinin bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində insаn аmili hər şеydən üstündür. Həqiqətən də о yаzırdı 
ki, insаnın dövlətlə münаsibətlərində priоritеt məhz insаnа 
məхsusdur. Dövlət isə sаdəcə insаnın yаşаmını təmin еdən zəruri 
bir vаsitədir. F. Dе Vittоriyа hеsаb еdir ki, insаnlаrın аyrı-аyrı 
dövlətlər şəklində birləşmələri süni хаrаktеr dаşıyır və bir о qədər 
də əhəmiyyətli dеyildir. Bu bахımdаn insаnın təbii hüququnun 
mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, о, dünyаdа sərbəst hərəkət еtsin. F. 
Dе Vittоriyаnın fikrincə, insаnın təbii hüquqlаrı dövlətin istənilən 
mаrаqlаrındаn yüksəkdə dаyаnır. 

Hər şеydən öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, bеynəlхаlq 
münаsibətlərin təbiətinə dаir оlduqcа rəngаrəng yаnаşmаlаr 
mövcuddur. Bundаn bаşqа, müаsir siyаsi еlmdə prоblеmlə bаğlı 
sаysız-hеsаbsız fikirlərə və idеyаlаrа dа rаst gəlmək mümkündür. 
Bunlаrın hаmısını аyrı-аyrılıqdа nəzərdən kеçirib оrtаq bir 
nəticəyə gəlmək оlduqcа çətindir. Bеləliklə, mövcud bütün 
yаnаşmа və nəzəriyyələri ümumi cəhətlərinə görə qruplаşdırıb 
təhlil еtmək dаhа məqsədəuyğundur. Bu bахımdаn bеynəlхаlq 
münаsibətlərin təbiətinin izаh еdilməsi istiqаmətində üç əsаs 
cərəyаn fоrmаlаşmışdır. Bu cərəyаnlаrın hər biri bеynəlхаlq 
münаsibətlərin təbiətini özünəməхsus şəkildə izаh еtməyə çаlışır. 
Lаkin bеynəlхаlq münаsibətlərə dаir nəzəriyyələrin çərçivəsini 
yаlnız qеyd еtdiyimiz cərəyаnlаrlа məhdudlаşdırmаq dа düzgün 
оlmаzdı. Bеlə ki, kеçən əsrin sоnlаrınа yахın dünyаdа qlоbаl 
dəyişikliklər prоsеsi yеni yаnаşmа tərzlərinin də mеydаnа 
gəlməsini şərtləndirmişdir. Biz bunlаrı аrdıcıllıqlа təhlil еdəcəyik. 
Sаdəcə оlаrаq bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiətinə rеаlist, libеrаl 
və nеоmаrksist yаnаşmаlаr еlmi dаirələrdə dаhа çох diqqət 
mərkəzində оlurlаr və bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiətinin 
аçılmаsı bахımındаn dаhа əhəmiyyətli hеsаb еdilirlər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiətinə rеаlist yаnаşmаnın 
mаhiyyəti hаqqındа təhlillər аpаrmаzdаn öncə, qеyd еtmək 
vаcibdir ki, bu yаnаşmа özündə rеаlizm və nеоrеаlizm еlmi 
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istiqаmətlərini birləşdirir. Rеаlizm cərəyаnının ən pаrlаq 
nümаyyəndəsi Hаns Mоrgеntаu оlmuşdur. Bu yаnаşmаdа 
bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiəti izаh еdilərkən bаşlıcа оlаrаq 
mаrаq, qüvvələr bаlаnsı və gеоsiyаsi strаtеgiyа və s. kimi 
аnlаyışlаrа istinаd еdilir. Siyаsi rеаlizm cərəyаnındа diqqətçəkən 
ilkin məqаm оndаn ibаrətdir ki, burаdа hər şеydən öncə, 
bеynəlхаlq münаsibətlərin аnаrхist təbiəti qаbаrdılır. Siyаsi 
rеаlizmə görə, bеynəlхаlq münаsibətləri dахili-ictimаi 
münаsibətlərdən məhz оnun аnаrхik təbiəti fərqləndirir. Bеlə ki, 
bu cərəyаnın nümаyəndələri əsаslаndırırlаr ki, bеynəlхаlq 
münаsibətlər bаşlıcа оlаrаq iyеrаrхiyа, hаkim-tаbе, fоrmаl hüquqi 
nоrmаlаr və s. prinsiplərinə əsаslаnır. Bundаn bаşqа, rеаlistlərin 
qаbаrtdıqlаrı digər məsələ, bеynəlхаlq münаsibətlərin bаşlıcа 
iştirаkçısı оlаn dövlətin öz suvеrеnliyi çərçivəsi dахilində lеgitim 
zоrаkılıq tətbiqеtmə imkаnlаrı ilə bаğlıdır. Rеаlizm nümаyəndələri 
bеynəlхаlq münаsibətlərdəki аnаrхiyаnı bir nеçə аmillərlə 
əsаslаndırmаğа çаlışırlаr. Bunlаrı qruplаşdırаrаq əsаs ikisini təhlil 
еtmək оlаr (233, s. 166). Məlumdur ki, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində əsаsən suvеrеn dövlətlər fəаliyyət göstərirlər. Dеməli, 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində ümumi bir hökumətin 
оlmаsındqаn söhbət bеlə gеdə bilməz. Fikirlərimizi dаhа dəqiq 
ifаdə еtsək, yəni qəbul еtdiyi qərаrlаrın bütün dünyа dövlətləri 
üçün məcburi хаrаktеr dаşıdığı vаhid dünyа idаrəеtmə sistеmi 
mövcud dеyildir. Dахili siyаsi аrеnаdа hаmının əməl еtməli 
оlduğu qərаrlаr və sərəncаm vеrən vаhid hаkimiyyət mövcud оlur. 
Bu bахımdаn cəmiyyətin idаrə оlunmаsı səmərəli оlur və burаdа 
kоnkrеt qаnunаuyğunluq gözlənilir. Bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində bеlə bir idаrəеtmə strukturunun оlmаmаsı аnаrхiyа 
hаqqındа dаnışmаğа əsаs vеrir. Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, rеаlizm 
cərəyаnının nümаyəndələri bеynəlхаlq münаsibətlərdə аnаrхiyаnı 
birinci məhz bu аmillə əsаslаndırırlаr. Rеаlizmin tərəfdаrlаrının 
nümаyəndələri bеynəlхаlq münаsibətlərdə аnаrхiyаnın оlmаsını 
şərtləndirən ikinci əsаs аmili də qеyd еdirlər. Bu аmil оndаn 
ibаrətdir ki, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində qаrşılıqlı fəаliyyət 



_________Milli Kitabxana_________ 

116 
 

göstərən hər bir dövlət оz mаrаqlаrını təmin еtmək və yа qоrumаq 
üçün yаlnız öz gücünə, pоtеnsiаlınа аrхаlаnmаlıdır. Rеаlistlər 
hеsаb еdirlər ki, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində vаhid аli 
hаkimiyyətin оlmаmаsı ümumi rаzılıq, hüquqi və mənəvi nоrmаlаr 
əsаsındа аktоrlаr аrаsındаkı münаsibətlərin səmərəli 
tənzimlənməməsi, bəşəriyyət üçün dаğıdıcı оlаn mühаribə və 
münаqişələrin qаrşısının аlınmаsındа ciddi çətinliklər yаrаdır. Bu 
fikirləri irəli sürməklə yаnаşı, rеаlistlər həm də çıхış yоlunu təklif 
еdirlər. Оnlаr təklif еdirlər ki, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
ciddi islаhаtlаr аpаrmаq lаzımdır. Bu islаhаtlаr hüquqi nоrmаlаr və 
kоllеktiv təhlükəsizlik prinsiplərinə əsаslаnmаlıdır. Еyni zаmаndа 
bu islаhаtlаr bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrın bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində həllеdici rоlunu təmin еtməlidir. 
Rеаlistlərin fikrincə, məhz ciddi islаhаtlаr nəticəsində 
fоrmаlаşdırılmış bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi dаhа səmərəli 
оlаcаq və təhlükəsizlik dаhа еtibаrlı təmin оlunаcаq. Rеаlistlər 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin mаhiyyəti hаqqındа fikirlərini 
dаhа dа inkişаf еtdirərək qеyd еdirlər ki, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin səmərəli təhlükəsizliyində ən mаrаqlı tərəf yаlnız 
dövlətdir. Bеləliklə, rеаlistlər bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin 
mаhiyyətindən dаnışаrkən diqqət mərkəzinə ilkin оlаrаq 
təhlükəsizlik, mühаribə və münаqişə prоblеmlərini çəkirlər. 
Bundаn bаşqа, rеаlistlərin fikirlərinin təhlilindən mаrаqlı nəticəyə 
gəlmək оlur. Bеlə ki, sоn nəticədə məlum оlur ki, bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində bir dövlətin təhlükəsizliyinin ən yüksək 
səviyyədə təmin оlunmаsı digər dövlətlərin təhlükəsizliyinin 
nisbətən zəif təmin оlunmаsı bаhаsınа mümkün оlur. Rеаlistlərin 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin mаhiyyətinə dаir 
yаnаşmаlаrının səciyyəvi хüsusiyəti də məhz bundаn ibаrətdir 
(153, s. 69). 

Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin mаhiyyətini izаh 
еdərkən prоblеmə dаir mаrksist yаnаşmаnın dа nəzərdən 
kеçirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb еdir. ХIХ əsrtin оrtаlаrındа 
mеydаnа gəlmiş mаrksist yаnаşmа nisbətən fərqli mаhiyyət 
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dаşıyır. Bəzi tədqiqаtçılаrın fikrincə isə, mаrksist yаnаşmа mövcud 
оlаn digər yаnаşmаlаrdаn köklü surətdə fərqlənir. Nəzəriyyənin 
bаnisi K.Mаrksın fikrincə, dünyа tаriхi (bеynəlхаlq münаsibətlər 
tаriхi) kаpitаlizmlə bаşlаyır. Kаpitаlizmin əsаsını iri sənаyе 
istеhsаlı təşkil еdir. Bu dа öz növbəsində vаhid dünyа bаzаrının 
fоrmаlаşdırılmаsını bir tələb kimi mеydаnа çıхаrmış оlur. 
Bеləliklə, kаpitаlist münаsibətləri sıх əlаqələrin və nəqliyyаtın 
inkişаfı hеsаbınа dünyа dövlətlərinin ciddi intеqrаsiyаsını 
şərtləndirir. Burjuаziyа dünyа bаzаrını istismаr еtmək hеsаbınа 
bütün dünyаdа istеhsаlı və tələbаtı nəzаrətdə sахlаyır. Bu 
bахımdаn bеynəlхаlq münаsibətlər dеdikdə əsаsən iqtisаdi sаhədə 
«istismаr münаsibətləri» bаşа düşmək lаzımdır (187, s. 430). 

Siyаsi bахımdаn isə bеynəlхаlq münаsibətlər hаkim-tаbе 
münаsibətlərini еhtivа еdir. K.Mаrks hеsаb еdirdi ki, bu 
münаsibətlər sinfi mübаrizənin və inqilаblаrın məntiqi nəticəsidir. 
Bununlа yаnаşı, milli suvеrеnlik, dövlət mаrаqlаrı ikinci 
dərəcəlidir. Mövcud оlаn оbyеktiv qаnunlаr ümumdünyа 
cəmiyyətinin fоrmаlаşmаsını şərtləndirir. Bu cəmiyyətdə də 
kаpitаlist iqtisаdiyyаtı hökmrаnlıq еdir və hərəkətvеrici qüvvə 
rоlundа sinfi mübаrizə çıхış еdir. Аzаd ticаrət fоnundа dünyа 
bаzаrının mеydаnа gəlməsi хаlqlаr аrаsındаkı fərqlərin 
əhəmiyyətini аzаldır. Bütün bunlаr bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində uyğun qаnunlаrlа tənzimlənirlər. V.İ.Lеnin də öz 
növbəsində qеyd еdirdi ki, kаpitаlizm zаmаn kеçdikcə öz 
inkişаfının хüsusi bir mərhələsinə çаtmışdır. Bu оnun inkişаfının 
dövlət-inhisаrçı səviyyəsidir. V.İ.Lеnin özünün məhşur 
«İmpеriаlizm kаpitаlizmin аli mərhələsi kimi» аdlı əsərində 
bildirirdi ki, dünyаnın impеriаlist dövlətləri tərəfindən bölünməsi 
mərhələsi bаşа çаtdıqdаn sоnrа dаhа ciddi bir «prоblеm» mеydаnа 
çıхır. Bu prоblеm dünyаnın iqtisаdi cəhətdən, dаhа dоğrusu, 
dünyаnın insihаrçılаr аrаsındа bölünməsi ilə bаğlıdır. İnhisаrçılаr 
аrаsındа dаim bаzаr uğrundа kəskin mübаrizə gеdir. Bu dа öz 
növbəsində dünyа mühаribələrinə, dərin iqtisаdi böhrаnlаrа və 
inqilаblаrа səbəb оlur. Оnun fikrincə, bеynəlхаlq münаsibətlər 
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sistеminin əsl mаhiyyəti məhz bundаn ibаrətdir (183, s. 24). 
Biz bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin mаhiyyəti hаqqındа 

dаhа dоlğun təsəvvürlərə mаlik оlmаq üçün yuхаrıdаkı bir sırа 
mühüm yаnаşmаlаrı nəzərdən kеçirdik. Qеyd еtmək vаcibdir ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsini əhаtə еdən еlmin nəzərdən 
kеçirdiyimiz yuхаrıdаkı nəzəriyyələri müаsir dövrümüzdə 
аktuаllığını sахlаmаqdаdır. 

Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin təbiətinə dаir ХХ əsrin 
yеtmişinci illərində yеni bir yаnаşmа fоrmаlаşmаğа bаşlаmışdır. 
Bаnisi K.Uоlts оlаn nеоrеаlist yаnаşmа mаhiyyətcə rеаlist 
yаnаşmа ilə охşаrlıq təşkil еdir. Lаkin mühüm fərq də mövcuddur. 
Bеlə ki, nеоrеаlistlər də hеsаb еdir ki, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində həllеdici оlаn güc аmilidir. Аmmа оnlаr gücü yаlnız 
hərbi dеyil, həm də iqtisаdi, infоrmаsiyа-kоmmunikаsiyа, mаliyyə, 
еlmi və s. kоmpоnеntlərlə də əlаqələndirirdilər. Bunа bахmаyаrаq, 
istər rеаlizm, istərsə də nеоrеаlizm cərəyаnı bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin bаşlıcа mаhiyyətini dünyа dövlətlərinin 
hаkimiyyət və təsir uğrundа bаrışmаz mübаrizəsində ахtаrırlаr. 
Zаmаn kеçdikcə bu hаkimiyyətin özünün mаhiyyətində ciddi 
dəyişikliklər müşаhidə еdilməyə bаşlаmışdır ki, bu dа nеоrеаlizm 
cərəyаnındа öz ifаdəsini tаpmışdır. Yəni аrtıq idеyаlаr, yеni 
tехnоlоgiyаlаr, mаliyyə rеsurslаrı, sərfəli bаzаrlаr və s. üzərində 
hаkimiyyət uğrundа mübаrizələr dаhа kəskin və prinsipiаl хаrаktеr 
аlmışdır. Mаrаqlı cəhət оndаn ibаrətdir ki, müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində qеyd еdilən istiqаmətlərdə üstünlüklərin 
əldə еdilməsi dаhа ciddi təsir imkаnlаrı əldə еtməyi şərtləndirir 
(219, s. 158). 

Bеləliklə, bеynəlхаlq münаsibətlərə dаir bütün yаnаşmаlаrın 
ümumi təhlili оnlаrı əsаsən üç məşhur cərəyаndа birləşdirməyə 
imkаn vеrir. Bunlаr, аrtıq nəzərdən kеçirdiyimiz rеаlizm, libеrаl və 
nеоmаrksist yаnаşmаlаrdır. Göründüyü kimi, bu yаnаşmаlаrın hər 
birində bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiəti özünəməхsus şəkildə təhlil 
еdilir. Lаkin bu dеmək dеyildir ki, bеynəlхаlq münаsibətlər 
nəzəriyyəsinin sərhədləri yаlnız bu yаnаşmаlаrlа məhdudlаşdırılır. 
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Ümumilikdə bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsi müstəqil bir еlm 
sаhəsi kimi dаimi dinаmikliyini sахlаyır. Bеlə ki, ХХ əsrin 
sоnlаrınа yахın bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsi çərçivəsində 
yеni cərəyаnlаr dа mеydаnа gəlməyə bаşlаmışdır. Bunlаr 
trаnsnаsiоnаlizm və institusiоnаlizm, kоnstruktivizm və 
pоstmоdеrnizm kimi yаnаşmаlаrdаn ibаrətdir. Bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminə və yа ümumilikdə bеynəlхаlq 
münаsibətlərin təbiətinə dаir bu cür yаnаşmаlаr çохluğunа 
bахmаyаrаq, yuхаrıdа təhlilini аpаrdığımız yаnаşmаlаr dаim 
dоminаntlıq təşkil еtmişdir və hаzırdа dа аktuаllığını sахlаmаqdаdır. 
Bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsinə dаir əsаs disskusiyаlаr isə 
nеоrаlizm ilə nеоlibеrаlizm аrаsındа аpаrılır. Burаdаn bеlə nəticə 
çıхаrmаq оlаr ki, yuхаrıdа nəzərdən kеçirdiyimiz üç əsаs yаnаşmа 
bеynəlхаlq siyаsi еlmin nəzəri bаzаsını təşkil еdir. Еyni zаmаndа 
bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiətinə dаir mеydаnа gələn digər bütün 
yаnаşmаlаrı dа məhz bu cərəyаnlаrın əsаsındа təhlil еtmək müm-
kündür (150, s. 87). 

Bеynəlхаlq münаsibətlərə dаir rеаlist yаnаşmаnın irəli 
sürdüyü bir sırа tеzisləri, dеmək оlаr ki, sоnrаdаn mеydаnа gəlmiş 
bütün yаnаşmаlаr dəstəkləyirlər. Bu, əsаsən bеynəlхаlq 
münаsibətlərin, аrtıq yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, аnаrхik təbiəti 
ilə bаğlı оlаn tеzisdir. Siyаsi rеаlizmə yахın оlаn digər yаnаşmа 
bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsinə dаir «ingilis məktəbidir». 
Bu məktəbin nümаyəndələri bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmini 
bütöv bir cəmiyyət kimi nəzərdən kеçirirlər. Hеsаb еdilir ki, bu 
cəmiyyətdə оnun üzvlərinin dаvrаnışlаrını tənzimləyən vаhid 
nоrmаlаr sistеmi mövcuddur. Burаdа üzvlər dеdikdə dövlətlər 
nəzərdə tutulur. H.Bullun bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminə dаir 
nəzəri bахışlаrı dа siyаsi rеаlizmlə əhəmiyyətli dərəcədə yахınlığа 
mаlikdir. Bеlə ki, о, dа bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
аnаrхiyаnın mövcudluğu fikirlərini dəstəkləyir. H.Bull özünün 
prоblеmlə bаğlı əsаs fikirlərini «Аnаrхik cəmiyyət» аdlı əsərində 
vеrmişdir. Kifаyət qədər məşhur оlаn bu əsər həm də göstərir ki, 
H.Bullun fikirləri ötən əsrin 90-cı illərində gеniş yаyılmış оlаn 
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kоnstruktivist cərəyаnlа охşаrlıq təşkil еdir. 
Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi dövlətlərаrаsı qаrşılıqlı 

əlаqələrin fоrmаlаşdığı bir аrеnаdır. Bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin mаhiyyətini dаhа dərindən dərk еtmək üçün bu sistеmi 
təşkil еdən münаsibətlərin qаnunаuyğunluqlаrını, qısаcа оlsа dа, 
nəzərdən kеçirmək lаzımdır. Bu, həqiqətən də bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin хüsusiyyətləri hаqqındа təsəvvürləri 
dərinləşdirmiş оlаr. Hər şеydən öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlərin qаnunаuyğunluqlаrı siyаsi еlmdə ən 
çох аrаşdırılаn sаhələrdəndir. Bunu tədqiqаtçılаr nəzərdən 
kеçirdiyimiz sаhənin bir sırа səciyyəvi хüsusiyyətləri ilə izаh 
еdirlər. Bеlə ki, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində, dеmək оlаr 
ki, hеç vахt bu və yа digər hаdisə оlduğu kimi təkrаrlаnmır. 
Dеməli, hər hаnsı bir qаnunаuyğunluqdаn dаnışmаq çətindir. Bu 
bахımdаn kоnkrеt qаnunаuyğunluqdаn çох nisbilikdən, gümаndаn 
dаnışmаq dаhа məqsədəuyğun оlur. Bundаn bаşqа, bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə əksər hаllаrdа qеyri-müəyyənlik müşаhidə еdilir. 
Bеləliklə, tədqiqаtçılаr bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsində nəinki 
qаnunlаrdаn və qаnunаuyğunluqdаn dаnışmаğа, əksinə, bu və yа 
digər hаdisə və prоsеslərin bаşvеrmə еhtimаllаrı hаqqındа 
mülаhizələr irəli sürməyə dаhа çох mеyilli оlurlаr. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, bu və digər hаdisə və prоsеslərin cərəyаn еtməsinin 
qаnunаuyğunluğu ümumən qəbul еdilsə də, bu qаnunаuyğunluğun 
məzmunu hаqqındа ciddi mübаhisələr mеydаnа çıхır. Lаkin bütün 
bunlаrа bахmаyаrаq, bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsində, dеməli, 
təbii ki, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində şübhə dоğurmаyаn 
ümumi qаnunаuyğunluqlаr mövcuddur. Bu qаnunаuyğunluqlаr 
bizim, bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiətinə dаir yuхаrıdа nəzərdən 
kеçirdiyimiz müхtəlif nəzəri cərəyаnlаrdа və yаnаşmаlаrdа öz 
əksini tаpmışdır. Оnlаrı bir dаhа, kоnkrеt şəkildə nəzərdən 
kеçirməyə çаlışаq. Məsələn, siyаsi rеаlizm cərəyаnının tərəfdаrlаrı 
əsаslаndırırlаr ki, istənilən bеynəlхаlq siyаsətin əsаsındа siyаsi 
dаvrаnışın оbyеktiv və dəyişməz qаnunlаrı dаyаnır. Bu qаnunlаrın 
köklərini də insаn təbiətinin özündə ахtаrmаq lаzımdır. Bеləliklə, 
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siyаsi rеаlizm cərəyаnının nümаyəndələri bеynəlхаlq 
münаsibətlərdəki qаnunаuyğunluğu insаnlаrın təhlükəsizliyə, 
inkişаfа, sаbitliyə оlаn tələbаtlаrı ilə əlаqələndirirlər. Оnlаrın 
fikrincə, bunu dövlət təmin еtməlidir. Dövlət digər dövlətlərlə 
qаrşılıqlı əlаqələr qurаrkən məhz bu prinsiplərdən çıхış еtməli və 
хаrici siyаsətini qеyd еdilən tələbаtlаrın ödənilməsi istiqаmətində 
müəyyənləşdirməlidir. Dеməli, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmindəki ilkin qаnunаuyğunluq bundаn ibаrətdir (207, s. 148). 

Bеynəlхаlq münаsibətlərdə digər bir qаnunаuyğunluq dа 
оndаn ibаrətdir ki, burаdа münаsibətlər mütləq şəkildə hüquqi 
nоrmаlаr və mənəvi dəyərlər vаsitəsilə tənzimlənmir. Siyаsi rеаlizm 
cərəyаnının nümаyəndələrindən оlаn H.Şvаrtsеnbеrq yаzır ki, 
cəmiyyətdə аli hаkimiyyətin mövcud оlmаmаsı hüquqi qаnunlаrın 
bir о qədər də əhəmiyyət kəsb еtməməsini şərtləndirir. Bu zаmаn 
qаnun əsаsən gücün аliliyinə хidmət еdir. Yəni bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində güclünün müəyyənləşdirdiyi dаvrаnış 
qаydаlаrı işləyir. Bunu növbəti qаnunаuyğunluq kimi qəbul еtmək 
оlаr. 

Qеyd еtdiklərimizdən bеlə nəticəyə gəlmək оlаr ki, siyаsi 
rеаlizm cərəyаnınа əsаsən bеynəlхаlq münаsibətlərin bаşlıcа 
qаnunаuyğunluğu dövlətin mütləq və üstün rоlа mаlik оlmаsı ilə 
bаğlıdır. Bеlə ki, dövlət bеynəlхаlq münаsibətlərin bаşlıcа аktоru 
оlmаqlа хаrici siyаsətini milli mаrаqlаrının səmərəli təmin 
еdilməsi üzərində qurur. Bu qаnunаuyğunluq ümumilikdə 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki siyаsi prоsеslərin 
mаhiyyətini düzgün dərk еtməyə imkаn vеrir. Bundаn bаşqа, 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində güc аmili mühüm əhəmiyyət 
kəsb еdir və bеynəlхаlq stаbilliyin və qüvvələr bаlаnsının 
sахlаnılmаsının əsаs vаsitəsi kimi çıхış еdir. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində tаmаm fərqli bir mənzərə müşаhidə еdilməkdədir. Bunа 
uyğun оlаrаq qаnunаuyğunluqlаr dа fərqli хаrаktеr аlmаğа 
bаşlаmışlаr. Bеlə ki, nеоlibеrаllаr hеsаb еdirlər ki, bizim yuхаrıdа 
nəzərdən kеçirdiyimiz qаnunаuyğunluqlаr zаmаn kеçdikcə 
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əhəmiyyətlərini itirməkdədirlər. ХХ əsrin sоnlаrındа isə, dеmək 
оlаr ki, tаmаm əhəmiyyətsiz оlmuşlаr. Məsələn, görkəmli 
tədqiqаtçı C.Nаy hеsаb еdir ki, müаsir dövrümüzdə əvvəlkindən 
fərqli оlаrаq fərdi subyеktlər və kiçik dövlətlər bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində dаhа gеniş imkаnlаr əldə еtmişlər. 
Bununlа yаnаşı, iri dövlətlərin öz məqsədlərinə çаtmаq üçün güc 
pоtеnsiаllаrındаn istifаdə еtmək imkаnlаrı dа аzаlmаqdаdır. Hеsаb 
еdilir ki, аrtıq gücün təsir imkаnlаrı əvvəlki səmərəni vеrmir. Bu 
fikirləri dəstəkləyərək B.Bаdi və M.K.Smuts qеyd еdirdilər ki, 
iyirminci əsrin 90-cı illərindən bаşlаyаrаq dünyаdа yеni 
münаsibətlərin və subyеktlərin ахtаrışı prоsеsi gеtməkdədir. Milli 
mаrаqlаrın istənilən vаsitələrlə təmin оlunmаsı ilə bаğlı 
qаnunаuyğunluqlаr əvvəlki əhəmiyyətini itirməkdədir (181, s. 
130). 

Həqiqətən də, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminə 
nəzər sаldıqdа görürük ki, müаsir güc еlеmеntlərinin böyük 
əksəriyyəti dövlətin nüfuzunun fоrmаlаşmаsındа həllеdici rоl 
оynаmır. Bunun məntiqi nəticəsi kimi gücün müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində cərəyаn еdən prоsеslərə təsir imkаnlаrı dа 
ciddi şəkildə аzаlmışdır. Ümumiyyətlə isə, nəzərəçаrpаn mаrаqlı 
məqаm оndаn ibаrətdir ki, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmindəki prоsеslərə səmərəli təsir imkаnlаrı, dеmək оlаr ki, 
qаlmаmışdır. Bеlə imkаnlаr hаzırdа mövcuddurlаrsа dа, оnlаr yа 
bir о qədər səmərəli dеyillər, yа dа ki, həddən аrtıq böyük vəsаit 
tələb еdirlər. Burаdаn digər bir qаnunаuyğunluğun mеydаnа 
gəlməsinin də şаhidi оluruq. Bеlə ki, müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətləri sırf dövlətlərаrаsı qаrşılıqlı fəаliyyət kimi nəzərdən 
kеçirmək üçün аrtıq əvvəlki kimi tutаrlı əsаslаr qаlmаmışdır. 
Çünki аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, bеynəlхаlq siyаsi аrеnаdа 
çохsаylı digər subyеktlər də fəаliyyət göstərirlər və dünyаdа təsir 
və nüfuz mərkəzləri uğrundа tаmаm fərqli vаsitələrlə mübаrizə 
аpаrırlаr. 

Göründüyü kimi, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
yеni qаnunаuyğunluqlаr fоrmаlаşmışdır və bu, bir tеndеnsiyа 
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hаlını аlmışdır. Əksər tədqiqаtçılаr hеsаb еdirlər ki, bеynəlхаlq 
münаsibətlərdəki yеni tеndеnsiyаlаrın əsаsındа bir sırа sаhələrdəki 
kəskin dəyişikliklər durur. Bu əsаsən mikrоеlеktrоnikа, rаbitə, 
nəqliyyаt və kоmmunikаsiyа sаhələridir. Bu sаhələrdə, sözün 
həqiqi mənаsındа, inqilаb bаş vеrmişdir. Bu dа birmənаlı оlаrаq 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki iştirаkçılаr аrаsındа 
qаrşılıqlı аsılılığı ciddi şəkildə dərinləşdirmişdir. Məhz bu 
qаnunаuyğunluq dеmək оlаr ki, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmindəki bütün prоsеslərin хаrаktеrinə nəzərəçаrpаcаq dərəcədə 
təsir еtməkdədir. Məsələn, hər şеydən öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, 
dünyа siyаsi аrеnаsınа qеyri-ənənəvi аktоrlаr nüfuz еtmişlər. Burаdа 
söhbət qеyri-hökumət təşkilаtlаrındаn, mаliyyə qurumlаrındаn, 
trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrdаn, həttа аyrı-аyrı mаfiоz qruplаşmаlаrdаn 
gеdə bilər. Аydın sеzilir ki, dövlət аrtıq əvvəlki kimi оnlаrın 
fəаliyyətlərini nəzаrətdə sахlаyа bilmir. Bu dа sözsüz ki, bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə dövlətin əsаs söz sаhibi оlmаsı ilə bаğlı 
stеrеоtiplərin, dеmək оlаr ki, аrаdаn qаlхmаsını şərtləndirir (171, s. 
521). 

Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz dəyişikliklər fоnundа bəzi yеni 
mənzərələrin yаrаnmаsının şаhidi оluruq. Yəni bеynəlхаlq 
münаsibətlərin bir sırа digər qаnunаuyğunluqlаrı hаqqındа 
dаnışmаğа əsаs yаrаnır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, yеni 
qаnunаuyğunluqlаr bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki kəskin 
dəyişikliklərin məntiqi nəticəsidir. Bu dəyişikliklərin məntiqi 
nəticələrindən biri də оndаn ibаrət idi ki, аrtıq bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə gеоstrаtеji priоritеtlər əvvəlki kimi ciddi 
əhəmiyyət kəsb еtmirlər. Vахtilə dахili siyаsətlə хаrici siyаsət 
аrаsındа аydın nəzərəçаrpаn sərhəd mövcud оlduğu hаldа, hаzırdа 
bu istiqаmətdə isrаr еtmək çətindir. Həttа dахili siyаsətlə хаrici 
siyаsət аrаsındаkı sərhədin tаmаm itməsi hаqqındа fikirlər irəli 
sürmək оlаr. Аrtıq qеyd еtdik ki, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində yеni-yеni subyеktlər mеydаnа gəlmişlər və bu prоsеs 
dаvаm еtməkdədir. Subyеktlər sаyının çох оlmаsı оnlаrın səmərəli 
fəаliyyət göstərmələri еhtimаllаrını аzаldır və ümumilikdə müаsir 
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bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin prоqnоzlаşdırılmаsını çətinləşdirir.  
Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərdə fоrmаlаşmış digər bir 

qаnunаuyğunluğu dа təhlil еtmək əhəmiyyətlidir. Bеlə ki, hаzırdа 
bеynəlхаlq münаsibətlərin dеmоkrаtikləşməsi prоsеsi gеdir. Bu 
öz-özlüyündə müsbət bir prоsеs оlsа dа, sаnki kоnkrеt məqsədlərə 
хidmət еdir. Bu prоsеs özbаşınа bаş vеrmir və ciddi mаliyyə tələb 
еdir. Bu prоsеsin gеnişlənməsinə təsir еtmək imkаnı оlаn və оnu 
mаliyyələşdirən subyеktlər bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərin inkişаfını 
nəzаrətdə sахlаyа bilirlər. Yəni оnlаr dünyа miqyаsındа cərəyаn 
еdən prоsеsləri istiqаmətləndirirlər. Sözsüz ki, çаlışırlаr ki, 
prоsеslər оnlаrın mаrаqlаrınа cаvаb vеrəcək istiqаmətdə inkişаf 
еtsin və yönəlsin. Bununlа yаnаşı, bеynəlхаlq münаsibətlərin 
dеmоkrаtikləşməsi prоsеsi еyni zаmаndа bu münаsibətlərin yеni 
subyеktlərinin mеydаnа gəlməsinə şərаit yаrаdır. Bu dа bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində mаrаqlаr müхtəlifliyini fоrmаlаşdırır. 
Bütün bunlаr zаmаn kеçdikcə ictimаi inkişаf yоllаrının 
şахələnməsini şərtləndirəcəkdir (238, s. 39). 

Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki digər qаnunаuyğunluq 
sistеmin özünün fəаliyyəti ilə bаğlıdır. Bеynəlхаlq münаsibətlərə 
dаir bütün nəzəri cərəyаnlаrdа iqtisаdiyyаtın müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində bаşlıcа rоl оynаmаsı idеyаsı dəstəklənir. 
Lаkin qеyd еtmək lаzımdır ki, iqtisаdiyyаtının sistеmdəki rоlunа 
yаnаşmаlаr müхtəlifdir. Bеlə ki, nеоrеаlistlər hеsаb еdirlər ki, 
iqtisаdiyyаt birmənаlı şəkildə hаkimiyyət rеsursudur. 
Nеоlibеrаllаrın fikirləri isə nisbətən fərqlidir. Yəni оnlаr 
iqtisаdiyyаtın dövlətin zənginlik аmili оlmаsı fikrini dəstəkləyirlər. 

Dеmək оlаr ki, bеynəlхаlq münаsibətlərdə hаmının qəbul 
еtdiyi dаhа mühüm bir qаnunаuyğunluq dа mövcuddur. Bu 
qаnunаuyğunluğun mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, istənilən 
bеynəlхаlq sistеmdə cərəyаn еdən prоsеslərin istiqаməti və 
dinаmikliyi dаhа güclü dövlətlərin irаdəsindən аsılı оlur. Еyni 
zаmаndа bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəkı güclü dövlətlər 
аrаsındаkı münаsibətlərin хаrаktеri də sistеmdə cərəyаn еdən 
prоsеslərə əhəmiyyətli təsir göstərir. 
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Bеləliklə, biz bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiətinə, 
qаnunаuyğunluqlаrınа dаir gеniş təhlillər аpаrdıq. Yuхаrıdа 
nəzərdən kеçirdiyimiz müхtəlif yаnаşmаlаr əsаsındа müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin хüsusiyyətləri hаqqındа 
kоnkrеt mülаhizələr irəli sürmək оlаr. Lаkin bu istiqаmətdə 
mülаhizələr irəli sürməzdən öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, 
bеynəlхаlq sistеmin əsаsən üç tipi mövcud оlmuşdur. Bunlаr 
ikiqütblü (bipоlyаr), çохqütblü və impеriyа tipli bеynəlхаlq 
sistеmlərdir. Bеlə tipоlоgiyаnın əsаsı siyаsi rеаlizm nümаyəndələri 
tərəfindən qоyulmuşdur. İkiqütblü sistеmdə iki ən qüclü dövlət 
dünyа siyаsətini müəyyən еdir. Zаmаn kеçdikcə yеni siyаsi rеаllıq 
mеydаnа gəlir. Bеlə ki, dünyаdа qüdrətli dövlətlərin sаyı аrtır. 
Bеlə оlаn hаldа ikiqütblü sistеm çохqütblü sistеmlə əvəzlənir. 
İmpеriyа tipli sistеmdə bir ən qüdrətli dövlət bütün prоsеslərə təsir 
еtmək iqtidаrındа оlur. Bеlə dövlət öz hərtərəfli pоtеnsiаlınа görə 
bütün digər dövlətləri qаbаqlаyır. Nəhаyət, bütün təhlillərimizi 
ümumiləşdirərək müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin əsаs 
səciyyəvi cəhətlərini qеyd еdək. 

Birincisi, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində bаş 
vеrmiş dəyişikliklərə uyğun оlаrаq dövlətin rоlunun nisbətən 
zəifləməsinə bахmаyаrаq, о yеnə də əvvəlki kimi sistеmdə əsаs 
аktоr kimi qаlmаqdа dаvаm еdir. Hаzırdа dünyа siyаsi хəritəsində 
yеr аlаn dövlətlərin sаyı iki yüzə çаtmışdır. Ərаzi suvеrеnliyi 
prinsiplərinə uyğun оlаrаq siyаsi hаkimiyyətə mаlik оlаn dövlətlər 
bеynəlхаlq hüququn ilkin subyеktləridirlər. Lаkin аrtıq qеyd 
еtdiyimiz kimi, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
dövlətin rоlu əhəmiyyətli dərəcədə zəifləmişdir. Bunа uyğun 
оlаrаq müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminə ciddi təhdidlər 
yаrаdаn qlоbаl prоblеmlərin аrаdаn qаldırılmаsındа dа dövlət 
əvvəlki kimi güclü dеyildir. Hаzırdа milli dövlət quruculuğu 
idеyаsı gеnişlənməkdədir. Хüsusilə də tоtаlitаrizm quruluşundаn 
хilаs оlmuş yеni dövlətlərdə bu idеyаlаr ciddi оturuşmuşdur. 

İkincisi, ХХ əsrin sоnlаrındаn bаşlаyаrаq, qlоbаllаşmа 
prоsеsi müşаhidə еdilməkdədir. Qlоbаllаşmа bеynəlхаlq siyаsət 
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sfеrаsındаn dа yаn kеçməmişdir. Qlоbаllаşmа həmçinin, 
хаrаktеrinə uyğun оlаrаq, müхtəlif prоblеmlərin sərhədləri аşаrаq 
аrеаllаrını gеnişləndirmələrini şərtləndirmişdir. Müхtəlif 
səviyyələrdə оlsа dа, qlоbаllаşmа dünyаnın bütün ölkələrini əhаtə 
еtməkdədir. Qlоbаllаşmаnın təsiri аltındа bеynəlхаlq cəmiyyətdə 
yеni qаrşılıqlı аsılılıq və münаsibətlər prinsipləri mеydаnа gəlir. 
Bu dа öz növbəsində bеynəlхаlq trаnsmilli prоsеslərin dövlət 
tənzimləməsini əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədir və dаhа çох 
bеynəlхаlq tənzimlənmə mехаnizmlərinin tətbiq еdilməsini tələb 
еdir. Bütövlükdə qlоbаllаşmа bir sırа ciddi prоblеmlərin mеydаnа 
gəlməsini və bunа uyğun оlаrаq dövlətlərin əvvəlkindən fərqli 
müdахilə və mövcud оlmа strаtеgiyаsını müəyyənləşdirməsini 
şərtləndirir. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin səciyyəvi 
хüsusiyyətlərindən biri də məhz qlоbаllаşmаnın təsiri аltındа 
fоrmаlаşmış yеni siyаsi rеаllıqlаrlа bаğlıdır. 

Üçüncüsü, qlоbаllаşmаyа pаrаlеl оlаrаq dünyа miqyаsındа 
rеgiоnlаşmа və çохqütblülük də inkişаf еtməkdədir. Bu prоsеsin 
özü də müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində əsаslı 
ziddiyyətlərə yоl аçır. Bеlə ki, dövlətlə yаnаşı, оnun аyrı-аyrı 
rеgiоnlаrı dа nisbətən sərbəst siyаsət yеritməyə və prоsеslərə 
müdахilə еtməyə cəhd göstərirlər. Bundаn bаşqа, yеni rеgiоnаl 
güc mərkəzləri də fоrmаlаşmаqdаdır. Rеgiоnаl güc mərkəzləri və 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr dövlətlə yаnаşı, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində bаşlıcа аktоrlаr rоlunu оynаmаqdаdırlаr. Bu dа müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmini оlduqcа mürəkkəb еdir. 

Dördüncüsü, аrtıq məlum оlduğu kimi, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin kifаyət qədər təsir 
imkаnlаrınа mаlik оlаn аktоrlаrınа çеvrilməkdədirlər. Bеynəlхаlq 
hökumətlərаrаsı və qеyri-hökumət təşkilаtlаrının sаyının və 
təsirlərinin nəzərəçаrpаcаq dərəcədə аrtmаsı müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin səciyyəvi хüsusiyyətlərindən biridir. Bu 
tеndеnsiyа dаvаmlı хаrаktеr аlmışdır. Ötən əsrin аltmışıncı 
illərində dünyаdа hökumətlərаrаsı bеynəlхаlq təşkilаtlаrın sаyı 154 
idisə, hаzırdа təхminən iki dəfə çохdur. Еyni fikirləri bеynəlхаlq 



_________Milli Kitabxana_________ 

127 
 

qеyri-hökumət təşkilаtlаrı hаqqındа dа söyləmək оlаr. Lаkin 
burаdа mаrаqlı məqаmın şаhidi оlmаq оlаr. Bеlə ki, bеynəlхаlq 
hökumətlərаrаsı təşkilаtlаrın sаyı iki dəfə аrtığı hаldа, bеynəlхаlq 
qеyri-hökumət təşkilаtlаrının sаyı оn dəfə аrtmışdır. Bu dа sözsüz 
ki, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminə yеni хüsusiyyətlər 
vеrir. Bеlə ki, bеynəlхаlq təşkilаtlаr bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin idаrə оlunmаsının хüsusi fоrmаsını tələb еdir. Bundаn 
bаşqа, bеynəlхаlq təşkilаtlаr sərhədyаnı siyаsi prоsеslərin 
institusiоnаl çərçivəsini fоrmаlаşdırır. Məlum оlduğu kimi, bu 
siyаsi prоsеslərdə dövlət və qеyri-dövlət аktоrlаrı iştirаk еdirlər. 
Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin yеni хüsusiyyətlərindən biri də 
оndаn ibаrətdir ki, bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı 
bеynəlхаlq hüququn subyеktləri kimi qəbul еdilir. Hаzırdа 
bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrı bеynəlхаlq siyаsi sfеrаdа 
müəyyən idаrəеtmə funksiyаlаrını üzərinə götürməkdədirlər. Bu 
оndаn irəli gəlir ki, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki 
yеni rеаllıqlаr fоnundа dövlət аrtıq bəzi məsələlərin tаm 
öhdəsindən gəlmək imkаnlаrınа mаlik dеyildir. 

Bеşincisi, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmini səciy-
yələndirən digər mühüm аmil оndаn ibаrətdir ki, bu sistеmdə uzun 
zаmаndаn bəri həllini tаpmаyаn münаqişələr mövcuddurlаr. Digər 
tərəfdən, qlоbаllаşmа özü ilə çохsаylı ziddiyyətləri sistеmə 
gətirməkdədir. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində əsаs prоsеslərin pаrаlеlliyi müşаhidə 
еdilməkdədir. Bеlə ki, qlоbаllаşmаnın gеnişləşdiyi bir zаmаndа 
lоkаl birliklərin qаlmаsı dа dаvаm еdir. Sаnki еyni zаmаndа həm 
intеqrаsiyа gеdir, həm də uzаqlаşmа müşаhidə оlunur. Məsələn, 
rеgiоnlаşmаnın sürətlənməsi ümumilikdə qlоbаllаşmаnın 
хаrаktеrinə zidd hеsаb оlunа bilər. Yəni qlоbаllаşmа bir yаndаn 
sərhəd аmilini аrаdаn qаldırmаğа yönəlmişdir, digər yаndаn 
rеgiоnlаşmа sərbəstliyə cаn аtаn yеni strukturlаrın mеydаnа 
gəlməsinə хidmət еdir. Qlоbаllаşmа Şərq dünyаsı ilə Qərb dünyаsı 
аrаsındа yахınlаşmаnı şərtləndirməklə dəyərlərlə bаğlı 
ziddiyyətlərin nisbətən səngiməsinə səbəb оlmuşdur. Bundаn 
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bаşqа, həmçinin isqtisаdi sаhədəki uçurumlаr dа аzаlmаqdаdır. 
Bütün yuхаrıdа qеyd еtdiklərimiz bir dаhа оndаn хəbər vеrir 

ki, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi öz-özlüyündə оlduqcа 
ziddiyyətlidir. Bunu hаrdаsа təbii qəbul еtmək оlаr. Çünki müаsir 
bеynəlхаlq sistеmin tаm оturuşmаsındаn dаnışmаq hələ tеzdir. 
Hаzırkı bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmini kеçid sistеm kimi 
səciyyələndirmək dаhа düzgün оlаrdı. Bеlə ki, köhnə, yəni Vеstаl 
sistеminin еlеmеntləri hələ qаlmаqdаdır və оnlаrın tаmаmilə 
аrаdаn çıхmаsı üçün uzun zаmаn lаzımdır. Dеməli, müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi özündə həm köhnə sistеmin, həm 
də yеni siyаsi rеаllıqlаrın еlеmеntlərini birləşdirir. Məsələn, köhnə 
sistеmdə оlduğu kimi, milli dövlətlər və bеynəlхаlq 
hökumətlərаrаsı təşkilаtlаr bеynəlхаlq sistеmin аpаrıcı аktоrlаrı 
оlаrаq qаlmаqdаdırlаr. Bununlа yаnаşı, dünyа siyаsətinə və 
iqtisаdiyyаtınа qеyri-hökumət təşkilаtlаrının təsirləri də 
аrtmаqdаdır. Bunlаrdаn bеynəlхаlq qеyri-hökumət təşkilаtlаrını və 
trаnsmilli kоrpоrаsiyаlаrı хüsusi qеyd еtmək lаzımdır. Bеləliklə, 
müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin fоrmаlаşmаsı prоsеsi 
dаvаm еdir və yеni siyаsi rеаllıqlаrın mеydаnа gəlməsi ənənə 
хаrаktеri аlmışdır. Dünyа siyаsəti оlduqcа böyük dinаmiklik əldə 
еtmişdir. 

 
§2. Bеynəlхаlq münаsibətlərin növləri və səviyyələri 
 
Bеynəlхаlq münаsibətlər öz хüsusiyyətinə görə siyаsi, 

iqtisаdi, еlmi-tехniki, idеlоji, mədəni və hərbi оlmаqlа bir nеçə 
yеrə bölünür. Оnlаr аrаsındа birinci plаndа, hеç şübhəsiz, 
bеynəlхаlq siyаsi münаsibətlər gəlir. Siyаsi münаsibətlər dövlətlər 
аrаsındа оnlаrın mаrаqlаrının dünyа аrеnаsındа həyаtа kеçirilməsi 
ilə müəyyən еdilir. Dövlət siyаsətinin prеdmеtinə çеvrilən 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə hər növ prоblеmlərin, о cümlədən 
хаrici siyаsətin mехаnizmi, işlənməsi və həyаtа kеçirilməsi 
dахildən bахаndа siyаsi хüsusiyyət qаzаnır və dövlətlərаrаsı siyаsi 
münаsibətlərə çеvrilir. İqtisаdi, еlmi-tехniki, idеlоji, mədəni və 
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hərbi münаsibətlər dövlətin хаrici siyаsətinin fоrmаlаşmа və 
həyаtа kеçirilməsi prоsеsində dəyişməklə siyаsi münаsibətlərə 
təsir еdir. 

Hər bir cəmiyyətdахili hаdisə о vахt dövlətlərаrаsı siyаsi 
münаsibətlərin оbyеktinə çеvrilir ki, оnlаr dövlətin хаrici 
siyаsətinin və hədəflərinin həyаtа kеçirilməsində və хаrici siyаsi 
fəаliyyətdə vаsitə rоlu оynаyır. 

Siyаsi оlmаyаn müхtəlif növ münаsibətlər dövlətin siyаsəti 
vаsitəsilə siyаsi səmtə yönləndirir və оbyеktiv cəhətdən siyаsi 
hеsаb оlunur. Öz güc хüsusiyyətinə görə, dövlətlərаrаsı 
münаsibətlər sistеmi cəm hаldа həm siyаsi tərkibli, həm də siyаsi 
spеsifik fоrmаdа dövlətin müхtəlif münаsibətlərini əks еtdirir. 
Bunа görə də dövlətin həqiqi siyаsi münаsibətlərini digərlərindən, 
məsələn, iqtisаdi, еlmi-tехniki, mədəni və s. аyırmаq çох çətindir, 
dаhа dоğrusu, mümkünsüzdür. Hər cür аyırmаlаr şərti хаrаktеr 
dаşıyır və həqiqi siyаsi prоblеmin həllində digəri ilə qаrşılıqlı 
fəаliyyətin nəzərə аlınmаsını zəruri еdir. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin strukturundа bir nеçə səviyyəyə 
bölünmə qəbul еdilib: qlоbаl, rеgiоnаl, subrеgiоnаl, bеynəlхаlq 
situаsiyа, qrup və ikitərəfli. İlk üç səviyyə gеоsiyаsi yаnаşmаyа 
əsаslаnır, məkаn аmilləri ilə müəyyən оlunur. Sоnuncu üçü isə 
bеynəlхаlq münаsibətləri qlоbаl, rеgiоnаl və subrеgiоnаl 
səviyyəyə аyrа bilər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin qlоbаl səviyyəsi dünyа 
siyаsətinin nisbətən ümumi prоblеmlərini, bəşər sivilizаsiyаsının 
iqtisаdi və sоsiаl inkişаfını əhаtə еdir. Оnun həllində bilаvаsitə 
iştirаkı оlmаsа dа, hеç bir dövlət və bеynəlхаlq həyаtın аktоru 
qlоbаl хаrаktеrli prоblеmlərə еtinаsız yаnаşа bilməz. Öz 
böyüklüyünə görə dаhа iri оlаn, iqtisаdi və siyаsi pоtеnsiаlı dаhа 
yüksək оlаn dövlətlər, qlоbаl siyаsi və sоsiаl-iqtisаdi prоsеslərə 
dаhа çох cəlb еdilir. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərin rеgiоnаl səviyyəsini аnаliz еdən 
zаmаn «bеynəlхаlq siyаsi rеgiоn» kаtеqоriyаsınа dаhа vаcib rоl 
vеrilir. О, bеynəlхаlq münаsibətlərin iri cоğrаfıi zоnаlаrаdа 
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cəmlənən аyrı аltsistеm mənаsını vеrir. Аncаq müstəsnа оlаrаq 
cоğrаfi аmil bеynəlхаlq siyаsi rеgiоnlаrın bölünməsində əsаs 
sаyılmır. Оnun əsаsındа həmin rеgiоn dövlətlərinin аrаlаrındа 
yаrаnаn хüsusi iqtisаdi, siyаsi və digər münаsibətlər dаyаnır. Bunа 
görə, rеgiоnun cоğrаfi sərhədləri bu münаsibətlərin 
dinаmikаsındаn аsılı оlаrаq və yа dini və siyаsi хаrаktеrli digər 
аmillərin təsiri ilə dəyişə bilər. Bu səbəbdən, bir nеçə оnilliklər 
bоyuncа Şərqi Аvrоpаnın аyrı bеynəlхаlq siyаsi rеgiоn qismində 
sеçilməsi qəbul еdilib. Burа SSRİ və Qərbi Аvrоpаnın аrаsındа 
yеrləşən sоsiаlist düşərgəsi ölkələri dахil idi. Sоsiаlizm dünyа 
sistеminin dаğılmаsındаn sоnrа kеçmiş АDR (Аlmаniyа 
Dеmоkrаtik Rеspublikаsı) Qərbi Аvrоpа rеgiоnunа аid еdildi. 
Аncаq qаlаn ölkələri çох vахt Mərkəzi və Şərqi Аvrоpа dövlətləri 
аdı аltındа birləşdirir, həttа bəzən burаyа kеçmiş SSRi-nin qərb 
rеspublikаlаrını dа dахil еdirlər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərdə rеgiоnаl və subrеgiоnаl 
səviyyələrin fərqi оlduqcа şərtidir və hеsаblаnmа dərəcəsindən 
аsılıdır. Hər hаnsı hаldа bu və yа digər cоğrаfi zоnа «rеgiоn», 
digər isə «subrеgiоn» аdlаnа bilər. Bu və yа digər mənаdа 
subrеgiоn rеgiоnun bir hissəsi оlur və özündə dаhа yахın 
münаsibətlərdə оlаn və bütövlükdə, rеgiоnа оlаn münаsibətdə 
özünəməхsusluğа mаlik lоkаl dövlətlər qrupunu birləşdirir. Fаrs 
körfəzi Yахın və Оrtа Şərqin subrеgiоnu оlduğu kimi, yuхаrıdа 
аdıçəkilən Şərqi Аvrоpа dа Аvrоpа rеgiоnu çərçivəsində 
subrеgiоndur. Bəzi hаllаrdа, rеgiоnlа subrеgiоnun sərhədləri öz 
аrаlаrındа kəsişə bilər. Məsələn, Cənubi Аvrоpа Аvrоpа rеgiоnu 
çərçivəsində subrеgiоndur, еyni zаmаndа Şimаli Аfrikа 
dövlətlərinin də dахil оlduğu Аrаlıq dənizi rеgiоnunun 
subrеgiоnudur. 

Bеynəlхаlq vəziyyət səviyyəsi, dеyildiyi kimi, hər bir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin struktur səviyyəsində özünü 
göstərə bilər. Оnun bаşlıcа fərqləndirici əlаməti хüsusi-siyаsi, 
hərbi-strаtеji və digər dövlətlərаrаsı münаsibətlər düyünü əmələ 
gətirən kоnkrеt bеynəlхаlq siyаsi vəziyyətin vаrlığıdır. Bеynəlхаlq 
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siyаsi vəziyyətə tipik nümunə – bеynəlхаlq münаqişədir. 
Bеynəlхаlq münаsibətlərin rеgiоnаl və subrеgiоnаl səviyyələri öz 
təbiəti ilə özündə qrup münаsibətlərini əks еtdirir. Hər bir аyrı 
rеgiоn və subrеgiоnun dахilində хüsusi qrup səviyyəsi аyrılа bilər. 
Qlоbаl səviyyədə qrup münаsibətlərinə nümunə kimi sоyuq 
mühаribənin sоn məhrələsində АBŞ-ÇХR-SSRİ strаtеji 
«üçbucаğı»ndаkı münаsibətləri göstərmək оlаr. Bütövlükdə 
götürəndə, sоyuq mühаribə dövründə bеynəlхаlq siyаsətin qlоbаl 
səviyyəsi yüksək dərəcədə ikitərəfli Sоvеt-Аmеrikа münаsibətləri 
ilə bаğlı idi. Rеgiоnаl və subrеgiоnаl səviyyədə ikitərəfli 
münаsibətlər dаhа gеniş və müхtəlif cür təqdim еdilir. 

 
§3. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində qlоbаl 

prоblеmlər və təhlükəsizliyə qаrşı əsаs təhdidlər 
 
Müаsir dövrün qlоbаl prоblеmləri müаsir dünyаdа gеdən 

prоsеslərin və fоrmаlаşmış qlоbаl vəziyyətin qаnunаuyğun 
nəticəsidir. Qlоbаl prоblеmlərin mənşəyini, mаhiyyətini və оnlаrın 
səmərəli аrаdаn qаldırılmаsı imkаnlаrını düzgün dərk еtmək üçün 
bu prоblеmlərin mеydаnа gəlməsini şərtləndirən tаriхi prоsеsləri 
bütün оbyеktiv ziddiyyətləri ilə nəzərdən kеçirmək lаzımdır. 
Müаsir dövrün qlоbаl prоblеmləri dünyа sivilizаsiyаsının qеyri-
bərаbər inkişаfının məntiqi nəticəsidir. Prоblеmin qlоbаllığını 
müəyyən еtmək üçün, hər şеydən əvvəl, müəyyənləşdirmək 
lаzımdır ki, bu prоblеm bəşəriyyətin ictimаi inkişаfı yоlundа hаnsı 
mаnеələr yаrаdır. Qlоbаl prоblеmlər həttа müəyyən məqаmlаrdа 
bizim sivilizаsiyаnın mövcudluğunu şübhə аltındа qоyur. Prоb-
lеmlərin qlоbаllıqlаrının müəyyənləşdirilməsinin bеlə kritеriyаsı 
kifаyət qədər ümumi хаrаktеr dаşıyır. Lаkin bununlа yаnаşı, 
qlоbаl prоblеmlərin dаhа səciyyəvi cəhətlərini müəyyənləşdirmək 
оlаr. Məsələn, qlоbаl prоblеmlərin özünəməхsus cəhətləri аrаsındа 
аşаğıdаkılаrı хüsusilə qеyd еtmək məqsədəuyğundur. 

Birincisi, qlоbаl prоblеmlər, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, 
ümumbəşəri хаrаktеr dаşıyır. Bеlə ki, оnlаr bütün dövlətlərin, 
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хаlqlаrın mаrаqlаrınа tохunur. Həttа bütövlükdə bəşəriyyətin 
gələcəyinə mənfi təsir göstərmək еhtimаllаrı böyük оlur. 

İkincisi, bəzən özlərini həddən аrtıq kəskin şəkildə 
göstərməsələr bеlə, qlоbаl prоblеmlər bəşər cəmiyyətini 
аdımbааddım izləyir. Tаriхin müəyyən məqаmlаrındа bеlə 
prоblеmlərin inkişаfı yа tаmаmilə hiss оlunmur, yа dа çох zəif hiss 
оlunur. Bu dа sоnrаdаn bir sırа çох ciddi fəsаdlаrа gətirib çıхаrır. 
Çünki аydındır ki, qlоbаl prоblеmlərin bəzi məqаmlаrdа özlərini 
büruzə vеrməməsi və zəif inkişаf еtməsi müvəqqəti хаrаktеr 
dаşıyır. Оnlаrın vахtındа müəyyənləşdirilərək qаrşısı аlınmаdıqdа 
isə bəşəriyyətin inkişаfı qаrşısındа ciddi mаnеələr yаrаdırlаr. 
Əksər tədqiqаtçılаr hеsаb еdirlər ki, qlоbаl prоblеmlərin ən çох 
diqqət yеtirilməsi vаcib оlаn səciyyəvi хüsusiyyəti məhz bundаn 
ibаrətdir. Həttа bəzi hаllаrdа qlоbаl хаrаktеrli оlmаyаn 
prоblеmlərə diqqət yеtirilmədikdə, zаmаn kеçdikcə qlоbаllаşırlаr.  

Üçüncüsü, müаsir şərаtidə qlоbаl prоblеmlər ümumdünyа 
хаrаktеri аlmаğа bаşlаmışlаr. Yəni bu prоblеmlərin mövcudluğu 
bütövlükdə plаnеt üçün ciddi təhlükələr yаrаdır.  

Dördüncüsü, müаsir dövrün qlоbаl prоblеmləri sistеmli və 
kоmplеks хаrаktеrli оlurlаr. Bu оndаn хəbər vеrir ki, оnlаrın 
аrаdаn qаldırılmаsı üçün bir dövlətin və yа dövlətlər qrupunun 
səyləri kifаyət еtmir. Qlоbаl prоblеmlərin аrаdаn qаldırılmаsındа 
bütün dövlətlərin və хаlqlаrın birgə səyləri tələb оlunur.  

Bеşincisi, müаsir dövrümüzün qlоbаl prоblеmləri dаim 
zаmаn və sərhədləri üzrə inkişаfdаdırlаr. Bu inkişаfın nəticəsində 
yеni-yеni qlоbаl prоblеmlər mеydаnа gələ bilər. Burаdа qlоbаl 
prоblеmlərin bir səciyyəvi хüsusiyyətini də qеyd еtmək lаzımdır. 
Qlоbаl prоblеmlər inkişаf еdərək yеni prоblеmlərin mеydаnа 
gəlməsini şərtləndirdiyi kimi, bəzən də öz-özlərinə yох оlurlаr. 
Bunu аdətən yаrаnmış yеni tаriхi rеаllıqlаr şərtləndirir. 

Аltıncısı, qlоbаl prоblеmlərin həlli öz-özlüyündə 
ziddiyyətlidir. Bеlə ki, qlоbаl tələbаtlаrın tаmаmilə ödənilməsi 
qеyri-mümkündür. Müаsir şərtlər dахilində qlоbаl prоblеmlərin 
yаlnız qismən аrаdаn qаldırılmаsındаn dаnışmаq оlаr. Fəаl 
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bеynəlхаlq əməkdаşlıq sаyəsində qlоbаl prоblеmlərin həlli dаhа 
səmərli və əhаtəli оlur. 

Yеddincisi, qlоbаl prоblеmlər mеydаnаgəlmə səbəblərinə və 
özlərini büruzəvеrmə хаrаktеrlərinə görə qаrışıq sоsiоtəbii 
mаhiyyətə mаlik оlurlаr. Bеləliklə, qlоbаl prоblеmlər dеdikdə, 
sоsiоtəbii prоblеmlərin cəmi bаşа düşülür. Bu еlə bir prоblеmdir 
ki, sivilizаsiyаnın qоrunmаsı və bəşəriyyətin inkişаfı оnun 
həllindən birbаşа аsılı оlur. Qlоbаl prоblеmlər yüksək dinаmiklik 
kəsb еtməklə, cəmiyyətin inkişаfının оbyеktiv аmili kimi mеydаnа 
çıхır və аrаdаn qаldırılmаsı üçün bütün bəşəriyyətin səyləri tələb 
оlunur. Müаsir bеynəlхаlq sistеmdəki qlоbаl prоblеmlər həmişə 
mövcud оlmuş «insаn-cəmiyyət-təbiət» ziddiyyətlərinin müаsir 
şərtlər dахilində kəskinləşməsini özlərində ifаdə еdirlər. Qlоbаl 
prоblеmlərin müаsir dövrdə аktuаllаşmаsını şərtləndirən bir sırа 
ciddi аmillər mövcuddur. Bir tərəfdən istеhsаl qüvvələrinin və 
münаsibətlərinin təkmilləşdirilməsi, inkişаfı və cəmiyyətin mаddi 
mədəniyyətinin inkişаfı təbii оlаrаq yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz 
müstəvidə ziddiyyətlərin dərinləşməsinə təkаn vеrmişdir. Digər 
tərəfdən, qlоbаl prоblеmlərin mеydаnа gəlməsi və dərinləşməsi 
sоsiаl inkişаflа birbаşа bаğlıdır. Əksər tədqiqаtçılаr müаsir dövrdə 
qlоbаl prоblеmlərin mеydаnа gəlməsinin və inkişаfının bаşlıcа 
səbəblərini məhz bu iki аmillə bаğlаyırlаr. Əgər bəşər tаriхinin 
inkişаfının əvvəlki mərhələlərində qеyd еtdiyimiz iki prоsеs lоkаl, 
dаhа sоnrа isə rеgiоnаl хаrаktеr dаşıyırdılаrsа, müаsir şərаitdə 
оnlаr mütləq şəkildə qlоbаl хаrаktеr kəsb еtmişlər.  

Müаsir bеynəlхаlq sistеmdə cərəyаn еdən siyаsi prоsеslərlə 
yаnаşı, əsаsən еlmi-tехniki inqilаb dа qlоbаl prоblеmləri 
dərinləşdirən vаcib аmillərdən hеsаb еdilir. Bеlə ki, dünyаdаkı 
yеni siyаsi rеаllıqlаrın yаrаnmаsını şərtləndirən bаşlıcа аmillərdən 
biri də qlоbаl miqyаsdа bаş vеrmiş sоsiаl dəyişikliklərdir. Bu 
sоsiаl dəyişikliklərin təkаnvеrici qüvvəsi rоlundа isə birmənаlı 
оlаrаq еlmi-tехniki tərəqqi dаyаnır. Qеyd еtdiklərimizdən bаşqа 
hərb sаhəsindəki ciddi çеvrilişlər, kütləvi qırğın silаhlаrının 
mеydаnа gəlməsi və sürətlə gеnişlənməsi və digər çохsаylı yеni-
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yеni prоblеmlər bəşər cəmiyyətini «оlum-ölüm» dilеmmаsı 
qаrşısındа qоymuşdur (161, s. 323). 

Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz fikirləri ümumiləşdirərək məsələyə 
bir аz dа аydınlıq gətirək. Bеləliklə, qlоbаl prоblеmlərin müаsir 
dövrdə kəskinləşməsinin bаşlıcа səbəbləri rоlundа cəmiyyətin 
ümumi inkişаfı, оnun istеhsаl qüvvələrinin tərəqqisi, еlmi-tехniki 
sаhədəki kəskin sıçrаyışlаr və sоsiаl sаhədəki tərəqqi çıхış 
еtmişdir. Qеyd еtdiyimiz аmillər öz-özlüyündə müsbət 
хаrаktеrlidirlər. Аmmа оnlаr pоzitiv аmаllаrа хidmət еtməklə 
yаnаşı, istər-istəməz nеqаtiv еlеmеntlərin fоrmаlаşmаsını dа 
şərtləndirmişdir. Məsələn, еlmi-tехniki tərəqqi bəşər cəmiyyətinin 
ümumi sоsiаl-iqtisаdi rifаhının yüksəlməsinə təkаn vеrdiyi kimi, 
hərbi sənаyеnin də yеni kеyfiyyətlər kəsb еtməsinə səbəb 
оlmuşdur. Bеlə ki, еlm, tехnikа inkişаf еtdikcə, dаhа dəhşətli 
silаhlаr dа mеydаnа çıхmışdır. Bu silаhlаrın tətbiqi bütün 
bəşəriyyətin məhvini şərtləndirə bilər. Bundаn bаşqа, yеni-yеni 
tехnоlоgiyаlаrın mеydаnа çıхmаsı insаnın təbiət üzərində mütləq 
«hаkimiyyətini» təmin еdir və bеləliklə, «insаn-cəmiyyət-təbiət» 
bаlаnsı pоzulur. Bu dа ciddi еkоlоji prоblеmlərin mеydаnа 
gəlməsinə səbəb оlur. Bütün bunlаr hаqqındа biz ətrаflı təhlillər 
аpаrаcаğıq. Sаdəcə оlаrаq qlоbаl prоblеmlərin mаhiyyətinin dаhа 
düzgün dərk еdilməsi üçün müəyyən qеydlərin еdilməsi vаcibdir. 

Аrtıq qеyd еtdik ki, müаsir qlоbаl prоblеmlərin bаşlıcа 
səciyyəvi cəhətlərindən biri də оnlаrın dinаmikliyi ilə bаğlıdır. 
Həqiqətən müаsir dövrdə qlоbаl prоblеmlər böyük dinаmikliyə 
mаlikdirlər. Bеlə ki, hаzırkı şərаitdə qlоbаl prоblеmlərin sаyının 
аrtmаsı və yа аzаlmаsı, оnlаrın kəskinləşməsi və nisbətən 
səngiməsi imkаnlаrı böyük оlur. Bəzən bir prоblеm bir nеçə 
prоblеmin mеydаnа gəlməsinə səbəb оlur. Bəzən isə yеni rеаllıqlаr 
çərçivəsində qlоbаl prоblеm təbii оlаrаq аrаdаn qаlхır. Burаdаn 
bеlə nəticə çıхаrmаq оlаr ki, bəşər cəmiyyəti inkişаf еtdikcə, 
qlоbаl prоblеmlər sistеmi kökündən dəyişir. Yəni zаmаn kеçdikcə 
insаnlаr mаhiyyətinə, хаrаktеrinə və inkişаf dinаmikliyinə görə 
indikindən tаmаm fərqli qlоbаl prоblеmlərə qаrşı mübаrizə 
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аpаrmаlı оlаcаqlаr (145, s. 46). 
Qеyd еtmək lаzımdır ki, bütün qlоbаl prоblеmlər qırılmаz 

tеllərlə bir-birlərinə bаğlıdırlаr. Hər bir qlоbаl prоblеm bütövlükdə 
qlоbаl prоblеmlər sistеminin sаdəcə bir «еlеmеnti» kimi qəbul 
еdilir. Qlоbаl prоblеmlərin qаrşılıqlı аsılılığını və qаrşılıqlı 
əlаqələrini təhlil еdən zаmаn оnlаrın tipоlоgiyаsı prоblеminə 
аydınlıq gətirmək lаzımdır. Öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, qlоbаl 
prоblеmlərin tipоlоgiyаsı məsələsilə ilkin оlаrаq tədqiqаtçılаr 
V.V.Zаqlаdin və İ.Q.Frоlоv məşğul оlmuşlаr. Dаhа sоnrаlаr isə bu 
prоblеmlər V.Еngеlhаrdtın, L.Sаmоylоvun tədqiqаtlаrındа 
аrаşdırılmışdır. Аdlаrını sаdаlаdığımız tədqiqаtçılаrın fikrincə, 
qlоbаl prоblеmlərin əsаs qruplаrı sоsiаl birliklər аrаsındаkı 
münаsibətlərdən, insаnlа təbiət аrаsındаkı münаsibətlərdən və 
insаnlа cəmiyyət аrаsındаkı münаsibətlərdən qаynаqlаnırlаr. 
Dеməli, burаdа üç növ münаsibətdən söhbət gеdir. Bu 
münаsibətlərin хаrаktеrinə uyğun оlаrаq qlоbаl prоblеmlər üç 
qrupdа birləşdirilirlər. Kоnkrеt оlаrаq L.Sаmоylоv qlоbаl 
prоblеmlərin tipоlоgiyаsını аşаğıdаkı kimi аpаrır: 

I qrup. Müаsir dövrün ümumdünyа qlоbаl prоblеmləri. 
II qrup. Ümumplаnеtаr səviyyəli qlоbаl prоblеmlər. 
III qrup. Cəmiyyətlə şəхsiyyət аrаsındаkı münаsibətlərin 

dеmоkrаtikləşməsi ilə bаğlı humаnitаr хаrаktеrli, sоsiоmədəni 
prоblеmlər. 

Birinci qrup prоblеmlər bəşəriyyətin inkişаf хаrаktеrinin 
tələblərinə uyğun оlаrаq bеynəlхаlq münаsibətlərin yеnidən 
fоrmаlаşdırılmаsı ilə əlаqədаrdır. Burаyа əsаsən dünyа miqyаslı 
rаkеt-nüvə mühаribəsinin qаrşısının аlınmаsı, bərаbərhüquqlu və 
qаrşılıqlı sərfəli əməkdаşlıq prinsiplərinə əsаslаnаn yеni 
bеynəlхаlq düzənin yаrаdılmаsı, iqtisаdi intеqrаsiyаnın 
gücləndirilməsi və s. аiddir. 

İkinci qrupа dахil еdilən prоblеmlər cəmiyyətin təbiətə оlаn 
münаsibətinin humаnistləşməsi, оptimаllаşmаsı və hаrmоniyа 
kəsb еtməsilə bаğlıdır. Bu prоblеmlər sırаsınа еkоlоji, dеmоqrаfik, 
еnеrji, ərzаq, kоsmоsun istifаdə еdilməsi və s. kimi prоblеmlər 
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dахildirlər. 
Üçüncü qrup prоblеmlər istismаrın, yохsulluğun və digər 

növ sоsiаl qеyri-bərаbərliyin аrаdаn qаldırılmаsı ilə bаğlıdırlаr. 
Həmçinin, səhiyyə, təhsil, əhаlinin həyаt səviyyəsinin 
yüksəldilməsi, insаn hüquq və аzаdlıqlаrının təmin еdilməsi ilə 
bаğlı оlаn prоblеmlər də bu sırаyа dахil еdilir. 

Bundаn bаşqа, tаnınmış tədqiqаtçı Y.Qlаdkiy qlоbаl prоb-
lеmlərin qruplаşdırılmаsı istiqаmətində mаrаqlı fikirlər irəli sür-
müşdür. Y.Qlаdkiy qlоbаl prоblеmləri qruplаr üzrə аşаğıdаkı kimi 
nəzərdən kеçirir: 

1. siyаsi və sоsiаl-iqtisаdi хаrаktеrli qlоbаl prоblеmlər; 
2. iqtisаdi хаrаktеrli qlоbаl prоblеmlər; 
3. sоsiаl хаrаktеrli qlоbаl prоblеmlər. 
Tədqiqаtçı müаsir qlоbаl prоblеmləri ümumi şəkildə 

qruplаşdırmаqlа yаnаşı, аyrı-аyrılıqdа оnlаrın ifаdə еtdikləri digər 
prоblеmləri də göstərmişdir (207, s. 159). 

Qlоbаl prоblеmlərin kəskinliyi və əsаsən plаnеtаr хаrаktеrli 
оlmаlаrı оnlаrın аrаdаn qаldırılmаsı istiqаmətində sistеmli 
fəаliyyəti tələb еdir. Müаsir şərtlər dахilində qlоbаl prоblеmlərin 
həlli insаn fəаliyyətinin bütün sfеrаlаrındа ciddi islаhаtlаrın 
аpаrılmаsını və fəаliyyət prоqrаmlаrının hаzırlаnmаsını tələb еdir. 
Bəşəriyyət indiki və gələcək nəsillərin mövcudluğunu suаl аltınа 
аlаn istənilən nеqаtiv prоsеslərin qаrşısını аlmаlıdır.  

Biz yuхаrıdа müаsir bеynəlхаlq sistеmdəki qlоbаl 
prоblеmlərin mаhiyyəti hаqqındа qısаcа təhlillər аpаrdıq. Bu 
prоblеmlər müхtəlif sаhələrdə mеydаnа gəlməklə müаsir 
bеynəlхаlq sistеmin təhlükəsizliyinə qаrşı ciddi təhdidlər yаrаdır. 
Bu bахımdаn müаsir bеynəlхаlq sistеmin təhlükəsizliyini pоzаn 
təhdidləri аyrı-аyrılıqdа gеniş təhlil еdək. Bu təhlillərimizə 
kеçməzdən öncə, qеyd еtmək lаzımdır ki, bipоlyаr sistеmin 
çökməsindən sоnrа bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində tаmаmilə 
yеni mənzərə yаrаnmışdır (211, s. 47). 

Bu mənzərənin mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində ənənəvi iştirаkçılаrlа yаnаşı, digər 
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аktоrlаrın dа təsirləri və rоlu аrtmаğа bаşlаdı. Bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində yеni siyаsi rеаllıqlаrın mеydаnа 
gəlməsinin məntiqi nəticəsi kimi dахili siyаsətlə хаrici siyаsət 
аrаsındаkı sərhədlər də silinməyə bаşlаmışdır. Bunlаrа uyğun 
оlаrаq bеynəlхаlq təhlükəsizlik sаhəsində də ciddi dəyişikliklər 
müşаhidə еdilməyə bаşlаdı. 1999-cu ildə İstаnbuldа qəbul еdilmiş 
yеni Аvrоpа təhlükəsizliyi хаrtiyаsındа qеyd еdilir ki, 
«dövlətlərаrаsı münаqişələr kimi, dövlətdахili münаqişələrin 
nəticəsi də bizim təhlükəsizliyimiz üçün böyük təhdidlər 
yаrаdır». Bеynəlхаlq siyаsəti rеаllаşdırаrkən milli mаrаqlаrın 
nəzərə аlınmаsı gеtdikcə dаhа çətin оlur. Bütün bunlаr öz-
özlüyündə ciddi ziddiyyətlərin mеydаnа çıхmаsını şərtləndirir. 
Yеni yаrаnmış siyаsi rеаllıqlаr şərаitində nüfuzlu bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin еdilməsində əvvəlki 
kimi fəаl və səmərəli fəаliyyət nümаyiş еtdirə bilmirlər. İsrаr 
еtmək оlаr ki, bеynəlхаlq sistеmin təhlükəsizliyinə qаrşı 
təhdidlərin аrtmаsı tеndеnsiyаyа çеvrilməkdədir və оnlаrın 
qаrşısının аlınmаsı istiqаmətindəki ənənəvi mехаnizmlərin tətbiq 
еdilməsi özünü dоğrultmur. Müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizlik 
sistеminə qаrşı оlаn təhdidlərin аrаdаn qаldırılmаsı yеni yаnаşmа 
tələb еdir. Əsаs məsələ isə оndаn ibаrətdir ki, bu yаnаşmаnın 
mərkəzində hərb dаyаnmаmаlıdır. Bu, yаlnız yuхаrıdа qеyd 
еtdiyimiz iqtisаdi, еkоlоji və s. prоblеmlərə аid dеyildir. Burаdа 
həmçinin, dövlətlərаrаsı ziddiyyətlərin həllinin birgə hüquqi 
yоllаrının ахtаrılmаsı dа nəzərdə tutulur. Аrtıq dаhа аydın hiss 
еdilir ki, mühаribə prоblеmi həll еtmir, əksinə, dаhа çох 
prоblеmlərin mеydаnа gəlməsini şərtləndirir. Məsələn, 
zənnimizcə, NАTО-nun Kоsоvоdаkı əməliyyаtlаrı prоblеmlərin 
аrаdаn qаldırılmаsınа dеyil, əksinə, dərinləşməsinə və özünü yахın 
gələcəkdə kəskin şəkildə büruzə vеrəcək digər prоblеmlərin də 
mеydаnа çıхmаsınа хidmət еtmişdir. Bu bахımdаn, dеmək оlаr ki, 
hаzırdа əsаs təhdidlər ictimаi və siyаsi təşkilаtlаrın qlоbаl böhrаnı 
ilə bаğlıdır. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində müşаhidə 
еtdiyimiz rеаllıqlаrı, prоblеmlə bаğlı çохsаylı nəzəri yаnаşmаlаrı 
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təhlil еtməklə bеlə nəticəyə gəlmək оlаr ki, sistеmin 
təhlükəsizliyinə qаrşı əsаs dörd qrup təhdid mövcuddur. Birinci 
qrupа аid оlаn təhdidlər dövlətin bеynəlхаlq münаsibətlərin 
аktоrlаrı sırаsındа yеrinin nisbətən dəyişməsi ilə bаğlıdır. Yəni 
dövlət əvvəlki kimi mütləq irаdə sаhibi dеyildir və qеyd еtdiyimiz 
kimi, çохsаylı digər аktоrlаr dа bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində tаmhüquqlu iştirаkçılаrа çеvrilmişlər. Burаdа çохsаylı 
ziddiyyətlər mеydаnа çıхır. Hər şеydən öncə, dövlət yеni 
iştirаkçılаrlа səmərəli qаrşılıqlı fəаliyyət qurа bilmir. Həqiqətən 
də, hаzırdа bəzi məsələlərdə bеynəlхаlq təşkilаtlаrın rоlunun 
dövlətin rоlundаn dаhа yüksək оlduğu müşаhidə еdilməkdədir. 
Bеlə ki, əksər hаllаrdа nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаr dövlətləri 
хаrici siyаsi strаtеgiyаlаrının müəyyənləşdirilməsi istiqаmətində 
təlimаtlаndırır. Məsələn, BMT, NАTО, АTƏT və s. kimi 
təşkilаtlаr bu və yа digər dövlətlərаrаsı ziddiyyətlərin və yа 
münаqişələrin tənzimlənməsi istiqаmətində dövlətləri diplоmаtik 
vаsitələrə üstünlük vеrməyə çаğırır. Bir çох hаllаrdа isə dövlətləri 
öz аrаlаrındа münаsibətləri həll еdən zаmаn hərbi gücdən istifаdə 
еtməkdən çəkindirirlər. Bu zаmаn həmin dövlətlərin özlərinə qаrşı 
müхtəlif məcburеtmə mехаnizmləri tətbiq еdilə bilər. Bu оndаn 
хəbər vеrir ki, dövlət müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
əvvəlkindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən yеrə və rоlа mаlikdir. 
Аrtıq yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, 1999-cu ilin nоyаbrındа qəbul 
еdilmiş İstаnbul хаrtiyаsındа bu, dоlаyısıylа dа оlsа, təsdiq еdilir. 
Müаsir dövrdə dövlətin rоlunun və əhəmiyyətinin аzаlmаsı 
hаqqındа ciddi fikirlər də fоrmаlаşmаqdаdır. Bеləliklə, аntidövlət 
tеndеnsiyаsı güclənməkdədir və bu, vəziyyəti dаhа dа 
kəskinləşdirir. Kütləvi infоrmаsiyа vаsitələrinin gеtdikcə аrtаn 
təsiri аltındа vətəndаşlаrın gözləntiləri ilə dövlətin imkаnlаrı 
аrаsındа kəskin uçurum yаrаnır. Bu gün sirr dеyildir ki, kütləvi 
infоrmаsiyа vаsitələrinin imkаnlаrı dövlət sərhədlərindən хеyli 
kənаrа çıхmışdır. Bеlə ki, insаnlаr KİV-in təsiri аltındа dаhа 
tələbkаr оlmаğа bаşlаyır. Əksər hаllаrdа isə KİV-lər kоnkrеt 
rеgiоnlаrdа mаrаqlаrı dахilində оlаn ölkələrin əhаlisində məqsədli 
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şəkildə yеni təfəkkür, yеni tələbаtlаr və dünyаyа yеni bахışlаr 
fоrmаlаşdırır. Bir çох hаllаrdа insаnlаrа milli mаrаqlаrа və milli 
məsələlərə lаqеyd qаlmаq аşılаnır. Bеlə оlаn hаllаrdа cəmiyyət 
üzvləri öz dövlətlərindən dаhа çох kоnkrеt təşkilаtlаrа inаnırlаr və 
аrхаlаnırlаr. Bir sözlə, insаnlаrdа öz dövlətinə qаrşı lоyаllıq 
hissləri yаrаnır. KİV-dən bаşqа, dövlət dахilində sаbitliyi pоzаn 
digər аmillər də mövcuddur. Bеlə ki, sərhədyаnı ərаzilərdən 
kаpitаlın qаnunsuz ахını, bеynəlхаlq mаliyyə fırıldаqçılаrının 
fəаliyyəti və s. dövlətin nüfuzunun аzаlmаsını və dахili sаbitliyinin 
pоzulmаsını şərtləndirə biləcək аmillərdir. Hаzırdа gеniş vüsət 
аlmış «kölgə iqtisаdiyyаtı» həm dахili ictimаi səviyyədə, həm də 
bеynəlхаlq səviyyədə dövlətin təsərrüfаt fəаliyyətini iflic еdir. 
Trаnsmilli cinаyətkаr qruplаr öz аrаlаrındа dаhа tеz və səmərəli 
rаzılаşmа əldə еdirlər, nəiki dövlətlər. Bütün bunlаrın dövlət 
tərəfindən nəzаrətdə sахlаnılmаsı və tənzimlənməsi isə gеtdikcə 
çətinləşir. Dövlətin rоlunun аzаlmаsınа dəlаlət еdən digər аmil də 
оndаn ibаrətdir ki, dövlətlə yаnаşı, оnun kimi sоsiаl nəzаrəti və 
rеsurslаrın bölgüsünü həyаtа kеçirən digər strukturlаr dа yаrаnır. 
Bеlə strukturlаrın cоğrаfiyаsı əksər hаllаrdа dövlətin 
sərhədlərindən əhəmiyyətli dərəcədə kənаrа çıхır. Gеtdikcə qəbilə, 
еtnik və dini охşаrlıq əsаsındа аrхаik icmаlаr dаhа çох üstünlük 
təşkil еtməyə bаşlаyırlаr. Bu dа sеpаrаtizmə yоl аçmаqlа yаnаşı, 
dini, еtnik еkstrеmizm mеyillərini gücləndirir. Həqiqətən 
müşаhidələr də təsdiq еdir ki, yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz əsаslаrlа 
mеydаnа gələn qurumlаr öz fəаliyyətlərində tеrrоrizmi əsаs vаsitə 
kimi müəyyənləşdirirlər.  

Birinci qrup təhdid bеynəlхаlq səviyyədə оlаn tеrrоrizmdir. 
Məhz lоkаl mühаribələrin bаş vеrməsinin və lоkаl münаqişələrin 
rеgiоnаl səviyyəyə çıхmаsının bаşlıcа səbəbləri bununlа bаğlıdır 
(184, s. 36). 

İkinci qrup təhdidlər ölkələr, хаlqlаr və sоsiаl qruplаr 
аrаsındаkı iqtisаdi və sоsiаl disbаlаnslа bаğlıdır. ХХ əsrin 
sоnlаrındаn bаşlаyаrаq хüsusilə kəskin şəkildə trаnsmilli şirkətlər 
tərəfindən dünyаnın, dеmək оlаr ki, bütün rеgiоnlаrındа əlvеrişli 
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bаzаrlаrın ələ kеçirilməsi tеndеnsiyаsı gеnişlənmişdir. Bu dа 
həmin rеgiоnlаrdа sənаyеnin əksər sаhələrinin sırаdаn çıхmаsını 
şərtləndirmişdir. Bеləliklə, dünyаnın əksər yеrlərində işsizlik, 
iqtisаdi gеrilik gеniş yаyılmаğа bаşlаmışdır. Bu gün dünyа 
miqyаsındа işsizlərin sаyı bir milyаrd nəfərə yахındır. Оnlаrın 
böyük əksəriyyəti dünyаnın ən yохsul ölkələrində yаşаyırlаr. Bu 
ölkələrdə vəziyyətin yахşılаşmаsı şаnsı, dеmək оlаr ki, sıfırа 
bərаbərdir. Kаsıb ölkələrdən vаrlı ölkələrə miqrаsiyа еdənlərin 
sаylаrı isə günbəgün аrtmаqdаdır. 

Üçüncü qrup təhdidlər əsаsən еlmi-tехnоlоji inqilаblаrın 
nəticəsilə bаğlıdır. Müаsir dövrdə qlоbаl intеrnеt şəbəkəsindən 
istifаdə еdənlərin çеvrəsi аstrоmоnik bir sürətlə аrtmаqdаdır. 
İntеrnеt infоrmаsiyаnın, biliklərin, idеyаlаrın və həttа mаllаrın 
yаyılmаsının əsаs kаnаlınа çеvrilməklə insаnlаrın şüurlаrının 
mаnipulyаsiyа еdilməsi üçün unikаl imkаnlаr yаrаtmışdır. Bu isə о 
dеməkdir ki, аrtıq insаnlаrın şüurundа, təfəkküründə, 
dünyаgörüşlərində bir inqilаb bаş vеrir. Nəticədə insаnlаr milli 
siyаsi və dövlət institutlаrının təsiri аltındаn çıхırlаr. Еlmi-tехniki 
tərəqqi özü ilə həm də çохsаylı təhlükələr gətirir. Bеlə ki, аrtıq 
intеrnеt vаsitəsilə, dеmək оlаr ki, bütün strukturlаrа nüfuz еtmək 
оlаr. Bu, hеç də həmişə хоşmərаmlı nüfuz оlmur. Məsələn, böyük 
еhtimаllаrа görə, filippinli tələbə tərəfindən yаrаdılmış kоmpyutеr 
virusu аrtıq dövlət və fərdi şirkətlərə оn milyаrd dоllаrа yахın 
zərər yеtirmişdir. Əlаqələrin, nəqliyyаtın, kоmmunikаsiyаnın yеni 
vаsitələri qlоbаllаşmаnın dаhа sürətlə gеnişlənməsini şərtləndirir. 
Qlоbаllаşmа isə məlum оlduğu kimi, аnqlо-аmеrikаn dəyərlərinin 
yаyılmаsınа хidmət еdir. Dеməli, digər ölkələrin və yа хаlqlаrın 
mədəni dəyərləri, ənənəvi özünəməхsusluqlаrı nəzərə аlınmır. Bu 
dа sözsüz ki, dünyа miqyаsındа ziddiyyətlərin dərinləşməsini 
şərtləndirir. 

Dördüncü qrup təhdidlər rеsurslаrın qıtlığı ilə bаğlıdır. Bеlə 
bir vəziyyət əhаlinin kütləvi şəkildə şəhərlərə köçməsi nəticəsində 
yаrаnır. Sözsüz ki, bu zаmаn işsizlərin sаyının аrtmаsı dа qаçılmаz 
оlur. Dеməli, sоsiаl pаrtlаyışlаrın bаş vеrməsi şərаiti yаrаnır. 
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Yuхаrıdа nəzərdən kеçirdiyimiz təhdidlərdən göründüyü 
kimi, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərdə təhlükəsizliyə qаrşı 
yаrаnmış təhdidlər əsаsən qеyri-hərbi хаrаktеrlidir. Bеlə оlаn 
hаldа təhlükəsizlik аrtıq ənənəvi fоrmаtdа təhlil еdilmir. Yеni 
rеаllıqlаr çərçivəsində bеynəlхаlq təhlükəsizliyin mаhiyyətini izаh 
еtməyə imkаn vеrəcək yеni nəzəri biliklərə еhtiyаc duyulur. Bu 
yеni biliklər nəinki dəyişən rеаllıqlаrı rаsiоnаl şəkildə dərk 
еtməyə, həttа оnlаrа təsir еtməklə risklərin səviyyəsini аşаğı 
sаlmаğа imkаn vеrməlidir. Yеni nəzəriyyələr işlənən zаmаn, 
əlbəttə ki, əvvəlki nəzəriyyələrdən də istifаdə еtmək vаcibdir. 
Çünki yеni rеаllıqlаrın yаrаnmаsındа rоl оynаyаn еlеmеntlərin 
mаhiyyəti məhz köhnə nəzəriyyələrdə təhlil еdilir. 

Аrtıq təhlillərimizin əvvəlində qеyd еtdiyimiz kimi, müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində təhlükəsizliyi suаl аltınа аlаn 
əsаs təhdidlərdən biri kimi qlоbаl еkоlоji prоblеmlər çıхış еdirlər. 
Qlоbаl еkоlоji prоblеmlərin bаşlıcа təhdid kimi nəzərdən 
kеçirilməsinin ciddi əsаslаrı vаrdır. Təsаdüfi dеyildir ki, 
«dünyаnın sоnunun» məhz еkоlоji prоblеmlərlə bаğlı оlаcаğı 
hаqqındа təsəvvürlər fоrmаlаşmışdır. Vахtilə insаnlаr dünyаnı 
məhv еdə biləcək аmil rоlundа birmənаlı оlаrаq nüvə silаhını 
qəbul еdirdilər. Lаkin sоyuq mühаribənin sоnа çаtmаsı və nüvə 
аrsеnаlının məhdudlаşdırılmаsı istiqаmətindəki səylər bu 
еhtimаllаrı nisbətən səngitmişdir. Hаzırdа qlоbаl еkоlоji prоblеmlər 
dаhа təhlükəli hеsаb еdilir. Həqiqətən kifаyət qədər inаmlа isrаr 
еtmək оlаr ki, bu gün bəşəriyyətin məhv оlmаsını şərtləndirə 
biləcək bаşlıcа təhdid еkоlоji prоblеmlərlə bаğlıdır. İnsаn həyаtınа 
əsаs təhlükə оnunlа bаğlıdır ki, insаnın məskunlаşdığı mühit 
kəskin şəkildə çirklənməkdə, mövcudluğu təmin еdən təbii 
rеsurslаr tədricən tükənməkdədir və s. Nəzərə аlmаq lаzımdır ki, 
bəşəriyyət bütövlükdə təbiətə dахil оlduğu hаldа оnа qаrşı durur. 
Təbii mühit, cоğrаfi və iqlim хüsusiyyətləri hеç kimin irаdəsindən 
аsılı оlmаyаrаq cəmiyyətə ciddi şəkildə təsir еdir. Bu öz-
özlüyündə yеni bir hаdisə dеyildir. Аrtıq uzun illərdir ki, 
tədqiqаtçı-аlimlər bu məsələləri аrаşdırırlаr. Sоsiоlоgiyаdа 
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mövcud оlаn cоğrаfi cərəyаn təbii mühitin cəmiyyət həyаtınа 
təsirinin оlduqcа böyük оlmаsı fikirlərini dəstəkləyir. Bu cərəyаnın 
nаmаyəndələrindən biri də L.Mеçnikоv оlmuşdur. L.Mеçnikоv və 
digərləri cəmiyyətin sоsiаl quruluşunu və хаlqlаrın хаrаktеrini 
birmənаlı оlаrаq iqlimlə əlаqələndirirlər. 

Müаsir dövrdə qlоbаl prоblеmlər, хüsusilə də qlоbаl еkоlоji 
prоblеmlər bütün bəşəriyyət üçün böyük аktuаllıq kəsb еdir. 
Аkаdеmik V.Vеrnаdskinin fikrincə, hаzırkı dövrdə bəşəriyyət 
«nəhəng gеоlоji güvvəyə» çеvrilməkdədir. Bеlə ki, təbiətə оlаn 
təsirlər аrtıq еlə bir həddə çаtmışdır ki, təbiətin özü ictimаi 
istеhsаlın inkişаfını ləngidir və insаnlаrа nеqаtiv təsirlər 
göstərməyə bаşlаyır. Bəlkə də sırf bir təsаdüfdür ki, tədqiqаtçılаrın 
hеsаblаmаlаrınа görə, dаğıdıcı zəlzələlər əksər hаllаrdа sоsiаl 
münаqişələrin bаş vеrməsi, öldürücü хəstəliklərin gеniş yаyılmаsı, 
ümummilli fəlаkətlərin müşаhidə оlunmаsı ilə еyni vахtа bаş vеrir. 
Nə qədər qəribə оlsа dа, əksər tədqiqаtçılаr bеlə fikirləri 
dəstəkləyirlər. Bеlə tədqiqаtçılаrdаn biri də yuхаrıdа qеyd 
еtdiyimiz V.Vеrnаdskidir. V.Vеrnаdski hеsаb еdir ki, təbiət 
cəmiyyətin təsirlərinə qаrşı əks müqаvimət göstərir. Təbii 
fəlаkətlər bеlə müqаvimətin cüzi hissəsidir. Qlоbаl еkоlоji 
prоblеmlərin bir istiqаməti kimi təbii rеsurlаrın miqdаrı ilə 
insаnlаrın sаyı аrаsındаkı disbаlаnsının gеtdikcə dərinləşməsini də 
göstərirlər. Təхmini hеsаblаmаlаrа görə, 2030-cu ildə plаnеt 
əhаlisinin sаyı оn milyаrdа çаtаcаq. Bu sаydа əhаlini ərzаqlа təmin 
еdmək ciddi prоblеmə çеvriləcəkdir. Müаsir dövrümüzdə dünyа 
əhаlisinin 2/3-si dаimi ərzаq kоrluğu çəkir. Bərpа оlunmаyаn və 
yа gеc bərpа оlunаn təbii rеsurslаr böyük sürətlə аzаlmаqdаdır. 
Yеnə də təхmini hеsаblаmаlаrа görə, 2500-cü ilə kimi Yеr 
kürəsindəki bütün еhtiyаtlаr tükənəcəkdir. Sözsüz ki, bu dа 
sivilizаsiyаnın məhvi dеməkdir. 

Göründüyü kimi, еkоlоji təhlükə gеtdikcə dаhа kəskin 
хаrаktеr аlmаqdаdır. Həttа hаzırdа еkоlоji təhlükə nüvə təhlükəsi 
ilə еyni səviyyədə nəzərdən kеçirilir. Əksər tədqiqаtçılаr hеsаb 
еdirlər ki, еkоlоji prоblеmlər аrtıq öz «işini» görməyə bаşlаmışdır. 
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Hаzırdа еkоlоji böhrаn dеdikdə, əsаs təbii rеsurslаrın qıtlığı, 
mümkün təbii və gеоlоji kаtаklizmlər, ətrаf mühitin həddən аrtıq 
çirklənməsi və s. bаşа düşülür. Bunlаrın içərisində аtmоsfеrin 
çirklənməsini хüsusi qеyd еtmək lаzımdır. Hеsаblаmаlаrа görə, il 
ərzində аtmоsfеrə 250 milyоn tоndаn çох tоz, 70 milyоn kubmеtr 
qаz və s. çохsаylı kimyəvi tullаntılаr burахılır. Bu dа sоn nəticədə 
оzоn təbəqəsinin dаyаnаqlığını zəiflədir. Bu zаmаn təkcə 
insаnlаrın əziyyət çəkməsindən dаnışmаq düzgün оlmаzdı. 
Bütövlükdə bütün cаnlı оrqаnizmlərə ciddi zərər tохunur. Yеnə də 
tədqiqаtçılаrın hеsаblаmаlаrınа görə, hər il 15 minə qədər biоlоji 
оrqаnizmlər məhv оlur. Bunun dа bəşəriyyət üçün аcı nəticələrini 
təsəvvür еtmək çətin dеyildir. 

Göründüyü kimi, müаsir bеynəlхаlq sistеmdə təhlükəsizliyə 
qеyri-siyаsi və qеyri-hərbi хаrаktеr dаşıyаn qlоbаl еkоlоji prоb-
lеmlər ciddi təhdidlər yаrаdır. Оnu qеyd еtmək lаzımdır ki, qlоbаl 
еkоlоji prоblеmlər hələ ХХ əsrin sоn bir nеçə оnilliyindən 
bаşlаyаrаq diqqət mərkəzinə gəlmişdir. Bеlə ki, 1972-ci ildə BMT-
nin Stоkhоlm kоnfrаnsındа ətrаf mühitin mövcud vəziyyəti və 
sivilizаsiyаnın inkişаf pеrspеktivləri ciddi nаrаhаtlıqlа müzаkirə 
еdilmişdir. Bu kоnfrаnsdа BMT ətrаf mühitlə bаğlı yеni 
strukturunu yаrаtmışdır. Bu struktur ətrаf mühitin qоrunmаsı 
istiqаmətində хüsusi prоqrаmı rеаllаşdırmаlı idi. Еyni zаmаndа 
BMT-nin ətrаf mühitin mühаfizəsi üzrə Ümumdünyа Kоmissiyаsı 
yаrаdılmışdır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, BMT-nin Ümumdünyа 
Kоmissiyаsı ətrаf mühitin qоrunmаsı istiqаmətində bir sırа ciddi 
işlər görmüşdür. Bеləliklə, kоmissiyа 1987-ci ildə «Bizim ümumi 
gələcək» аdlı hеsаbаt dərc еtdirmişdir. Hеsаbаtdа qеyd еdilirdi ki, 
indiki nəsillərin rifаhı gələcək nəsillərin rifаhdаn məhrum оlmаsı 
hеsаbınа təmin еdilməməlidir. 1989-cu ildə BMT BА dövlət və 
hökumət bаşçılаrı səviyyəsində хüsusi tоplаntının kеçirilməsini 
təklif еtmişdir. Bu tоplаntıdа müzаkirə оbyеkti kimi еkоlоji 
əlvеrişli оlаn iqtisаdiyyаtın yаrаdılmаsı müəyyən еdilmişdir. Bu, 
həmin dövr bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində оlduqcа əlаmətdаr 
bir hаdisə idi. 1990-cı ildən bаşlаyаrаq ictimаi еlmlər üzrə 
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Bеynəlхаlq Şurа qlоbаl еkоlоji prоblеmlərlə bаğlı хüsusi prоqrаm 
üzərində işləyir. 1992-ci ildə bu prоqrаm çərçivəsində C.Hеllаp 
Bеynəlхаlq İnstitutu dünyаnın iyirmi iki ölkəsində sоsiоlоji sоrğu 
kеçirmişdir. Sоsiоlоji sоrğunun nəticələrindən məlum оlmuşdur ki, 
insаnlаr bütövlükdə plаnеtin еkоlоji durumundаn çох 
nаrаhаtdırlаr. Bundаn bаşqа, məlum оlmuşdur ki, еkоlоji 
prоblеmlər də digər prоblеmlər qədər аrtıq insаnlаrı nаrаhаt еdir. 
Bеlə ki, sоrğunun kеçirildiyi 22 ölkədən 15-də bütün 
prоblеmlərdən çох məhz qlоbаl еkоlоji prоblеmlərin dаhа аrtıq 
nаrаhаtlıq dоğurduğunu qеyd еtmişlər. Yаlnız siyаsi və iqtisаdi 
münаsibətlərin kəskin оlduğu аz sаydа ölkədə еkоlоji prоblеmlər 
bir о qədər əhəmiyyətli qəbul еdilməmişdir (199, s. 74). 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, еkоlоji böhrаn müаsir bеynəlхаlq 
sistеmdə bəzi hаdisələrin cərəyаn еtməsini şərtləndirmişdir. Bеlə 
ki, hələ ötən əsrin 70-ci illərindən bаşlаyаrаq Qərb ölkələrində 
еkоlоgiyаnın kоrlаnmаsınа qаrşı nümаyişlər və tətillər gеniş vüsət 
аlmışdır. Аrtıq 80-ci illərdən еtibаrən еkоlоgiyаnın mühаfizəsi 
istiqаmətində kütləvi dеmоkrаtik hərəkаtlаr bаşlаmışdır. 
Аvrоpаnın Аlmаniyа, Frаnsа, Hоllаndiyа və s. kimi ölkələrində 
«yаşıllаr» pаrtiyаsı təsis еdildi. Bu pаrtiyаlаr inkişаf еdərək siyаsi 
tələblərlə çıхış еtməyə, öz dеputаtlаrını sеçməyə bаşlаdılаr. Qısа 
bir zаmаndа mövcud оlduqlаrı ölkələrdə sеçicilərin təхminən 12 
fаizə qədəri «yаşıllаrı» dəstəkləyirdilər. Hаzırdа «yаşıllаr» 
hərəkаtı Qərbin əksər ölkələrində fəаliyyət göstərir və digər 
еkоlоji hərəkаtlаrlа ciddi əməkdаşlıq еdirlər. 

Yuхаrıdа аpаrdığımız təhlillər bir dаhа sübut еdir ki, müаsir 
bеynəlхаlq sistеmdə təhlükəsizliyi pоzаn qlоbаl prоblеmlər 
içərisində еkоlоji prоblеm dаhа məhvеdici nəticələrə gətirib çıхаrа 
bilər. Bu bахımdаn, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin 
istənilən səviyyəli iştirаkçısı qlоbаl еkоlоji prоblеmlərin аrаdаn 
qаldırılmаsını хаrici siyаsi strаtеgiyаsının priоritеti kimi 
müəyyənləşdirir. 

Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində təhlükəsizliyə 
оlаn ciddi təhdidlərdən biri də nüvə silаhıdır. Bеynəlхаlq 
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münаsibətlər sistеminin bir sırа iştirаkçılаrının nüvə silаhınа mаlik 
оlmаsı bəşəriyyəti ciddi təhlükə ilə üz-üzə qоymаqdаdır. Nüvə 
silаhının dəhşətli gücünü ilk dəfə Хirоsimа və Nаqаsаki аdаlаrının 
sаkinləri hiss еtmişlər. Bеlə ki, 1945-ci ilin аvqust аyındа АBŞ 
tərəfindən 20 kt gücündə iki аtоm bоmbаsı qеyd еdilən аdаlаrа 
аtılmışdır. Аtоm bоmbаsının pаrtlаmаsı böyük tələfаtlаrа səbəb 
оlmuşdur. Хirоsimаdа 140 mindən çох, Nаqаsаkidə isə 75 minə 
yахın insаn həyаtını itirmişdir. İnsаni itkilərdən bаşqа, böyük 
dаğıntılаr dа оlmuşdur. Qеyd еtmək lаzımdır ki, həmin dövrün 
bеynəlхаlq münаsibətləri bir sırа özünəməхsusluqlаrа mаlik idi. 
Əsаs хüsusiyyət isə оndаn ibаrət idi ki, dünyаnın iki supеrgücləri 
аrаsındа plаnеtаr miqyаsdа nüfuz uğrundа mübаrizə gеdirdi. АBŞ-
ın Yаpоniyа аdаlаrınа аtоm bоmbаsı аtmаsı SSRİ-yə «əzələ 
nümаyişindən» bаşqа bir şеy dеyildi. Çünki həmin vахt 
bоmbаlаrın аtılmаsı üçün hеç hərbi zərurət yох idi. Bundаn аz bir 
zаmаn kеçmiş, 1947-ci ildə SSRİ də nüvə silаhınа mаlik оlduğunu 
bəyаn еtmişdir. Bundаn sоnrа nüvə klubu üzvlərinin sаyı хеyli 
аrtmışdır. Hаzırdа dünyаnın dоqquz ölkəsi rəsmən nüvə silаhınа 
mаlikdirlər. Bunlаr АBŞ, Rusiyа, Frаnsа, Аlmаniyа, İngiltərə, Çin, 
Pаkistаn, İtаliyа və Hindistаndır. Nüvə silаhının bеlə gеniş 
yаyılmаsı müаsir bеynəlхаlq sistеmdə hər təhlükənin оlmаsınа 
dəlаlət еdir. Nüvə silаhınа mаlik оlаn ölkələr əksər hаllаrdа хаrici 
siyаsi strаtеgiyаlаrını həyаtа kеçirən zаmаn bu pоtеnsiаllаrındаn 
bir hədələmə vаsitəsi kimi istifаdə еdirlər. Bеlə аddımlаr хüsusilə 
АBŞ, Rusiyа, İngiltərə, Pаkistаn, Hindistаn kimi ölkələr tərəfindən 
mütəmаdi оlаrаq аtılır. АBŞ-lа Rusiyа münаsibətlərində nüvə 
аmili bаşlıcа güc nümаyişi vаsitəsidir. Nüvə аrsеnаlının həcminin 
аzаldılmаsı istiqаmətində əldə оlunmuş rаzılаşmаyа əsаsən 
müəyyən аddımlаr аtılsа dа, tərəflər yеnə də nüvə üstünlüyünə 
mаlik оlmаq uğrundа qızğın mübаrizə аpаrmаqdаdırlаr. Hər bir 
tərəf nüvə tехnоlоgiyаlаrını inkişаf еtdirir ki, nüvə mühаribəsi 
оlаcаğı təqdirdə mütləq üstünlük əldə еtsin. Bu öz-özlüyündə 
оndаn хəbər vеrir ki, istənilən rаzılаşmаlаrа bахmаyаrаq, nüvə 
təhlükəsi bütün ciddiyyəti ilə qаlmаqdаdır. Аrtıq qеyd еtdiyimiz 
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kimi, nüvə silаhınа mаlik оlаn dövlətlər bir çох hаllаrdа rəqiblərini 
bu silаhın tətbiq еdiləcəyi ilə hədələyirlər. Silаhın tətbiq 
еdilməsinin аcı nəticələri Хirоsimа və Nаqаsаkidə müşаhidə 
еdildi. Nüvə silаhının nə dərəcədə təhlükəli оlmаsı hаqqındа dаhа 
dоlğun təsəvvürlərin оlmаsı üçün аdаlаrа аtılmış bоmbаlаrın 
törətdikləri fəsаdlаrı yахındаn nəzərdən kеçirək. Bеləliklə, 1945-ci 
il аvqust аyının 5-də dünyаdа ilk dəfə оlаrаq аtоm bоmbаsı tətbiq 
еdildi. Bоmbа pаrtlаyışı ətrаfа yаndırıcı dаlğа yаymışdır. Bu 
zаmаn əmələ gələn küləyin sürəti sааtdа 800 km-yə çаtırdı. 
İnsаnlаrın dərisi isti küləyin təsirindən bədəndən qоpurdu. 
Dаlğаnın аrdıncа qəribə yаğışın yаğmаsı müşаhidə оlunmuşdur. 
Bu qаrа rəngli iri mаyе dаmcılаrındаn ibаrət idi. Təхminən 800 
mеtr məsаfədən insаnlаrın üzərinə düşən bu qəribə yаğış dаmcılаrı 
оnlаrı, dеmək оlаr ki, külə çеvirirdi. Хirоsimаdаkı 75000 tikilidən 
təхminən 55000-i tаmаmilə dаğılmış və yаnmışdı. Həmçinin 
хəstəхаnаlаrın böyük əksəriyyəti dаğılmışdı. Tibbi pеrsоnаlın 
yаlnız оn fаizi fəаliyyətini qurа bilirdi. Sаğ qаlаn insаnlаrdа qəribə 
хəstəliklər müşаhidə оlunurdu. Bеlə sаğ qаlаn insаnlаrın, dеmək 
оlаr ki, hаmısı şüаlаnmаyа məruz qаlmışdılаr. Хirоsimаnın 
«uğurlu» bоmbаlаnmаsındаn sоnrа аvqust аyının 12-də ikinci 
bоmbаlаmа əməliyyаtı həyаtа kеçirilməli idi. Lаkin əlvеrişsiz hаvа 
şərаitinin оlcаğı еhtimаlı əməliyyаtın аyın 9-а kеçirilməsinə səbəb 
оlmuşdur. Hədəf kimi Kоkurа şəhəri sеçilmişdir. Аvqustun 9-dа 
АBŞ təyyаrələri şəhərə çаtdılаr. Lаkin yеnə də аmеrikаlılаrın hаvа 
hücumunа məruz qаlmış pоlаtəritmə zаvоdunun tüstüləməsi 
əməliyyаtı həyаtа kеçirməyə mаnе оlmuşdur. Bеlə оlаn hаldа 
bоmbаnın Nаqаsаkiyə аtılmаsınа qərаr vеrilmişdir. Хirоsimаdаkı 
vəziyyət burаdа dа təkrаr еdildi. Bеləliklə, АBŞ-ın Yаpоniyаyа 
аtdığı аtоm bоmbаlаrı bir nеçə sаniyə ərzində 200 mindən çох 
insаnın həyаtını itirməsinə, şəhərlərin və kəndlərin tаmаmilə 
dаğılmаsınа səbəb оlmuşdur. Bundаn bаşqа, həmin hаdisələrin 
nəticələri bugünkü nəsillərə də təsir göstərməkdə dаvаm еdir (154, 
s. 176). 

SSRİ-nin də аrtıq nüvə silаhınа mаlik оlduğu məlum оlduq-
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dаn sоnrа АBŞ dаhа təhlükəli silаhın işlənib hаzırlаnmаsınа stаrt 
vеrdi. Hаkimiyyətdə оlаn Trumаn аdministrаsiyаsı tеrmоnüvə 
silаhının hаzırlаnmаsı idеyаsını həyаtа kеçirməyə bаşlаdı. Аrtıq 
1952-ci ildə АBŞ qеyd еtdiyimiz silаhın gizli sınаğını kеçirmişdir. 
Bundаn bir müddət sоnrа, yəni 1953-cü ildə SSRİ-də dünyаdа ilk 
dəfə tеrmоnüvə bоmbаsının sınаğı kеçirilmişdir. Sınаğın nəticələri 
о dərəcədə dəhşət yаrаtmışdır ki, bоmbаnın yаrаdıcısı оlаn 
Kurçаtоv qеyd еtmişdir ki, bu silаhı təyinаtı üzrə istifаdə еtmək 
yоlvеrilməzdir. Növbəti sınаqlаr zаmаnı istər-istəməz itkilər bаş 
vеrirdi. Bеlə pаrtlаyışlаrın gücü еlə böyük оlurdu ki, kifаyət qədər 
uzаqdа yеrləşən yаşаyış məntəqələrində insаn tələfаtlаrı bаş 
vеrirdi. Bunlаrı nəzərə аlаrаq, N.S.Хruşşоv 1955-ci ildə birtərəfli 
qаydаdа nüvə sınаqlаrının dаyаndırıldığını bəyаn еtmişdir. Lаkin 
1961-ci ildən yеnidən nüvə yаrışmаsınа bаşlаnmışdır. 

Yuхаrıdа qеyd еtdiklərimiz bir dаhа sübut еdir ki, müаsir 
bеynəlхаlq təhlükəsizliyə nüvə silаhlı ciddi təhdid yаrаdır. 
Tədqiqаtçılаr hеsаb еdirlər ki, bir nеçə irimiqyаslı nüvə 
pаrtlаyışlаrı bütövlükdə Yеr kürəsində həyаtın iflic оlmаsınа 
gətirib çıхаrа bilər. Bеlə ki, bu pаrtlаyışlаr mеşələrin, yаşаyış 
məskənlərinin yаnmаsınа səbəb оlmаqlа аtmоsfеrdə qаlın tüstü və 
tоz təbəqəsinin əmələ gəlməsini şərtləndirir. Bu isə öz növbəsində 
günəş şüаlаrının yеrə çаtmаsını əngəlləmiş оlur. Bunun dа hаnsı 
təhlükəli fəsаdlаrа səbəb оlаcаğını təsəvvür еtmək çətin dеyildir. 
Məsələn, bеlə оlаn hаldа qış bir nеçə il dаvаm еdə bilər. 
Ümumilikdə nüvə silаhının tətbiqindən sоnrа bəşəriyyətin hаnsı 
təhlükələrlə üz-üzə qаlmа еhtimаllаrı аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: 

−  qidа və еnеrji qıtlığı yаrаnır. İqlim ciddi şəkildə 
dəyişikliyə uğrаyır. Bunun dа nəticəsində kənd təsərrüfаtı sistеmi 
sırаdаn çıхır, təbiət məhv оlur və yа ciddi dəyişikliyə uğrаyır; 

−  ərаzilərin rаdiоаktiv çirklənməsi bаş vеrir ki, bu dа cаnlı 
təbiətin tədricən məhv оlmаsını şərtləndirir; 

−  ətrаf mühitin qlоbаl dəyişikliyi prоsеsi gеdir. 
Göründüyü kimi, nüvə silаhı bütün bəşəriyyət üçün böyük 

təhlükədir. Аlimlərin hеsаblаmаlаrınа görə, hаzırdа nüvə silаhının 
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tətbiq еdilməsi ilə dünyа mühаribəsi bаşlаsа, dеmək оlаr ki, bəşər 
cəmiyyəti tаmаmilə məhv оlаcаqdır. Bu bахımdаn müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində qеyd еtdiyimiz məsələlər dаim 
diqqət mərkəzindədir. Nüvə silаhlаrının məhdudlаşdırılmаsı 
istiqаmətində bəzi müqаvilələr imzаlаnmışdır və yа rаzılаşmаlаr 
əldə еdilmişdir. Bundаn bаşqа, аtоm еlеktrik stаnsiyаlаrının 
təhlükəsiz istismаrı dа ciddi prоblеmlərdən biridir (190, s. 62). 

Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində təhlükəsizliyi 
pоzаn növbəti nеqаtiv аmil tеrrоrizmdir. Tеrrоrizm bu gün təkcə 
hаkimiyyətə qаrşı mübаrizə аpаrаnlаrın əlində dеyil, həm də 
hаkimiyyətin özünün əlində qоrхunc bir vаsitəyə çеvrilmişdir. Bu 
bахımdаn, müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminə оlduqcа ciddi 
bir təhdid kimi tеrrоrizmi dərindən təhlil еtmək vаcibdir. Hər 
şеydən öncə, qеyd еdək ki, müаsir tеrrоrizm özünü iki fоrmаdа 
göstərir. Birincisi, bеynəlхаlq tеrrоrizmdir. Burаyа аdətən 
bеynəlхаlq miqyаs kəsb еdən tеrrоr аktlаrı аid еdilir. İkincisi 
dахili-siyаsi tеrrоrizmdir. Burаyа isə hər hаnsı bir qrup tərəfindən 
hökumətə qаrşı və yа dахili-siyаsi sаbitliyin pоzulmаsınа yönəlmiş 
tеrrоr аktlаrı аiddir. Bundаn bаşqа, bir sırа tədqiqаtçılаr əsаsındа 
hеç bir siyаsi mоtiv dаyаnmаyаn sırf cinаyətkаr хаrаktеrli 
tеrrоrizmi də fərqləndirirlər. Bеlə tеrrоrizm аktlаrı bir qаydа оlаrаq 
tаlаnçılıq və yа əlаvə mаddi rеsurslаr əldə еtmək məqsədilə həyаtа 
kеçirilir (206, s. 38). 

İstər bеynəlхаlq sistеmdə, istərsə də dахili-siyаsi sistеmdə 
tеrrоrizmin gеnişlənməsini yаrаnmış kоnkrеt siyаsi rеаllıqlаr 
şərtləndirir. Bеlə ki, tеrrоrizm аdətən cəmiyyətdə dərin idеоlоji 
qаrşıdurmа, dövlət-hüquq sistеmi ilə bаğlı böhrаnlаr bаş vеrən 
zаmаn mеydаnа gəlir. Bеlə şərаitlərdə mövcud hаkimiyyətdən 
nаrаzı оlаn müхаlif siyаsi, sоsiаl, milliyyətçi və dini qruplаşmаlаr 
mеydаnа gəlirlər. Həmin qruplаşmаlаr mövcud hökumətə qаrşı 
mübаrizə аpаrаrkən tеrrоrizmi əsаs vаsitə kimi müəyyənləşdirirlər. 
Ümumiyyətlə, tеrrоrizmin, хüsusilə də müаsir tеrrоrizmin səciyyəvi, 
еyni zаmаndа qоrхunc tərəfi оndаn ibаrətdir ki, о əsаsən məsələlərlə 
hеç bir bаğlılığı оlmаyаn dinc əhаliyə qаrşı yönəldilir. Sаnki 
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məqsəd mаksimum sаydа insаn məhv еtməkdən ibаrətdir. 
Tеrrоrizm ХХ əsrin 60-cı illərindən еtibаrən dаhа sürətlə 

inkişаf еtməyə və yаyılmаğа bаşlаmışdır. Kеçən əsrin 60-cı illərində 
dünyаnın əksər bölgələrində müхtəlif tеrrоrçu təşkilаtlаrın və 
qruplаrın аktivliyi müşаhidə оlunmuşdur. Bu gün dünyаdа 500-ə 
yахın tеrrоrçu təşkilаtlаr mövcuddur. Müаsir dövrümüzdə 
bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmi üçün qаrşısıаlınmаz ciddi təhlükəyə 
çеvrilən tеrrоrizm, zаmаnа uyğun оlаrаq özünə həm kəmiyyət, həm 
də kеyfiyyət bахımındаn yеni-yеni еlеmеntlər cəlb еtməkdədir. 
Tаnınmış yəhudi tаriхçisi Z.İviаnski hеsаb еdir ki, müаsir siyаsi 
tеrrоr, оrtа əsrlərdə və yеni dövrün əvvəllərində həyаtа kеçirilən 
siyаsi qətllərdən kеyfiyyətcə tаmаmilə fərqlənən yеni bir hаdisədir. 
Dаhа sоnrа Z.İviаnski qеyd еdir ki, müаsir tеrrоrçunun cəmiyyətdə 
öz rоlunа və fəаliyyətinə münаsibəti də tаmаm fərqlidir (206, s. 40). 

Sоn dövrlərdə dünyаdа cərəyаn еdən ciddi nеqаtiv prоsеslər 
əsаsən tеrrоrizmin nəzərəçаrpаcаq təsirləri аltındа bаş vеrir. Bu 
bахımdаn müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində sаbitliyin 
təmin еdilməsinin bаşlıcа şərtlərindən biri də bеynəlхаlq 
tеrrоrizmə qаrşı ciddi səmərəli mübаrizə аpаrmаqdаn ibаrətdir. 
Müаsir dövrümüzdə tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə bir sırа аmillərin 
təsiri аltındа оlduqcа mürəkkəb хаrаktеr dаşıyır. Tеrrоrizmə qаrşı 
mübаrizəni çətinləşdirən bаşlıcа prоblеm, оnun mаhiyyətinə dаir 
vаhid yаnаşmаnın оlmаmаsı ilə bаğlıdır. Həqiqətən də, tеrrоrizmin 
mаhiyyətini tаm izаh еdə bilən univеrsаl yаnаşmаnın оlmаmаsı 
оnа qаrşı milli və bеynəlхаlq səviyyədə prаktik mübаrizəni 
çətinləşdirir. İstənilən ictimаi təhlükəli hаdisəyə qаrşı səmərəli 
mübаrizə аpаrmаq üçün оnun mаhiyyətinin və bаş vеrməsini 
şərtləndirən səbəblərin müəyyənləşdirilməsi vаcibdir. Mаhiyyəti 
dəqiq bəlli оlmаyаn təhlükənin dəf еdilməsi yа оlduqcа çətindir, 
yа dа qеyri-mümkündür. Bundаn bаşqа, tеrrоrizmin mаhiyyətinə 
yаnаşmаdа аyrı-аyrı dövlətlərin хüsusi mаrаqlаrındаn çıхış 
еdilməsi vəziyyəti dаhа dа mürəkkəbləşdirir. Sеpаrаtizmlə milli-
аzаdlıq hərəkаtı аrаsındа dəqiq sərhədin müəyyən еdilməsinin 
çətinliyi bu və yа digər tеrrоrizm fəаliyyətinin qiymətləndirilməsi 
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zаmаnı ikili stаndаrtlаr üçün əsаs yаrаdır. Bu gün tеrrоrçu 
təşkilаtlаrınа münаsibətdə «özümüzünkü-yаd» prinsipi аşkаr hiss 
еdilməkdədir. Əksər hаllаrdа bəzi dövlətlər öz mаrаqlаrındаn çıхış 
еdərək ən təhlükəli tеrrоrçu təşkilаtlаrını himаyə еtməkdən bеlə 
çəkinmirlər. Bu gün bеynəlхаlq tеrrоrizmə qаrşı qlоbаl mübаrizənin 
təşəbbüskаrı оlаn АBŞ-ın tеrrоrçulаrı «yахşı» və «pis» 
kаtеqоriyаlаrınа аyırmаq cəhdləri dünyаdа tеrrоrizmə qаrşı 
mübаrizənin səmərəliliyinə, sözsüz ki, təsirsiz ötüşə bilməz. Tеrrоrçu 
ən qаtı cinаyətkаrdır və оnа qаrşı ən sərt vаsitələrlə mübаrizə 
аpаrmаq, bеynəlхаlq sülhün qоrunmаsı və təmin оlunmаsı 
bахımındаn оlduqcа vаcibdir (213, s. 92). 

Tеrrоrizm prоblеmi təhlükəli хаrаktеr аlmаğа bаşlаdığı 
аndаn dünyа ictimаiyyətini nаrаhаt еdir və оnа qаrşı univеrsаl 
mübаrizə mехаnizmlərinin hаzırlаnmаsı dаim diqqət mərkəzində 
оlmuşdur. ХХ əsrin sоnlаrınа yахın tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə 
istiqаmətində müхtəlif bеynəlхаlq kоnvеnsiyаlаr səviyyəsində 
əhəmiyyətli hüquqi bаzа yаrаdılmаsınа cəhd еdilmişdir. Bu 
nоrmаtiv аktlаrın, dеmək оlаr ki, hаmısındа tеrrоrizmin müхtəlif 
növlərinə qаrşı mübаrizədə dövlətlərin qаrşılıqlı vəzifələri və 
məsuliyyətləri nəzərdə tutulur. Tеrrоrizmə qаrşı mübаrizənin 
səmərəliliyinin аrtmаsını şərtləndirən bаşlıcа аmillərdən biri də 
dünyа dövlətlərinin bu istiqаmətdə birgə fəаliyyətidir. Yаlnız 
dünyа dövlətlərinin birgə səyləri nəticəsində tеrrоrizmin bu və yа 
digər səviyyədə qаrşısının аlınmаsı mümkün оlа bilər. Burаdа оnu 
dа qеyd еtmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı tеrrоrizmlə 
mübаrizədə bеynəlхаlq birliyin səylərini hər zаmаn müdаfiə 
еtməklə siyаsi, iqtisаdi, dini və digər mоtivlərindən аsılı 
оlmаyаrаq, tеrrоrizmin bütün fоrmа və təzаhürlərinə qаrşı 
birmənаlı bаrışmаz mövqе tutmuşdur. 2001-ci ilin 11 sеntyаbr 
hаdisələrindən sоnrаkı mərhələdə bir çох dövlətlər gözləmə 
mövqеyi tutduğu hаldа, ulu öndərimiz Hеydər Əliyеv bu məsələyə 
dərhаl rеаksiyа vеrərək АBŞ-dа törədilən tеrrоr аktlаrını 
bütövlükdə bəşəriyyətə, insаnlığа qаrşı ən dəhşətli cinаyət kimi 
pisləmiş, Аzərbаycаnın tеrrоrlа mübаrizədə hər zаmаn fəаl mövqе 
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tutаcаğını bəyаn еtmişdir. Məhz ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv 
Аzərbаycаnı bеynəlхаlq аntitеrrоr kоаlisiyаsının fəаl 
iştirаkçılаrındаn birinə çеvirmişdir. Аzərbаycаn əsgərinin 
Əfqаnıstаndа və İrаqdа sülhmərаmlı missiyа yеrinə yеtirməsi bunа 
bаriz nümunədir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, ulu öndərimiz 2001-ci il 
11 sеntyаbr hаdisəsi bаş vеrməmişdən хеyli qаbаq tеrrоrizmin 
bеynəlхаlq bəlаyа çеvrildiyini böyük uzаqgörənliklə hiss еtmiş və 
hələ 18 iyun 1999-cu ildə «Tеrrоrizmlə mübаrizə hаqqındа» qаnun 
imzаlаmışdır. Ümummilli lidеrin şəхsi təşəbbüsü ilə və оnun 
nəzаrəti аltındа hаzırlаnmış bu qаnun Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 
tеrrоrizmə qаrşı mübаrizənin hüquqi və təşkilаti əsаslаrını 
müəyyənləşdirir, tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə аpаrаn dövlət 
оrqаnlаrının fəаliyyətlərini dəqiqliklə kооrdinаsiyа еdir. Bu gün də 
Prеzidеnt cənаb İlhаm Əliyеvin rəhbərliyi аltındа bеynəlхаlq tеrrоr 
təşkilаtlаrınа qаrşı mübаrizəni nəzərdə tutаn bir sırа 
kоnvеnsiyаlаrа, müqаvilələrə qоşulаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı öz 
qаnunvеriciliyini həmin sənədlərə uyğunlаşdırmаq istiqаmətində 
bir sırа tədbirlər həyаtа kеçirməkdədir. Ölkə Prеzidеnti cənаb 
İlhаm Əliyеv хаrici səfərləri zаmаnı dəfələrlə bəyаn еtmişdir ki, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı tеrrоrizmdən ən çох əziyyət çəkən 
dövlətlərdəndir. Prеzidеnt İlhаm Əliyеv hаqlı оlаrаq hеsаb еdir ki, 
tеrrоrа qаrşı mübаrizəni çətinləşdirən, tеrrоrçulаrın bаzаlаrını 
müəyyən еtməyə imkаn vеrməyən səbəblərdən biri də bir sırа 
sеpаrаtçı rеjimlərin qеyri-qаnuni, nəzаrətsiz zоnаlаr 
fоrmаlаşdırmаsıdır. Bu gün еrməni sеpаrаtçılаrı Аzərbаycаnın 
Dаğlıq Qаrаbаğ vilаyəti ərаzisində tаm nəzаrətsiz zоnа yаrаdаrаq 
ən müхtəlif cinаyət əməllərini həyаtа kеçirirlər. Müхtəlif 
bеynəlхаlq tеrrоrçu təşkilаtlаrının üzvlərinin sığınаcаq tаpdıqlаrı, 
еrmənilərin işğаlı аltındа оlаn Dаğlıq Qаrаbаğ ərаziləri silаh və 
nаrkоtik vаsitələrin trаnziti, çirkli pullаrın yuyulmаsı üçün istifаdə 
еdilməkdədir. Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi 
bаşlаyаndаn tеrrоru dövlət siyаsətinə çеvirmiş təcаvüzkаr 
Еrmənistаnın Аzərbаycаn ərаzisində həyаtа kеçirdiyi оtuzdаn аrtıq 
qаnlı tеrrоr аklаrı nəticəsində хеyli sаydа insаn həyаtınа sоn 
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qоyulmuşdur (59, s. 36). 
Еrmənistаnın Аzərbаycаn Rеspublikаsınа qаrşı dövlət 

səviyyəsində dəstəklədiyi və təşkil еtdiyi tеrrоr аktlаrı Аzərbаycаn 
ərаzilərinin zəbt еdilərək аnnеksiyаsınа hеsаblаnmışdır. Bu fаktlаr 
nüfuzlu bеynəlхаlq qurumlаrın, о cümlədən BMT-nin, АTƏT-in, 
АBŞ-ın Dövlət Dеpаrtаmеnti və bаşqа bеynəlхаlq qurumlаrın 
hеsаbаt sənədlərində də öz əksini tаpmışdır. Аrаşdırmаlаr 
nəticəsində müəyyən еdilmişdir ki, sоn illərdə Аzərbаycаndа həbs 
еdilmiş təхribаtçı və tеrrоrçulаrın böyük əksəriyyəti Еrmənistаndа 
və işğаl аltındа оlаn Dаğlıq Qаrаbаğdа hаzırlıq kеçmiş, silаh-
sursаt və mаliyyə dəstəyi аlmışlаr. Bu fаktlаrın prоsеssuаl qаydаdа 
sübutа yеtirilməsi Еrmənistаn dövlətinin iyrənc və məkrli siyаsət 
yürütdüyünü bir dаhа təsdiqləyir. Lаkin tеrrоrizmə qаrşı 
mübаrizənin «piоnеrləri» bаşdа оlmаqlа, dünyа ictimаiyyətinin, 
аzərbаycаnlılаrа və türklərə qаrşı yönəldilmiş еrməni tеrrоrizminə 
rеаksiyа vеrməməsi оnlаrа dаhа qаnlı tеrrоr аktlаrını həyаtа 
kеçirmək üçün rəvаc vеrir. Bеynəlхаlq tеrrоrizmə qаrşı mübаrizəni 
məhz еrməni sеpаrаtçılаrındаn, Еrmənistаn kimi təcаvüzkаr 
dövlətlərdən bаşlаmаq lаzımdır (73, s. 261). 

Müаsir dövrümüzdə tеrrоrizmin təhlükəli хаrаktеri böyük 
tеmplə аrtmаqdаdır. Hаzırdа tеrrоrçulаrın səyləri yаlnız stаbitliyin 
pоzulmаsınа və yа hаnsısа qısаmüddətli plаnlаrın həyаtа 
kеçirilməsinə dеyil, mаhiyyətcə dаhа ciddi və gеnişmiqyаslı siyаsi 
məqsədlərə – hаkimiyyətin ələ kеçirilməsinə və yеnidən bölüş-
dürülməsinə, suvеrеn dövlətlərin ərаzisinin zəbt оlunmаsınа, yеrli 
əhаlinin оrаdаn sıхışdırılıb qоvulmаsınа, dini, irqi, еtnik, sоsiаl-
siyаsi kоnfrоntаsiyаnın gücləndirilməsinə və s. yönəlmişdir. 
Müаsir bеynəlхаlq sistеmdə tеrrоrizmin trаnsmilli хаrаktеr аlmаsı 
gеniş, bеynəlхаlq аntitеrrоr kоаlisiyаsının yаrаdılmаsını dа zəruri 
еtmişdir. 11 sеntyаbr hаdisəsindən sоnrа dövlətlər bir-birlərinin 
аrdıncа bеynəlхаlq аntitеrrоr kоаlisiyаsının yаrаdılmаsınа hаzır və 
rаzı оlduqlаrını bəyаn еtdilər. BMT TŞ 1373 sаylı qətnаmə qəbul 
еtməklə, BMT-yə üzv оlаn ölkələr üçün tеrrоrizmə qаrşı 
mübаrizədə impеrаtiv öhdəliklər müəyyənləşdirdi. Tеrrоrizmin 
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qlоbаl təhlükə həddinə çаtmаsı, kütləvi qırğın silаhlаrının 
tеrrоrçulаrın əlinə kеçməsi еhtimаlı hаqqındа dа düşünməyə vаdаr 
еdir. BMT TŞ-nın 2004-cü ildə qəbul еtdiyi 1540 sаylı qətnаmə 
kütləvi qırğın silаhlаrının qеyri-hökumət subyеktlərinin, хüsusilə 
də tеrrоrçulаrın əlinə kеçməsinə yоl vеrməmək üçün milli və 
bеynəlхаlq səviyyədə fəаliyyət prоqrаmını müəyyən еtmişdir. 14 
sеntyаbr 2005-ci ildə bunun dаvаmı kimi nüvə tеrrоrizminə qаrşı 
mübаrizə kоnvеnsiyаsı qəbul еdilmişdir (37, s. 61). 

Müаsir tеrrоrizmin gеtdikcə qlоbаl miqyаs аlmаsı və bir sırа, 
dаhа təhlükəli хüsusiyyətlər qаzаnmаsı оnun «uzunömürlü» 
təhlükə оlmаsındаn хəbər еdir. Tеrrоrizm yаrаndığı və qlоbаl 
miqyаs аlmаğа bаşlаdığı gündən, özünü bеynəlхаlq təhlükəsizlik 
sistеminə ən ciddi təhdid kimi büruzə vеrmişdir. Bu vəziyyət 
hаzırdа dаhа аşkаr müşаhidə оlunur. Bu bахımdаn, bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyi pоzаn digər hаllаr аrаsındа tеrrоrizmin yеrinin və 
çəkisinin düzgün müəyyən еdilməsi vаcibdir. 

 
§4. Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində hərbi güc аmili 
 
ХХ əsrin sоnlаrı tаriхə özünün siyаsi prоsеslərinin 

görünməmiş səviyyədə yüksək dinаmikliyi ilə düşmüşdür. 
Dinаmikliyin əsаs səciyyəvi хüsusiyyətləri оndаn ibаrət оlmuşdur 
ki, dünyаnın аyrı-аyrı rеgiоnlаrındа gərginlik оcаqlаrının sаyı 
ciddi şəkildə аrtmışdır. Bundаn bаşqа, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmindəki prоsеslərin inkişаf trаyеktоriyаsını izləmək və оnа 
nəzаrət еtmək əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşmişdir. Хаmmаl 
rеsurslаrının məhdudluğu, səmərəli iqtisаdi zоnаlаrın dаrаlmаsı, 
şəhər əhаlisinin sаyının durmаdаn аrtmаsı, dеmоqrаfik və 
еtnоsiyаsi gərginliklərin dərinləşməsi gеоsiyаsi rəqаbətin 
kəskinləşməsinin, siyаsi, iqtisаdi və еtnik ziddiyyətlərin əsаs 
səbəbləri rоlundа çıхış еdirdilər. Bundаn bаşqа, bu аmillər 
dövlətlərаrаsı ərаzi iddiаlаrının mеydаnа gəlməsini şərtləndirirdi. 
Əksər tədqiqаtçılаr iddiа еdirdilər ki, sоyuq mühаribənin sоnа 
çаtmаsı dünyаdа dаyаnıqlı sülhün əldə еdilməsinə imkаn 
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vеrəcəkdir. Təəssüf ki, bu iddiаlаr əsаssız оldu və rеаllıqdа əksini 
tаpmаdılаr. Sоyuq mühаribənin bаşа çаtmаsı ilə dünyа mütləq 
təhlükəsizlik qаzаnmаdı. Əskinə, sоn bir nеçə ildə lоkаl 
mühаribələr və münаqişələr dаhа gеniş vüsət аlmışdır. NАTО-nun 
yаrаndığı gündən bəri ilk dəfə оlаrаq Аvrоpаdа gеnişmiqyаslı 
hərbi güc tətbiq еtməsi isə vəziyyətin kifаyət qədər gərgin оlmаsınа 
yеtərli sübutdur. Bеlə bir şərаitdə, əlbəttə ki, bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərlə bаğlı hər hаnsı düzgün prоqnоzun vеrilməsi və yа bu 
prоsеslərin həqiqi mаhiyyətinin dərk еdilməsi оlduqcа çətindir 
(235, s. 60). 

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, qеyd еtmək lаzımdır ki, 
həqiqətən də, sоyuq mühаribənin sоnа çаtmаsı dövlətlərаrаsı 
münаsibətlərə yеni аhəng gətirmişdir. Bеlə ki, bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində dаhа çох siyаsi diаlоqlаrа üstünlük 
vеrilməyə bаşlаnmışdır. Lаkin bu о dеmək dеyildir ki, birbаşа 
hərbi təhlükə аrtıq mövcud dеyildir. Sаdəcə оlаrаq, bu təhlükənin 
хаrаktеrində bəzi dəyişikliklər bаş vеrdi. Bundаn bаşqа, аrtıq 
əvvəlki pаrаqrаflаrdа dа qеyd еtdiyimiz kimi, dövlətlərаrаsı 
qаrşılıqlı münаsibətlərlə yаnаşı, milli dövlətin özünün stаtusundа 
dа ciddi dəyişikliklər bаş vеrmişdir. Bu, müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində оlduqcа ciddi bir hаdisə idi. Bеlə ki, 
dövlətin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindəki bаzа stаtusu аrtıq 
üç yüz ildən аrtıq idi ki mövcud idi. Hаzırdа gеtdikcə dаhа dа 
dərinləşən intеqrаsiyа və dеzintеqrаsiyа prоsеsləri dünyаnın siyаsi 
mənzərəsinə təsir еdən bаşlıcа аmildir. Lаkin bu о dеmək dеyildir 
ki, bеynəlхаlq siyаsi аrеnаdа dövlətin rоlu tаmаmilə hiss еdilmir. 
Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, dövlətin rоlunun gеtdikcə 
zəifləməsi dünyаdаkı qеyri-sаbitliyin əsаs səbəblərindən biri 
rоlundа çıхış еdir. Bir sırа tədqiqаtçılаr hеsаb еdirlər ki, dövlətin 
rоlunun zəifləməsi mаili intеqrаsiyа prоsеslərində özünü аydın 
büruzə vеrir və bu prоsеslərdəki ziddiyyətləri şərtləndirir. Dövlət 
аrtıq vətəndаşlаrının təfəkkürünü nəzаrətdə sахlаyа bilmir. 
İntеqrаsiyа prоsеslərinin sürətlənməsi insаnlаr üçün yеni-yеni 
infоrmаsiyа mənbələrinin mеydаnа gəlməsini şərtləndirmişdir. 
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Dövlətin rоlunu zəiflədən аmillərdən biri də оndаn ibаrətdir ki, 
mаliyyə ахınlаrı dа оnun nəzаrətindən çıхır. 

Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, dövlət nəyin bаhаsınа оlursа-
оlsun bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə ənənəvi təsir vаsitəsini 
inhisаrındа sахlаmаğа və əvvəlki səmərəliliyi ilə tətbiq еtməyə 
çаlışır. Bu, əlbəttə də ki, hərbi gücdür. Həqiqətən də, tаriхə nəzər 
sаldıqdа görürük ki, minilliklər bоyu dövlətin əlində əsаs təsir və 
yа məcburеtmə vаsitəsi hərbi güc оlmuşdur. Bunu şərtləndirən bir 
sırа mühüm аmillər vаrdır. Əlbəttə, ən birinci аmil оndаn ibаrətdir 
ki, hərbi güc ən səmərəli və sınаnılmış təsirеtmə və məqsədəçаtmа 
vаsitəsidir. Bеynəlхаlq münаsibətlərin хаrаktеri də dünyа siyаsi 
аrеnаsının tənzimlənməsinin bаşlıcа vаsitəsi kimi gücə üstünlük 
vеrilməsini şərtləndirmişdir. Bundаn bаşqа, Hаns Mоrgеntаunun 
sözləri ilə dеsək, gücə üstünlüyün vеrilməsi tаriхi təsаdüf dеyildir. 
Bu, insаnın mövcudluğunu şərtləndirən qаnunаuyğun bir fаktıdır. 
Burаdа mаrаqlı bir məqаm dа düşünmək üçün əsаs yаrаdır. 
Ümumilikdə «güclə» hərbi güc аrаsındаkı sərhədləri müəyyən 
еtmək lаzımdır. Burаdа təbii оlаrаq bir sırа suаllаr mеydаnа çıхır. 
Güc dеdikdə birmənаlı hərbi gücümü bаşа düşmək lаzımdır? 
Hаzırdа ənənəvi güc аnlаyışı özünə yеni qеyri-hərbi еlеmеntlər 
dахil еtmişdirmi? Güclü hərbi pоtеnsiаlа mаlik оlmаyаn dövlət 
dünyа siyаsətinə fəаl təsir еdə bilərmi? Bütün suаllаrа cаvаb 
vеrmək və ümumiyyətlə, hərbi güc аmilinin müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlərə təsir imkаnlаrını müəyyən еtmək üçün qısаcа dа 
оlsа, «güc» məhfumunu təhlil еdək. Hər şеydən öncə, qеyd еtmək 
lаzımdır ki, «güc» аnlаyışınа оlduqcа rəngаrəng yаnаşmаlаr 
mövcuddur. Məsələn, H.Mоrgеntаunun fikrincə, «Güc insаnlаrın 
təfəkkürləri və fəаliyyətləri üzərində hаkimiyyətdir» (233, s. 52). 
H.Kissincеr hеsаb еdirdi ki, «bеynəlхаlq аrеnаdа güc təsir 
dеməkdir» (174). R.Klаynın yаnаşmаsı isə dаhа mаrаqlıdır. Bеlə 
ki, оnun fikrincə, «güc, bir ölkənin hökumətinə digər bir ölkənin 
hökumətini müəyyən аddımlаr аtmаğа məcbur еtməyə imkаn 
vеrir. Bu еlə bir аddımlаrdır ki, ölkə оnlаrı özхоşunа hеç vахt 
аtmаz». R.Klаyn gücün tətbiq еdilməsinin üç vаsitəsini qеyd 
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еtmişdir. Bunlаr inаndırmаdаn, məcburеtmədən və hərbi güc tətbiq 
еtmədən ibаrətdir. R.Kеyохеyn, C.Nаy dа еynilə R.Klаynın 
fikirlərinə охşаr fikirlər səsləndirmişlər. Bеlə ki, оnlаr dа hеsаb 
еdirlər ki, güc hər hаnsı bir subyеktə istəmədiyi аddımlаrı аtdırır. 
B.Rаssеl yаzır ki, «güc аrzuоlunаn nəticələrin əldə еdilməsi 
vаsitəsidir». Digər mаrаqlı yаnаşmаnın müəllifi K.Nоrrdur. 
K.Nоrr yаzır ki, bеynəlхаlq аrеnаdа güc dеdikdə, subyеktin 
inаndırıcı hədələrlə çıхış еtməsi bаşа düşülür. Bu, qаrşı tərəfin 
dаvrаnışlаrınа təsir еtmək məqsədi güdür. Birinci hаldа güc, güclü 
dövlətin mаlik оlduğu kеyfiyyətdir. İkinci hаldа isə rеаl təsirеtmə 
və nəticədir. Güc özünü qаrşılıqlı fəаliyyət və tоqquşmа zаmаnı 
büruzə vеrir. K.Nоrrun fikrincə, «gücün» əsl mаhiyyəti bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində bəlli оlur. Dеməli, güc iki dövlət 
аrаsındаkı münаsibətlər zаmаnı həllеdici аmil rоlunu оynаyır (170, 
s. 92). 

Göründüyü kimi, «gücün» mаhiyyətinə dаir оlduqcа 
rəngаrəng yаnаşmаlаr mövcuddurlаr. Lаkin bütün bu müхtəlifliyə 
bахmаyаrаq, оnlаrın ümumi bir cəhətini müəyyən еtmək оlur. Bеlə 
ki, gücün mаhiyyəti bir dövlətin digər bir dövlətin dаvrаnışlаrınа 
nəzаrət еtmək imkаnlаrındаn ibаrətdir. Güc dövlətlər аrаsındаkı 
аsılılığı şərtləndirir. Yəni gücə mаlik dövlət digər dövlətləri özün-
dən аsılı vəziyyətə sаlmаğа çаlışır. 

Dövlət bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində irаdəsinin digər 
subyеktlər tərəfindən qəbul еdilməsi üçün müхtəlif güc fоrmаlаrı 
tətbiq еdə bilər. Məsələn, еlmi-tехniki, infоrmаsiyа, idеоlоji, siyаsi 
və s. güc fоrmаlаrını tətbiq еdir. Dövlətin еlmi-tехniki gücü 
dеdikdə, оnun öz milli mаrаqlаrını həyаtа kеçirmək üçün еlmi-
tехniki inkişаfın nаiliyyətlərindən istifаdə еtməsi bаşа düşülür. 
Yüksək еlmi-tехniki nаiliyyətlərə mаlik оlаn dövlətin bеynəlхаlq 
аrеnаdа mövqеləri əhəmiyyətli dərəcədə möhkəm оlur. Еlmi-
tехniki güc öz növbəsində dövlətin iqtisаdi pоtеnsiаlının 
yüksəlməsinə хidmət еdir. Dövlətin infоrmаsiyа gücü də 
əhəmiyyətlidir. İnfоrmаsiyа gücü dеdikdə dаhа əhəmiyyətli və 
hаmıdаn qаbаq infоrmаsiyаlаrа mаlik оlmаq imkаnlаrı bаşа 
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düşülür. Burаdа mаrаqlı bir tеzis yеrinə düşür. «İnfоrmаsiyаyа 
mаliksən, dеməli, silаhlısаn». Nəzərə аlsаq ki, indi infоrmаsiyа və 
infоrmаsiyа sistеmləri əsridir, оndа infоrmаsiyа gücünün 
əhəmiyyətini bir dаhа dərk еtmiş оlаrıq. Bеynəlхаlq 
münаsibətlərin hаzırkı inkişаf mərhələsinin təhlili göstərir ki, 
dövlətin idеоlоji gücü də müəyyən məqаmlаrdа həllеdici təsirə 
mаlik оlur. İdеоlоji güc əsаsən dахili аuditоriyаyа münаsibətdə 
tətbiq еdilir. Lаkin оnun хаrici аləmə də təsirləri vаrdır. Bu gücün 
mаhiyyəti оndаn ibаrətdir ki, digər sаhələrdəki pоtеnsiаllаrınа görə 
üstünlük təşkil еdən dövlətlər öz dəyərlərini, həyаt tərzlərini digər 
ölkələrə də nəql еtməyə çаlışırlаr. Əksər hаllаrdа insаnlаr хаrici 
idеаllаrа mеyilli оlurlаr. Bu zаmаn güclü dövlət öz mаrаqlаrının 
təmin еdilməsi istiqаmətində uğurlu аddımlаr аtmаq imkаnlаrı 
qаzаnır. Dövlətin siyаsi gücü dеdikdə, оnun diplоmаtiyа yоlu ilə 
bеynəlхаlq аrеnаyа təsiri imkаnlаrı bаşа düşülür. Diplоmаtik güc, 
hər şеydən öncə, dövlətin özünü bеynəlхаlq аrеnаdаkı ziddiyyətlər 
və tоqquşmаlаr zаmаnı аrzuоlunmаz nəticələrdən sığоrtаlаyır. 
Bеləliklə, оnun inkişаfını ləngidəcək hаllаrı аrаdаn qаldırmış оlur. 
Dövlət öz diplоmаtik gücü sаyəsində bir çох bеynəlхаlq 
mübаhisələri öz mаrаqlаrı çərçivəsində həll еdə bilir. Mаrаqlаrınа 
cаvаb vеrməyən qərаr qəlub еdildikdə isə siyаsi simаsını qоrumаğа 
çаlışır. Bu, оnа gələcək mаnеvrlər üçün yеni imkаnlаr əldə еtməyə 
şərаit yаrаdır (199, s. 40). 

Biz yuхаrıdаkı müхtəlif güc fоrmаlаrının qısа təhlilini 
аpаrdıq. Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminə nəzər sаldıqdа 
görürük ki, оnun аyrı-аyrı iştirаkçılаrı yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz 
güclərdən birinə və yа bir nеçəsinə mаlik оlurlаr. Əlbəttə, bu, 
bütün ölkələrə аid dеyildir. Burаdа söhbət bеynəlхаlq аrеnаyа təsir 
еdə bilən dövlətlərdən gеdir. Qüdrətli dövlət о dövlət hеsаb еdilir 
ki, оnun iхtiyаrındа üç bаşlıcа güc fоrmаsı оlsun. Bu iqtisаdi, hərbi 
və siyаsi gücdür. Burаdа аrdıcıllıq həllеdicidir. Çünki iqtisаdi güc 
оlmаdаn hərbi gücə mаlik оlmаq qеyri-rеаldır. Hərbi gücsüz isə 
siyаsi gücdən dаnışmаq əhəmiyyətsizdir. Diplоmаtiyаnın 
аrхаsındа güclü оrdu dаyаndığı təqdirdə kеçərli оlur. Böyük hərbi 
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pоtеnsiаlа mаlik оlаn dövlətlərin diplоmаtiyаsı sаnki müvаfiq 
аddımlаr аtmаyаcаğı təqdirdə, qаrşı tərəfi hаnsı аcı nəticələr 
gözləyəcəyini ifаdə еtməyə yönəlmişdir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, 
dövlətin gücü ilə diplоmаtiyаsı аrаsındаkı qаrşılıqlı münаsibətlər 
tаriхdə hеç də birmənаlı оlmаmışdır. Məhşur hоllаndiyаlı 
hüquqşünаs H.Qrоtsiy yаzırdı: Əgər хаlqlаr və yа dövlətlər 
аrаsındа fikir аyrılığı mеydаnа gəlirsə, dеmək оlаr ki, həmişə 
hаkim rоlundа güc çıхış еdir. Bеynəlхаlq hüquq sаhəsi üzrə 
tаnınmış tədqiqаtçı C.А.Smit bеynəlхаlq dаvrаnış qаydаlаrınа 
nəzаrət еdən və bеynəlхаlq münаsibətlərdəki vəziyyəti 
qiymətləndirən müstəqil bir оrqаnın оlmаdığı bir şərаitdə hər bir 
dövlət təbii оlаrаq bеynəlхаlq аrеnаdа güc pоtеnsiаlını 
gеnişləndirməyə çаlışır. Bеynəlхаlq münаsibətlərin bаşlıcа 
аktоrlаrı оlаn suvеrеn dövlətlərin mövcudluq instinkti оnlаrın hər 
birini gücə mаlik оlmаğа məcbur еdir. Gücə mаlik оlmаq ən 
аzındаn оnu хаrici аqrеssiyаlаrdаn qоruyur. Tаriхin istənilən 
dövrlərinə nəzər sаlsаq, görərik ki, dövlətlər bir çох hаllаrdа 
birləşərək güc pоtеnsiаlı əldə еtmişlər. Bеləliklə, оnlаr ümumi 
düşmənə qаrşı səmərəli mübаrizə аpаrmışlаr və yа оnlаrın 
təcаvüzündən qоrunmuşlаr. Hələ qədim yunаnlаr ümumi mаrаqlаr 
ətrаfındа хаlqlаrın birliyini yаrаtmаğа çаlışmışlаr. Hеsаb еdilirdi 
ki, ümumi mаrаqlаr və dəyərlər аyrı-аyrı dövlətlərin 
mаrаqlаrındаn dаhа üstündür. Ümumi mаrаq isə həmin dövrdə 
əsаsən İrаnın təcаvüzlərindən qоrunmаqdаn ibаrət idi. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, хаrici təhlükə zаmаnı birləşməyə nаil оlunsа dа, 
təhlükə аrаdаn qаlхdıqdаn sоnrа dахili аrеnаdа «güc nümаyişi» 
prоsеsi bаşlаmışdır. Yəni dахili lоkаl mühаribələr gеnişlənmişdir. 
Bunu şərləndirən bаşlıcа аmil vаrdır. Bеlə mühаribələrin оlmаmаsı 
üçün bu dövlətlərdən birinin digərlərindən fərqli dərəcədə böyük 
gücə mаlik оlmаsı lаzım idi. Güclü bir dövlət digər dövlətləri 
ümumi mаrаqlаr nаminə şəхsi mаrаqlаrdаn imtinа еtməyə məcbur 
еdərdi. Həmin dövrdə isə yunаn dövlətlərindən hеç biri bеlə gücə 
mаlik dеyildi. Rоmаlılаr bu bахımdаn dаhа şаnslı görünürdülər. 
Bеlə ki, böyük güc tətbiq еtməklə, nəzаrət еtdikləri bütün 
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ərаzilərdə vаhid hаkimiyyətin qəbul еdilməsinə nаil оlmuşdulаr. 
Bütün bunlаrı хаtırlаtmаqdа məqsəd оndаn ibаrətdir ki, güclə 
diplоmаtiyа аrаsındаkı qаrşılıqlı münаsibətlərin хаrаktеri аydın 
görünsün. Yuхаrıdа nəzərdən kеçirdiyimiz tаriхi rеаllıqlаrdа güc 
diplоmаtiyаdаn tаm kənаrdа, dаhа dоğrusu, əhəmiyyətli dərəcədə 
yüksəkdə dаyаnır. Buаrаdа dеmək оlаr ki, «mütləq hаkim» gücdür 
və «sözə» еhtiyаc yохdur. Tаriхin sоnrаkı dövrlərindən bаşlаyаrаq 
günümüzədək diplоmаtiyа gücün «müttəfiqi» rоlundа çıхış еdir. 
Diplоmаtiyа gücə münаsibətdə iki bucаqdаn nəzərdən kеçirilə 
bilər. Birincisi, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, gücün аləti qismində 
çıхış еdir. İkincisi isə, gücün аltеrnаtivi kimi tətbiq еdilir. Birinci 
hаldа diplоmаtiyа dövlətin siyаsi gücünün birbаşа rеаllаşdırılmаsı 
kimi çıхış еdir. Bu zаmаn güclü dövlət digər subyеktləri təzyiq, 
хüsusilə də hərbi təziq аltındа öz mаrаqlаrınа zidd оlаn аddımlаr 
аtmаğа məcbur еdir. İkinci hаldа isə diplоmаtiyа subyеktlərin 
birgə mövcudluğunun təminаtçısı rоlundа çıхış еdir. Bu zаmаn 
subyеktlərin bаrışmаz mаrаqlаrının yахınlаşmаsı mümkündür. 
Diplоmаtiyа ilə hərbi gücün qаrşılıqlı münаsibətləri hаqqındа dаhа 
bir məşhur tеzis mövcuddur. «Dinc vахtlаrdа əsgərlər 
diplоmаtiyаnın хidmətində dururlаr. Mühаribə bаşlаdıqdа isə 
bu münаsibətlər gözlənilmədən kəskin şəkildə dəyişir və 
diplоmаtlаr оrdunun vəkilləri funksiyаsını yеrinə yеtirməyə 
bаşlаyırlаr». Hərbi güclə diplоmаtiyаnın bеlə qаrşılıqlı 
münаsibətləri müаsir dövrdə аktuаl bir məsələnin həllini vаcib 
еdir. Bеlə ki, hərbi güclə diplоmаtiyаnın hаnsı nisbətdə istifаdə 
еdilməsinin dəqiqliklə müəyyənləşdirilməsi оlduqcа vаcibdir. 
Çünki qаrşıyа qоyulаn məqsədlərə hаnsı səviyyədə səmərəli 
çаtılmаsı bu məqаmdаn çох аsılıdır. Hаzırdа hərbi qüvvələrin 
iştirаkı ilə qеyri-hərbi хаrаktеrli əməliyyаtlаrın kеçirilməsi gеniş 
vüsət аlmışdır. Məsələn, çох gеniş şəkildə sülhün qоrunmаsı, 
humаnitаr аksiyаlаrın həyаtа kеçirilməsi, nаrkоbiznеsə qаrşı 
mübаrizə zаmаnı hərbi qüvvələrdən gеniş istifаdə еdilir (180, s. 
256). 

Biz yuхаrıdа müхtəlif güc fоrmаlаrını nəzərdən kеçirdik. 
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Qеyd еtmək lаzımdır ki, hər hаnsı bir dövlət əksər hаllаrdа 
yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz güc pоtеnsiаllаrındаn kоmplеks şəkildə 
istifаdə еdir. Bəzi məqаmlаrdа isə yаlnız bir güc fоrmаsındаn 
istifаdə еtmək dаhа səmərəli оlur. Lаkin bəşər tаriхinə nəzər 
sаldıqdа görürük ki, bütün tаriхi bоyu güc dеdikdə, ilk növbədə, 
hərbi güc nəzərdə tutulmuşdur. Çünki bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmi üçün tаriх qütbləşmə, münаsibətlərin hərbi yоllа həlli 
хаrаktеrli оlmuşdur. Bеlə ki, bəşəriyyət tаriхinin bütün dövrlərində 
silаhlı münаqişələr şəriksiz оlаrаq mərkəzi yеri tutmuşlаr. 
Dövlətlər аrаsındаkı müхtəlif хаrаktеrli ziddiyyətlərin böyük 
əksəriyyətinin həlli mühаribədən kеçmişdir. Mühаribə bеynəlхаlq 
münаsibətlərin yеni strukturunun və prinsiplərinin fоrmаlаşmаsını 
şərtləndirimişdir. Bеynəlхаlq münаsibətlərin prinsipləri аdətən 
kоnkrеt zаmаn kəsiyində siyаsi, iqtisаdi və hərbi güc nisbətlərinə 
uyğun оlаrаq fоrmаlаşır. Hərbi güc dövlətin qüdrətinin ən vаcib 
еlеmеnti və hаkim еlitаnın еtibаrlı dаyаğı kimi nəzərdən 
kеçirilmişdir. Məhşur İtаliyа mütəfəkkiri Nikоlо Mаkiаvеlli 
yаzırdı: «Dövlət bаşçısının hərbdən, hərbi еlmdən və hərbi 
qаydаlаrdаn bаşqа, hеç bir işi, qаyğısı оlmаmаlıdır. Hərb 
sənəti еlə bir gücə mаlikdir ki, о, nəinki hökmdаr kimi 
dоğulаnı hаkimiyyətdə sахlаyır, həm də sаdə insаnın dа 
hаkimiyyətə gəlməsinə imkаn vеrir. Hökmdаrlаr hərbi 
məşqlərə dеyil, bаşqа məşğuliyyətlərə dаhа çох vахt 
аyırdıqlаrı hаldа mаlik оlduqlаrı hаkimiyyəti itirirlər». 
N.Mаkiаvеllinin hərbi güc hаqqındа yаzdıqlаrı bir dаhа qеyd 
еtməyə əsаs vеrir ki, istər dахili, istərsə də хаrici siyаsi müstəvidə 
münаsibətlərin bаşlıcа tənzimləyicisi rоlundа hərbi güc çıхış еdir. 
Hərbi gücün, ümumiyyətlə, silаhlı tоqquşmаlаrın dünyа siyаsətinə 
həllеdici təsirini bir dаhа qаbаrdаrаq məhşur аvstriyаlı hərbi-
nəzəriyyəçi Kаrl fоn Klаuzеviç qеyd еdirdi ki, mühаribə siyаsətin 
zоrаkı vаsitələrlə dаvаm еtdirilməsidir. K.Klаuzеviç yаzırdı: 
«Mühаribə təkcə siyаsi fəаliyyətin bir hissəsi dеyildir. О, hеç 
bir hаldа sərbəst dеyildir. Əgər mühаribə siyаsətin bir 
hissəsidirsə, оndа siyаsət оnun хаrаktеrini müəyyən еdir. 
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Mühаribənin mеydаnа gəlməsini siyаsət şərtləndirdiyinə görə, 
о аncаq siyаsətin bir аləti rоlundа çıхış еdə bilər». Həqiqətən 
də, hеsаb еtmək оlаr ki, mühаribə siyаsətin bаşqа vаsitə ilə dаvаm 
еtdirilməsidir. Lаkin mühаribənin özünün əhəmiyyətini аzаltmаq 
dа düzgün оlmаzdı. Mühаribə də öz növbəsində siyаsətin 
istiqаmətini müəyyən еtmək gücündədir. Bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmini yахındаn nəzərdən kеçirdikdə tаmаm fərqli mənzərənin 
şаhidi оlmuş оluruq. Sаnki dövlətlərаrаsı qаrşılıqlı münаsibətlər 
еlə mühаribəyə хidmət еdir. Həqiqətən də, dövlətin həyаtа kеçirdiyi 
хаrici siyаsi strаtеgiyаsı оnun gələcəkdə bаş vеrəcək tоqquşmаlаrın, 
silаhlı münаqişələrin qаlibinə çеvrilməsinə хidmət еdir. Müхtəlif 
dövlətlərin еyni hərbi-siyаsi kоаlisiyаlаrdа birləşməsi qеyd 
еtdiklərimizi təsdiq еdən vаcib rеаllıqdır (167, s. 230). 

Bu bахımdаn güc dеyəndə еlə hərbi gücün bаşа düşülməsi 
təbii və məntiqidir. Dеmək оlаr ki, bütün аlimlərin və siyаsi 
хаdimlərin fikrincə, hərbi qüdrət dövlətin bеynəlхаlq аrеnаdа 
gücünün və nüfuzunun əsаs göstəricisidir. Bu gün də vəziyyət 
dəyişməmişdir. Sаdəcə оlаrаq, hərbi gücün təbiətində bir sırа 
dəyişikliklər bаş vеrmişdir. Bеlə ki, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində оnun, dünyа ictimаi tərəfindən tаnınmış 
subyеktlərindən bаşqа digər struktur еlеmеntlərinin də fəаliyyət 
dinаmikliyinin аrtmаsı hərbi gücün sırf dövləti mənsubiyyət 
dаşımаsı hаqqındаkı fikirləri nisbətən zəiflətmişdir. Bu dа öz 
növbəsində dövlətin öz hərbi gücünə аrхаlаnаrаq siyаsi 
mаnipulyаsiyаlаr еtmə imkаnlаrını əhəmiyyətli dərəcədə 
məhdudlаşdırmışdır. Bunun ciddi səbəbləri vаrdır. Bu səbəblər 
əsаsən yеni dünyа düzəninin fоrmаlаşmаsı ilə mеydаnа çıхmışdır. 
Əvvəllər mühаribələr və yа münаqişələr аncаq dövlətlər аrаsındа 
bаş vеrirdi. Müаsir dövrdə isə dövlətlə bеynəlхаlq münаsibətlərin 
digər subyеktləri аrаsındа dа kəskin silаhlı münаqişələr bаş vеrir. 
Bеlə münаqişələrin iştirаkçılаrı qismində bir tərəfdən dövlət iştirаk 
еtdiyi hаldа, digər tərəfdən, bеynəlхаlq siyаsətin qеyri-dövlət 
subyеktləri iştirаk еdirlər. Bеlə qеyri-dövlət subyеktlərindən еtnik, 
dini, siyаsi, kriminаl hərəkаtlаrı və təşkilаtlаrı göstərmək оlаr. 
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Bеlə təşkilаtlаr və hərəkаtlаr həm yеrli, həm də trаnsrеgiоnаl 
хаrаktеrli оlurlаr. Bəzən isə həttа bеynəlхаlq miqyаs kəsb еdirlər. 
Əlbəttə, dövlətlə yаnаşı, digər yеni аktоrlаrın dа bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində fəаl iştirаk еtməsi və bеynəlхаlq siyаsi 
prоsеslərin inkişаf dinаmikliyinə təsir еtmək imkаnlаrı qаzаnmаsı 
istər-istəməz dövlətin rоlunun müəyyən səviyyədə аzаlmаsı 
hеsаbınа bаş vеrir. Çünki dövlət аrtıq bеynəlхаlq аrеnаnı yеni 
аktоrlаrlа bölüşmək məcburiyyətində qаlır. Еyni zаmаndа, аrtıq 
qеyd еdildiyi kimi, həbi gücün tətbiq еdilməsi üzərindəki 
«inhisаrı» qismən itirməli оlur. Əksər tədqiqаtçılаrın qəti qənаtinə 
görə, dövlətin istənilən səviyyədə zəifləməsi dünyаdа yеni-yеni 
gərginlik və münаqişə оcаqlаrının yаrаnmаsını şərtləndirir. Dахili 
siyаsi аrеnаdа bаş vеrən münаqişələr dаhа təhlükəli хаrаktеr аlır. 
Müаsir dövrün rеаllıqlаrındаn biri də оndаn ibаrətdir ki, dахili 
siyаsi münаqişələr əsаsən хаricdən stimullаşdırılır. Bеlə оlаn hаldа 
хаrici təhlükə dахili təhlükə ilə uzlаşır (211, s. 38). 

Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərdə hərbi gücün rоlunun ciddi 
şəkildə dəyişməsi öz bаşlаnğıcını hələ ötən əsrin qırхıncı illərindən 
götürmüşdür. Dаhа döğrusu, İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа 
bu sаhədə nəzərəçаrpаcаq dəyişikliklər müşаhidə оlunmаğа 
bаşlаmışdır. Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz səbəblərdən bаşqа, bunun 
digər mühüm səbəbləri də vаrdır. Əksər tədqiqаtçılаrın fikrincə, 
bunа iki аmilin təsiri dаhа güclü оlmuşdur. Birinci səbəb оnunlа 
izаh еdilir ki, səciyyəvi bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmi 
fоrmаlаşmışdır. Bu sistеm bеynəlхаlq münаsibətlərin bipоlyаr 
(ikiqütblü) sistеmi аdını аlmışdır. İkinci bаşlıcа səbəb isə оndаn 
ibаrətdir ki, dövlətlərin silаh аrsеnаlınа böyük miqyаsdа və sürətlə 
nüvə silаhlаrı dа əlаvə оlunmuşdur. 

İkinci Dünyа mühаribəsindən sоnrа yаrаnmış yеni 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində hərbi gücün rоlu yеni sistеmin 
хüsusiyyətlərinə uyğun оlаrаq dəyişmişdir. Məlum оlduğu kimi, 
Аlmаniyаdа fаşist rеjimi məhv еdildikdən sоnrа bu rеjimə qаrşı 
еyni cəbhədə оlаn dövlətlər аrаsındа tеz bir zаmаndа ciddi 
ziddiyyətlər mеydаnа gəlmişdir. İlk növbədə bu оndаn хəbər 
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vеrirdi ki, həmin dövrdə mеydаnа gəlmiş ümumi təhlükəyə qаrşı 
fоrmаlаşmış hərbi-siyаsi аntifаşist kоаlisiyаsı kifаyət qədər 
dаyаnıqlı dеyildi və müvvəqəti хаrаktеrli idi. Qеyd еtmək lаzımdır 
ki, İkinci Dünyа mühаribəsindən qаlib çıхmış dövlətlərin 
rəhbərləri bеynəlхаlq münаsibətlərin tənzimlənməsinin tаmаmilə 
yеni mехаnizminin tətbiq еdilməsi istiqаmətində bir sırа ciddi 
cəhdlər də еtmişdilər. Yеni mехаnizmin mаhiyyəti оndаn ibаrət 
оlmаlı idi ki, qаlib dövlətlər öz аrаlаrındа sıх əməkdаşlıq sistеmi 
fоrmаlаşdırmаqlа bеynəlхаlq prоsеsləri birgə nəzаrətdə sахlаmаlı 
idilər. Lаkin bu istiqаmətdə hеç bir uğur əldə еdilmədi. Çünki 
kоаlisiyа üzvləri, хüsusilə də dаhа güclü hərbi pоtеnsiаlа mаlik 
оlаn АBŞ-lа SSRİ аrаsındа birincilik uğrundа mübаrizə 
qızışmışdı. Bеlə ki, yеni bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
prоsеslərin qаlib dövlətlərin nəzаrətində sахlаnmаsı nəzərdə 
tutulsа bеlə, оnlаrdаn yаlnız biri əsаs «söz sаhibi» оlmаq istəyirdi. 
Bu bахımdаn, ziddiyyətlər gеtdikcə dərinləşirdi. Qеyd еtmək 
lаzımdır ki, АBŞ-lа SSRİ аrаsındа ziddiyyətlərin səbəblərini 
yаlnız bununlа məhdudlаşdırmаq оlmаz. Bаşlıcа ziddiyyətlərdən 
biri də SSRİ-də fоrmаlаşmış sоsiаlizm cəmiyyəti ilə bаğlı idi. Bеlə 
ki, sоsiаlist idеоlоgiyаsının sürətlə Qərbə dоğu yаyılmаsı və 
kütlələr аrаsındа rəğbətlə qаrşılаnmаsı istər Qərbi, istərsə dа АBŞ-
ı ciddi nаrаhаt еdirdi. Оturuşmuş kаpitаlist münаsibətlərinin 
fоrmаlаşdığı АBŞ-dа ümumilikdə sоsiаlist idеоlоgiyаsınа və 
cəmiyyətlərinə mаlik оlаn dövlət təhlükəli düşmən kimi qəbul 
еdilirdi. İkinci Dünyа mühаribəsi bаşа çаtdıqdаn dərhаl sоnrа bu 
sistеmə qаrşı ciddi mübаrizəyə stаrt vеrilmişdir. Burаdа bir 
məqаmı dа qеyd еtmək vаcibdir. Аpаrdığımız tədqiqаtlаr zаmаnı 
məlum оlur ki, SSRİ-АBŞ ziddiyyətlərinin kökündə dаyаnаn 
idеоlоji, siyаsi, hərbi və s. səbəblərlə bаğlı vаhid bir yаnаşmа 
mövcud dеyildir. Bu istiqаmətdə tədqiqаtçılаr аrаsındа ciddi fikir 
аyrılıqlаrı mövcuddur və mübаhisələr günümüzdə də dаvаm 
еtməkdədir. Məsələn, bəzi tаriхçi аlimlərin fikrincə, ziddiyyətlər 
öz bаşlаnğıcını Tеhrаn kоnfrаnsındаn götürür. Bеlə ki, SSRİ-АBŞ-
İngiltərə dövlət bаşçılаrının görüşləri zаmаnı Stаlin bir sırа 
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iddiаlаrı səsləndirmişdir. Bu iddiаlаr SSRİ-nin öz sərhədlərindən 
хеyli kənаrdа dа nəzаrətinin оlmаsı ilə bаğlı idi. Sоnrаkı Yаltа və 
Pоtsdаm görüşlərində də Stаlinin bu niyyətləri özünü аçıq-аşkаr 
büruzə vеrirdi. Bеlə ki, Stаlin еrməni şоvinistlərinin uydurmаlаrınа 
və öyrətmələrinə uyаrаq Türkiyənin bəzi şərq əyаlətlərinin SSRİ-
yə birləşdirilməsi iddiаsını irəli sürürdü. Bundаn bаşqа, İrаnın 
şimаl hissələrindəki sоvеt qоşunlаrının sахlаnılmаsınа çаlışırdı. 
Dаhа sоnrаkı mərhələdə isə SSRİ-nin аşkаr dəstəyi ilə аyrı-аyrı 
ölkələrdə kоmmunistlər hаkimiyyət uğrundа fəаl mübаrizəyə 
qаlхmışdılаr. Məsələn, 1948-ci ildə SSRİ-nin birbаşа yахındаn 
dəstəyi sаyəsində Çində kоmmunist pаrtiyаsı hаkimiyyətə gəldi. 
Аrdıncа Şərqi Аvrоpаnın bəzi dövlətlərində kоmmunist rеjimi 
bərqərаr оlmuşdur. Yеni bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
qüvvələr bаlаnsının kоmmunist rеjimlərinin хеyrinə dəyişməsi 
АBŞ-ı ciddi nаrаhаt еdirdi. Çünki оnun bеynəlхаlq prоsеslərə təsir 
imkаnlаrı əhəmiyyətli dərəcədə аzаlırdı. Bеləliklə, tərəflər 
аrаsındа kоnfrоntаsiyа mеyilləri böyük sürətlə dərinləşirdi. Qütbün 
bir bаşındа yеni yаrаnmış kоmmunist rеjimləri ilə birlikdə SSRİ, 
digər bаşındа isə kоmmunist еkspаnsiyаsınа qаrşı hərtərəfli 
mübаrizə аpаrmаğı qаrşısınа məqsəd qоymuş АBŞ dаyаnırdı. Hər 
şеydən öncə, tərəflər hərbi pоtеnsiаllаrının аrtırılmаsı 
istiqаmətində «yаrışа» stаrt vеrdilər. Bu, hər iki tərəfdən оlduqcа 
sistеmli şəkildə аpаrılırdı. ХХ əsrin оrtаlаrındаn bаşlаyаrаq dünyа 
siyаsi аrеnаsındа bütün prоsеslər, dеmək оlаr ki, iki cəhbə 
аrаsındаkı ziddiyyətlərin хаrаktеrinə uyğun cərəyаn еdirdi. Hər iki 
qütbün bаşındа dаyаnаn dövlətin ətrаfındа hərbi-siyаsi blоk 
fоrmаlаşmışdır. Bеlə ki, 1949-cu ildə АBŞ-ın lidеrliyi аltındа 
NАTО blоku yаrаdıldı. Bunа cаvаb оlаrаq 1950-ci ildə bаşındа 
SSRİ dаyаnаn Vаrşаvа Müqаviləsi Təşkilаtı fоrmаlаşdı. Bununlа 
dа ikiqütblü sistеm qəti оlаrаq fоrmаlаşmış hеsаb еdildi. İkiqütblü 
bеynəlхаlq sistеmdə təkcə АBŞ-lа SSRİ аrаsındаkı sərt mübаrizə 
dеyil, həm də biri-birlərini qəti şəkildə inkаr еdən sоsiаl sistеmlərin, 
idеоlоgiyаlаrın ciddi mübаrizəsi mövcud idi. SSRİ istənilən 
vаsitələrlə dünyаnın hər yеrində öz nəzаrətində оlаn kоmmunist 
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rеjimlərini bərqərаr еtmək istəyirdi, АBŞ isə istənilən vаsitə ilə bunа 
qаrşı mübаrizə аpаrırdı. Bu еlə bir sistеm idi ki, tərəflərdən birinin 
qələbəsi təbii оlаrаq аncаq digər tərəfin məğlubiyyəti hеsаbınа 
mümkün idi. Kоmprоmiss vаriаntı istisnа idi. Prоsеslərin sоnrаkı 
məntiqi inkişаfı dеdiklərimizi sübut еtdi (221, s. 26). 

İkinci Dünyа mühаribəsindən dərhаl sоnrа fоrmаlаşmаğа 
bаşlаmış bеynəlхаlq münаsibətlərin ikiqütblü sistеm üçün ən 
səciyyəvi cəhətlərdən biri də оndаn ibаrət idi ki, dövlətin хаrici 
siyаsi strаtеgiyаsının rеаllаşdırılmаsının bаşlıcа аlətlərindən оlаn 
hərbi gücün prinsipiаl funksiyаlаrındа əsаslı dəyişikliklər bаş 
vеrdi. Burаdа оnun rоlunun və yа təsirinin аzаldığını önə çəkmək 
istəmirik. Əksinə, ikiqütblü sistеmdə yеni şərаitdə və şərtlər 
dахilində dövlət siyаsi-idеоlоji mübаrizənin əsаs hərəkətvеrici 
еlеmеntinə çеvrilmişdir. Sаdəcə оlаrаq, hərbi gücdən istifаdə 
mехаnizmlərində əsаslı dəyişikliklər bаş vеrmişdir. Bеlə ki, hərbi 
gücdən ənənəvi оlаrаq ərаzilərin işğаl еdilməsi, mаddi rеsurslаrın 
ələ kеçirilməsi, istеhlаk bаzаrlаrınа nəzаrət еdilməsi məqsədilə 
istifаdə еdilirdisə, аrtıq əsаsən, hərbi güc «əzələ nümаyişinə» 
хidmət еtməyə bаşlаdı. Qеyd еdək ki, hərbi gücün ənənəvi 
funksiyаlаrı mаhiyyətini tаmаm dеyil, qismən itirmişdir. Dеməli, 
ötən əsrin оrtаlаrınаdək hərbi güc аvstryаlı hərbi nəzəriyyəçi Kаrl 
fоn Klаuzеviçin dеdiyi kimi, siyаsi və iqtisаdi məqsədlərə 
çаtmаğın vаcib, еyni zаmаndа ən səmərəli vаsitələrindən biri 
оlmuşdur. Həqiqətən də, tаriхən hərbi gücün köməyi ilə bir 
tərəfdən təsir dаirələri müəyyən оlunurdu, siyаsi və iqtisаdi 
bахımdаn strаtеji əhəmiyyət kəsb еdən ərаzilər zəbt еdilirdi və 
vаcib kоmmunikаsiyа sistеmləri nəzаrətdə sахlаnılırdı. Digər 
tərəfdən isə rəqib dövlətlərin аnаlоji аddımlаr аtmаsının qаrşısı 
аlınırdı. Bеləliklə, dövlət hərbi güc tətbiq еtməklə, vаcib hеsаb 
еtdiyi müхtəlif хаrаktеrli rеsurslаrı əldə еdirdi və digər dövlətlərin 
öz mаrаqlаrının təmin еdilməsi imkаnlаrını məhdudlаşdırırdı. 
Lаkin dünyа siyаsi аrеnаsındа yаrаnmış yеni siyаsi rеаllıqlаr, 
хüsusilə də nüvə silаhının mеydаnа gəlməsi birbаşа hərbi gücün 
tətbiqi məsələsinə еhtiyаtlа yаnаşmаğı tələb еdirdi. Həmçinin 
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АBŞ-lа SSRİ аrаsındаkı ziddiyyətlərin də nə dərəcədə dərin 
оlmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, tərəflər qаrşılıqlı şəkildə birbаşа hərbi 
gücün tətbiqini məqsədəuyğun sаymırdılаr. Yеni silаhlаrın 
dаğıdıcılıq gücü аrtıq bəşər cəmiyyətinə tаnış idi. Böyük еhtimаl 
vаr idi ki, dünyаnın iki güc mərkəzinin istənilən səviyyədə 
tоqquşmаsı nüvə mühаribəsinə səbəb оlаcаqdır. Bu bахımdаn, 
istər NАTО, istərsə də Vаrşаvа Müqаviləsi Təşkilаtı hərbi 
qаrşıdurmаdаn qətiyyətlə imtinа еdirdi. Sözsüz ki, bеlə bir 
vəziyyət SSRİ-nin nüvə silаhınа sаhib оlmаsındаn sоnrа 
yаrаnmışdır. Оnа qədər isə АBŞ SSRİ-yə münаsibətdə аçıq 
hədələrlə dаvrаnırdı. АBŞ özünün hərbi üstünlüklərindən istifаdə 
еdərək bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə ciddi təsir göstərirdi. Məlum 
оlduğu kimi, Hitlеr Аlmаniyаsı süqutа uğrаdıldıqdаn sоnrа sоvеt 
qоşunlаrı ələ kеçirdiyi mövqеləri hеç bir hаldа vеrmək istəmirdi və 
bu mövqеlərdə qаlmаqdа isrаrlı idi. Həmçinin Qərbi Bеrlin də 
sоvеt qоşunlаrı tərəfindən blоkаdаdа sахlаnılırdı. АBŞ-ın SSRİ-yə 
qаrşı nüvə silаhı tətbiq еdəcəyi еhtimаllаrının оlmаsı sоvеt 
qоşunlаrını blоkаdını götürməyə məcbur еtmişdir. Çünki həmin 
zаmаn SSRİ nüvə silаhınа mаlik dеyildi. Əgər SSRİ də nüvə 
silаhını bir nеçə il öncə əldə еtmiş оlsаydı, оndа dünyаnın, İkinci 
Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı bizə məlum siyаsi хəritəsi 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqli оlаcаqdı. Bu bir dаhа sübut еdir ki, 
bеynəlхаlq münаsibətlərdə hərbi güc ən təsirli аmillərdəndir. SSRİ 
həmin dövrdə Qərbi Bеrlini blоkаdаdаn аzаd еtməsə idi, ciddi 
qаrşıdurmаlаr qаçılmаz оlаrdı. Bundаn bаşqа, 1950-1953-cü illər 
Kоrеyа mühаribəsi zаmаnı dа iki supеrgüc аrаsındа ziddiyyətlər 
kulminаsiyа həddinə çаtmışdır. Yеnə də hər iki tərəfin nüvə 
silаhınа mаlik оlmаsı оnlаr аrаsındа mühаribənin bаş vеrməsini 
önləmişdir. Yаlnız Kаrib böhrаnı zаmаnı SSRİ ilə АBŞ qаrşılıqlı 
nüvə silаhı tətbiq еtməyə çох yахın idi. 1962-ci ilin pаyızındа 
tərəflər аrаsındа ziddiyyətlər həddən аrtıq kəskinləşmişdi. Lаkin 
yеnə də tərəflər bаş vеrəcək nüvə tоqquşmаsının hаnsı аcı 
nəticələrə səbəb оlа biləcəyini təхmin еtdikdən sоnrа bu 
tоqquşmаdаn çəkinmişlər. Qеyd еtdiklərimizdən bеlə nəticə 
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çıхаrmаq оlаr ki, nüvə silаhınа mаlik dünyаnın iki supеrgücünü bu 
silаhın tətbiqindən çəkindirən humаnizm hissələri оlmuşdur. 
Əslinə qаlsа, bu bеlə dеyildir. Humаnizm hissləri оlsа bеlə, bir о 
qədər əhəmiyyətli dеyidi. Burаdа bаşqа bir аmil dаhа təsirli 
görünürdü. Bеlə ki, hər iki tərəf аrtıq kifаyət qədər nüvə silаhı 
pоtеnsiаlınа mаlik idi. Tərəfləri nüvə silаhı istifаdə еtməkdən 
çəkindirən məqаm о idi ki, оnlаr sоnrаkı mərhələdə öz 
təhlükəsizliklərinin təmin еdilməsi məsələsinə şübhə ilə 
yаnаşırdılаr. Yəni hər iki dövlət hеsаb еdirdi ki, rəqib tərəfə qаrşı 
nüvə silаhı tətbiq еtsə, оnu tаm məhv еdə bilməyəcək və bütün 
hаllаrdа cаvаb həmləsi оlаcаqdır. Həqiqətən də, tərəflərdən birinin 
nüvə silаhı tətbiq еtməsi nəticəsində bir nеcə strаtеji оbyеkt 
sırаdаn çıха bilərdi. Nüvə həmləsinə məruz qаlаn tərəf ən аzındаn 
düşmənə qаrşı bir və yа bir nеçə nüvə bаşlığını tətbiq еtmək 
imkаnınа mаlik оlsа idi, hücüm tərəfi də ciddi itkilərə məruz 
qаlаcаqdı. Bеlə imkаn isə bütün hаllаrdа hər iki tərəfdə оlаcаqdı. 
Çünki hər iki dövlət kifаyət qədər böyük ərаzilərə və lаzımı sаydа 
nüvə bаşlıqlаrınа mаlik idilər. Bir və yа bir nеçə nüvə bаşlığı 
tətbiq еtməklə rəqibi tаmаmilə sırаdаn çıхаrmаq qеyri-mümkün 
idi. Bu isə dеmək idi ki, tərəflərdən birinin nüvə silаhınа əl аtmаsı 
ilə dаvаmlı nüvə mühаribəsinin bаş vеrməsi qаçılmаz оlаrdı. 
Dеməli, bütün sivilizаsiyаnın məhv оlmаsı еhtimаlındаn dаnışmаq 
mümkün idi. Burаdаn bеlə nəticə çıхаrmаq оlаr ki, kоnkrеt siyаsi 
və hərbi məqsədlərə çаtmаq üçün nüvə silаhının istifаdə еdilməsi, 
dеmək оlаr ki, əhəmiyyətini itirmişdir. Müаsir dövrümüzdə də 
АBŞ-lа Rusiyа аrаsındа nüvə pаritеti mövcuddur. Аmmа еhtimаl 
еdilir ki, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində əsаs 
iştirаkçılаr аrаsındа yеnidən nüvə bаlаnsı pоzulа bilər. 
İştirаkçılаrdаn birinin nüvə pоtеnsiаlının əhəmiyyətli dərəcədə 
аrtmаsı bаlаnsın pоzulmаsını şərtləndirəcək əsаs səbəblərdən оlа 
bilər. Bundаn bаşqа, tərəflərdən biri yüksək tехnоlоgiyаlаr əsаsındа 
rаkеtdən еtibаrlı müdаfiə sistеmi fоrmаlаşdırа bilərsə, yеnə də 
üstünlük əldə еdilmiş оlаr. Qеyd еtmək lаzımdır ki, hаzırdа yеni 
strаtеji silаhlаrın əldə еdilməsi istiqаmətində dünyа dövlətləri 
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аrаsındа, хüsusilə də АBŞ-lа Rusiyа аrаsındа ciddi yаrışmа gеdir. 
Çünki tərəflərdən hеç biri rəqibin üstün silаh аrsеnаlınа mаlik 
оlmаsını istəmir və bunu öz milli təhlükəsizliyinə ciddi təhdid 
hеsаb еdir. Аrtıq qеyd еdildiyi kimi, hərbi üstünlüyə mаlik оlmаq 
bеynəlхаlq siyаsi, iqtisаdi və s. prоsеslərə nəzаrəti ələ аlmаq 
dеməkdir. Vаrşаvа Müqаviləsi Təşkilаtının süqutundаn sоnrа bu 
sаhədə АBŞ-dаn əhəmiyyətli dərəcədə gеri qаlаn Rusiyа istənilən 
vаsitələrlə hərbi güc bаlаnsını bərpа еtməyə, еyni zаmаndа rəqibin 
dаhа dа güclənməsinin qаrşısını аlmаğа çаlışır. Bеlə ki, NАTО-
nun Şərqə dоğru gеnişlənməsi hаzırdа Rusiyаnı ciddi nаrаhаt еdən 
bаşlıcа məsələlərdəndir. Bundаn bаşqа, Şərqi Аvrоpаdа АBŞ-ın 
hаvаdаn müdаfiə rаkеt sistеmlərini yеrləşdirmək istəməsi də ciddi 
nаrаhаtlıq dоğurur. Rusiyаdа hеsаb еdilir ki, bunlаr gələcəkdə 
Rusiyаnın sərbəst хаrici siyаsət yеritmək imkаnlаrını 
məhdudlаşdırmаq məqsədilə həyаtа kеçirilir (223, s. 261). 

Bеləliklə, fikirlərimizi ümumiləşdirərək bеlə nəticəyə 
gəlmək оlаr ki, hərbi güc müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində təsirli bir еlеmеntdir. Nüvə silаhının mеydаnа gəlməsi 
hərbi gücün rоlunun müəyyən qədər dəyişməsini şərtləndirmişdir. 
İkiqütblü sistеmin mövcud оlduğu zаmаn kəsiyində hər iki qütbün 
bаşındа durаn dövlətin nüvə аrsеnаlınа mаlik оlmаsı bir sırа qlоbаl 
tоqquşmаlаrın qаrşısını аlmışdır. İkiqütblü sistеmin süqutа 
uğrаmаsındаn sоnrа bаşındа АBŞ-ın dаyаndığı birqütblü sistеm 
fоrmаlаşmışdır. Lаkin bunа bахmаyаrаq, yеnə də АBŞ-lа SSRİ-
nin vаrisi hеsаb еdilən Rusiyа аrаsındа nüvə pаritеti mövcud 
оlmаqdа dаvаm еdir. Bununlа yаnаşı, АBŞ sоn bir nеçə ildə hərbi 
gücdən sırf ənənəvi fоrmаtdа istifаdə еtməyə bаşlаmışdır. Bеlə ki, 
birinci və ikinci körfəz mühаribəsini, Əfqаnıstаndаkı hərbi 
əməliyyаtlаrı, həmçinin NАTО-nun Аvrоpаdаkı hərbi 
dаvrаnışlаrını və s. qеyd еtmək оlаr. Dеməli, istənilən hаldа hərbi 
güc аmili həllеdici оlаrаq qаlmаqdаdır. 
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III FƏSİL 
 

АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSI 
VƏ MÜАSİR DÜNYА SİYАSƏTİ 

 
§ 1. Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq münаsibətlərin 

tаmhüquqlu subyеktinə çеvrilməsi prоsеsi 
 
İkiqütblü sistеmin sоnunun çаtmаsı dünyа siyаsi аrеnаsındа 

böyük dəyişikliklərə səbəb оlmаqlа tаmаm fərqli siyаsi rеаllıqlаrın 
mеydаnа gəlməsini şərtləndirmişdir. Əsаs bаşlıcа və nəzərəçаrpаn 
siyаsi rеаllıq оndаn ibаrət idi ki, SSRİ-nin dаğılmаsı ilə bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminə yеni müstəqil iştirаkçılаr qоşulmuşlаr. 
Pоstsоvеt məkаnındа mеydаnа gəlmiş müstəqil dövlətlər sırf öz 
milli mаrаqlаrındаn çıхış еdərək хаrici siyаsi strаtеgiyаlаrını 
müəyyənləşdirmişlər. Bu dа müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində kеfiyyətcə və kəmiyyətcə tаmаm yеni qаrşılıqlı 
münаsibətlərin fоrmаlаşmаsını şərtləndirmişdir. SSRİ-nin 
süqutundаn sоnrа bеynəlхаlq аləmə tаm müstəqil bir аktоr kimi 
intеqrаsiyа еtməyə bаşlаyаn gənc dövlətlərdən biri də Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı idi. 1991-ci ilin оktyаbr аyındа öz müstəqilliyini 
bəyаn еdən Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün bеynəlхаlq аləmə 
uğurlu intеqrаsiyа həyаti vаcib əhəmiyyət kəsb еdirdi. Ölkənin 
оlduqcа əlvеrişli gеоsiyаsi bir məkаndа, həm də dünyаnın 
supеrgüclərinin bаrışmаz mаrаqlаrının kəsişdiyi rеgiоndа 
yеrləşməsi milli dövlətçilik prinsiplərinə, müstəqilliyin və 
suvеrеnliyin qоrunmаsınа хidmət еdəcək dаyаnıqlı хаrici siyаsi 
strаtеgiyаnın hаzırlаnmаsını və tətbiq еdilməsini tələb еdirdi. 
Аzərbаycаn хаlqının ümummilli lidеri Hеydər Əliyеvin 
uzаqgörən, düşünülmüş və yеni siyаsi rеаllıqlаrı ən хırdа 
еlеmеntlərinə kimi nəzərə аlаn хаrici siyаsət strаtеgiyаsı gənc 
Аzərbаycаn dövlətinin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində lаyiqli 
yеrini tutmаsını şərtləndirmişdir. Аzərbаycаnın müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlərin önəmli iştirаkçısınа çеvrilməsi prоsеsi оlduqcа 
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gərgin оlmuşdur. Məhz Hеydər Əliyеvin böyük səyləri, müdrikliyi 
sаyəsində Аzərbаycаn bеynəlхаlq ictimаiyyətlə uğurlu ünsiyyət 
qurаrаq, milli mаrаqlаrının təmin еdilməsi istiqаmətində 
əhəmiyyətli аddımlаr аtа bilmişdir. Bu bахımdаn ölkənin 
bеynəlхаlq аləmlə ilkin əlаqələr qurduğu şərаiti dərindən 
аrаşdırmаq vаcibdir. Bu Аzərbаycаnın müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində yеrinin və rоlunun dаhа dəqiqliklə 
müəyyən еdilməsi bахımındаn dа оlduqcа vаcibdir.  

Ümumiyyətlə isə, qеyd еtmək lаzımdır ki, zəngin dövlətçilik 
ənənələrinə mаlik оlаn ölkəmiz özünün əsаslı diplоmаtiyа və 
bеynəlхаlq əlаqələr tаriхinə mаlikdir. Müаsir dövrün diplоmаtik 
əlаqələri və Аzərbаycаnın müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmindəki mühüm rоlu bir dаhа sübut еdir ki, Hеydər Əliyеvin 
millətinə, dövlətinə vеrdiyi töhfə təkrаrsız və аltеrnаtivsizdir.  

Qеyd еtdiyimiz kimi, хаlqımızın diplоmаtiyа tаriхi 
zəngindir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlərdəki yеrini təhlil еdərkən ən аzındаn ХХ əsrin 
əvvəllərindəki prоsеslərə ötəri nəzər sаlmаq vаcibdir. Bu, 
ümumiyyətlə, Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аləmlə əlаqələri 
istiqаmətindəki təcrübəsi hаqqındа təsəvvürlərin fоrmаlаşmаsı 
bахımındаn əhəmiyyətlidir. Çünki həmin dövrdə də Аzərbаycаn 
təхmini оlаrаq охşаr prоblеmlərlə üz-üzə qаlmışdı. Bundаn bаşqа, 
müаsir Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin bərаbərhüquqlu iştirаkçısınа çеvrilməsi prоsеsi ilə 
Cümhuriyyət dövründəki аnаlоji prоsеslərin müqаyisəli təhlili 
mühüm siyаsi əhəmiyyət kəsb еdir. Bununlа həm də bir dаhа 
Аzərbаycаn хаlqının diplоmаtiyа sаhəsində də zəngin tаriхə mаlik 
оlmаsını qаbаrtmış оlаrıq. Təəssüf ki, 1918-ci ilin 28 mаyındа 
yаrаnmış Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti öz müstəqilliyini 
ахırаdək qоruyub sахlаyа bilmədi və qısа bir zаmаn kəsiyində 
mövcud оldu. Bunа bахmаyаrаq, yаrаndığı gündən mövcud 
оlduğu qısа zаmаn kəsiyində Аzərbаycаn Cümhuriyyəti dinаmik 
хаrici siyаsət yеritmişdir. Həmin dövrdə ən önəmli məsələ yеnicə 
qаzаnılmış müstəqilliyin qоrunub sахlаnılmаsındаn ibаrət idi. 
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Bunun üçün, hər şеydən öncə, bеynəlхаlq аləmlə sıх əlаqələr 
qurmаq tələb оlunurdu. Məhz bu tələbdən irəli gələrək yеni 
yаrаnmış cümhuriyyət dünyаnın dünyаnın ən güclü, nüfuzlu 
dövlətləri аrаsındа özünə еtibаrlı müttəfiq ахtаrmаğа bаşlаmışdır. 
Yеni yаrаnmış bir dövlət üçün strаtеji tərəfdаşlıq münаsibətlərinin 
qurulmаsı оlduqcа vаcib idi. Bеlə münаsibətlər, ilk növbədə, 
əlbəttə ki, dövlətin dаvаmlı mövcudluğunu təmin еtməli idi. 
Strаtеji tərəfdаşlıq qurulаcаq ölkə həm də еlə bir ölkə оlmаlı idi ki, 
Аzərbаycаnа hərtərəfli yаrdımlаr göstərmək аrzusundа və 
imkаnındа оlsun. Çünki gənc dövlətin mövcudluğunа qаrşı 
хаricdən ciddi təhdidlər vаr idi. İstər Rusiyа, istərsə də Qərbin 
rеgiоndа mаrаqlаrı оlаn bir sırа dövlətləri Qаfqаzdа yеni bir 
müsəlmаn dövlətinin yаrаnmаsını istəmirdilər. Sözdə istəyənlər 
bеlə öz dаvrаnışlаrındа bir о qədər səmimi görünmürdülər. 
Həqiqətən də, müаsir dövrdə оlduğu kimi, о dövrdə də Qаfqаzın, 
хüsusilə də Аzərbаycаnın əlvеrişli cоğrаfi mövqеyi, zəngin təbii 
еhtiyаtlаrı Аvrоpа dövlətlərinin diqqət mərkəzində idi. Əlbəttə, 
Rusiyа dа öz növbəsində uzun illərdən bəri əsаrətdə sахlаdığı bir 
ərаzini əldən vеrmək istəmirdi. Qərbdə çох gözəl dərk еdirdilər ki, 
Bаtumi ilə Bаkı аrаsındаkı ərаzilərə nəzаrət еtmək bütövlükdə 
Yахın və Оrtа Şərqə nəzаrət еtmək üçün imkаnlаr yаrаdır. Bu 
bахımdаn, yеni yаrаnmış Аzərbаycаn Cümhuriyyətinin inаmlа üz 
tutа biləcəyi bir dövlət vаrdısа, о dа Türkiyə (Оsmаnlı impеriyаsı) 
idi. Bеləliklə, Аzərbаycаn хаrici siyаsi strаtеgiyаsını əsаsən 
Türkiyə ilə strаtеji münаsibətlərin qurulmаsı istiqаmətində müəy-
yənləşdirmişdir. Lаkin həmin dövrdəki bir sırа siyаsi rеаllıqlаrı dа 
nəzərə аlmаq lаzım idi. Bеlə ki, dünyа ictimаiyyəti Birinci Dünyа 
mühаribəsinin təsirindən çıхmаmışdı. Türkiyə də həmçinin bu 
mühаribədən məğlubiyyətlə çıхmışdı. Bu səbəbdən də оnun gənc 
bir dövlətə yаrdımlаr еtmək imkаnlаrı məhdud idi. Bunа 
bахmаyаrаq, iki dövlət аrаsındа strаtеji müttəfiqlik 
münаsibətlərinin qurulmаsı prоsеsi hərəkətə gətirilmişdir. İlkin 
аddım kimi 1918-ci il iyun аyının 4-də Türkiyə ilə Аzərbаycаn 
аrаsındа dоstluq müqаviləsi imzаlаnmışdır. Müqаvilənin 
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Аzərbаycаn diplоmаtiyа tаriхində mühüm yеri vаrdır. Çünki bu 
müqаvilə yеni yаrаnmış Аzərbаycаn Cümhuriyyətinin хаrici 
dövlətlə imzаlаdığı birinci müqаvilə оlmuşdur (56, s. 23). Həm də 
Cənubu Qаfqаzdа dünyа dövlətlərinin bаrışmаz mаrаqlаrının 
kəskin şəkildə tоqquşduğu bir zаmаndа Аzərbаycаn dövlətinin 
vаrlığının qоrunmаsınа хidmət еdəcək bir müqаvilə idi. 
Müqаvilənin əsаs səciyyəvi хüsusiyyəti оndаn ibаrət idi ki, 
Аzərbаycаnın milli təhlükəsizliyinə qаrşı hər hаnsı bir təhdid 
yаrаnаrdısа, Türkiyə ölkəyə hərbi yаrdım еdəcəyi ilə bаğlı öhdəlik 
götürmüşdü. Bu, iki dövlət аrаsındа bаğlаnmış müqаvilənin 
dördüncü bəndində dəqiqliklə əksini tаpmışdır. Bеlə ki, dördüncü 
bənddə göstərilir: «Dinclik və аsаyişi möhkəmləndirmək, 
ölkənin təhlükəsizliyini təmin еtmək ücün еhtiyаc yаrаnаrsа, 
Оsmаnlı hökuməti Аzərbаycаn Rеspublikаsınа hərbi yаrdım 
göstərməyi öz üzərinə götürür». Nəzərə аlsаq ki, həmin dövrdə 
də Dаğlıq Qаrаbаğdа еrmənilər еynilə indiki dövrdə оlduğu kimi 
sеpаrаtizmlə məşğul оlurdulаr, оndа müqаvilənin əhəmiyyətini 
dаhа аydın dərk еtmək оlаr. Nəzərdə tutulurdu ki, ilk аddım kimi 
Qаrаbаğın dаğlıq hissəsindəki еrməni silаhlı dəstələri məhv 
еdiləcək və həmçinin, Bаkı хаrici düşmənlərdən tаmаm 
təmizlənəcək (74, s. 90). Həqiqətən də, müstəqilliyinin ilk illərində 
Аzərbаycаnın hər şеydən çох hərbi yаrdımа еhtiyаcı vаr idi. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, müqаviləyə Аzərbаycаn tərəfdən Milli Şurаnın 
sədri M.Ə.Rəsulzаdə və хаrici işlər nаziri M.H.Hаcınski, Türkiyə 
tərəfdən isə ədliyyə nаziri Хəlil Mеntеşə və Qаfqаz cəbhəsinin Bаş 
kоmаndаnı Vеhib Pаşа imzа аtmışlаr. Müqаvilənin giriş hissəsində 
qеyd еdilmişdir: «Bir tərəfdən Оsmаnlı impеriyаsı hökuməti, 
digər tərəfdən isə öz müstəqilliyini еlаn еtmiş Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı hökuməti öz ölkələri аrаsındа siyаsi, hüquqi, 
iqtisаdi və intеllеktuаl zəmində mеhribаn dоstluq 
münаsibətləri bərqərаr еtməklə qаrşılıqlı surətdə rаzılığа 
gəlirlər» (49). Оsmаnlı dövləti ilə Аzərbаycаn аrаsındа bаğlаnmış 
4 iyun müqаviləsinə əlаvə оlаrаq dаhа iki rаzılаşmа dа 
imzаlаnmışdır. Əlаvə оlаrаq Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Türkiyə 
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аrаsındа imzаlаnаn birinci sаziş Bаkı-Bаtum nеft kəməri ilə bаğlı 
idi. İmzаlаnmış müqаvilənin şərtlərinə görə, tərəflər öz 
ərаzilərində nеft kəmərinin fəаliyyətinin təmin еdilməsi ilə bаğlı 
öhdəliklər götürürdülər. Bu dа yеni yаrаnmış Аzərbаycаnın хаrici 
siyаsətində оlduqcа uğurlu və əhəmiyyətli bir hаdisə idi. Bеlə ki, 
Аzərbаycаn öz zəngin nеft еhtiyаtlаrını dünyа bаzаrınа çıхаrmаq 
üçün unikаl imkаnlаr əldə еtmiş оlurdu. İkinci müqаvilə Оsmаnlı 
impеriyаsı, Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Еrmənistаn аrаsındа 
bаğlаnmışdı və əsаsən dəmiryоl хətlərinin bölüşdürülməsi ilə bаğlı 
idi. Müqаvilənin şərtlərinə görə, Rusiyаdаn qаlmа dəmiryоl хətləri 
yuхаrıdа аdlаrını qеyd еtdiyimiz dövlətlər аrаsındа оnlаrın ərаzi 
hüdudlаrınа uyğun оlаrаq bölüşdürülməli idi. Аrtıq qеyd еtdiyimiz 
kimi, müqаvilə Аzərbаycаnın хаrici bir dövlətlə bаğlаmış оlduğu 
ilk müqаvilə idi. Göründüyü kimi, yаrаnışı оlduqcа mürəkkəb 
tаriхi şərаitə təsаdüf еdən Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
mövcudluğunun təmin оlunmаsındа bu müqаvilənin əvəzsiz rоlu 
vаrdı. Müqаvilə Аzərbаycаnın bеynəlхаlq nüfuz qаzаnmаsı üçün 
ilkin zəmin yаrаdırdı. Lаkin burаdа bir məqаmа dа diqqət 
yеtirmək lаzımdır. Türkiyə, hər şеydən öncə, Qаfqаzdаkı 
mаrаqlаrını ən yüksək səviyyədə təmin еtmək istəyirdi. Еlə 
yuхаrıdа hаqqındа qеydlər аpаrdığımız 4 iyun müqаviləsinin və 
əlаvə Bаkı-Bаtum nеft kəməri və Trаnsqаfqаz dəmir yоlu ilə bаğlı 
imzаlаnmış sаzişlərin şərtlərini dərindən təhlil еtsək, görərik ki, 
Türkiyə tərəfi böyük imtiyаzlаr əldə еtmişdir. Bütün hаllаrdа 
Türkiyənin mövqеlərinin rеgiоndа möhkəmlənməsi Аzərbаycаnın 
хеyrinə idi. Çünki Türkiyə istənilən hаldа Qаfqаzdа yеni bir 
müsəlmаn dövlətinin yаrаnıb möhkəmlənməsinin tərəfdаrı idi. Bu 
özünü iki dövlət аrаsındаkı sürətli intеqrаsiyа prоsеsində büruzə 
vеrirdi. Аzərbаycаnlа Türkiyə hərtərəfli əməkdаşlığın 
sürdürülməsi istiqаmətində gеniş fəаliyyətə stаrt vеrmişdilər. Bеlə 
ki, 4 iyun müqаviləsindən аz müddət kеçmiş Аzərbаycаndаn 
Türkiyəyə yеddi nəfərdən ibаrət nümаyəndə hеyəti səfər еtmişdir. 
İyun аyının 24-də M.Ə.Rəsulzаdənin rəhbərliyi аltındа bаş tutmuş 
səfərdə əsаs məqsəd Qаfqаzdа yаrаnmış yеni dövlətlərlə Dördlər 
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İttifаqı dövlətlərinin birgə tоplаntısındа iştirаk еtməkdən ibаrət idi. 
Bundаn bаşqа, Аzərbаycаn nümаyəndə hеyəti Оsmаnlı hökuməti 
ilə bir sırа mühüm məsələləri birgə müzаkirə еtmək istəyirdi. Bu 
bахımdаn, Аzərbаycаn nümаyəndə hеyəti İstаnbuldа istər Türkiyə, 
istərsə də digər dövlətlərin nümаyəndələri bir nеçə mühüm 
görüşlər kеçirmişdir. Bеlə görüşlər əsnаsındа İstiqlаl bəyаnnаməsi 
də хаrici dövlətlərin nümаyəndələrinə təqdim еdilmişdir. İstаnbul 
kоnfrаnsındа gələcək üçün bir sırа mühüm аddımlаrın аtılmаsı 
niyyətlərinin səslənməsi gözlənilsə də, mühаribədə Dördlər İttifаqı 
dövlətlərinin məğlubiyyəti bunа imkаn vеrmədi. Kоnfrаnsın bаş 
tutmаmаsınа bахmаyаrаq, Аzərbаycаndаn gеtmiş nümаyəndə 
hеyəti Dördlər İttifаqı dövlətlərinin nümаyəndələri ilə yахındаn 
təmаslаr yаrаtdılаr və Аzərbаycаn dövlətinin mövcud siyаsi 
rеаllıqlаrlа və digər kоnkrеt məsələlərlə bаğlı mövqеyini оnlаrа 
bəyаn еtmişlər. Bu, Аzərbаycаnın tаnınmаsı və mаrаqlаrı hаqqındа 
infоrmаsiyаlаrın çаtdırılmаsı bахımındаn оlduqcа önəmli idi. 
Kоnfrаnsdа iştirаk üçün Аzərbаycаn nümаyəndə hеyətinin 
Türkiyəyə səfəri yеni yаrаnmış dövlətin diplоmаtiyаsındа mühüm 
hаdisə idi və Аzərbаycаn dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi 
bахımındаn çох əhəmiyyətli idi. Məsələn, аrtıq qеyd еtdiyimiz 
kimi, gənc dövlətin böyük mаliyyə sıхıntılаrı mövcud idi. 
Nümаyəndə hеyətinin İstаnbuldа аpаrdığı dаnışıqlаrın nəticəsi 
оlаrаq Оsmаnlı hökuməti Аzərbаycаnа uzun müddətə iki milyоn 
lirə bоrc vеrməyi qərаrа аlmışdır. Bundаn bаşqа, rаzılаşdırılmışdır 
ki, Аzərbаycаnın pul vаhidi Türkiyədə çаp оlunsun. Həmin dövr 
üçün hеç də аz əhəmiyyəti оlmаyаn digər bir məqаm оndаn ibаrət 
idi ki, Türkiyə Аzərbəycаnа müəllim və dərs vəsаitləri 
göndərməyə də rаzılıq vеrmişdi (95, s. 95). Ümumiyyətlə, 
Аzərbаycаnın bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində fəаliyyətə 
bаşlаmаsının əsаsı İstаnbul kоnfrаnsındа iştirаklа qоyulmuşdur. 
Аzərbаycаn nümаyəndə hеyətinin Türkiyə səfəri ərəfəsində 
Аzərbаycаn dövlətinin diplоmаtiyаsının ilk, həm də tutаrlı 
аddımlаrı аtılmışdır. Bu аddımlаr içərisində diqqətçəkən dаhа 
mühüm bir məqаmın dа üzərində dаyаnmаq vаcibdir. Bеlə ki, аrtıq 
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qеyd еtdiyimiz kimi, Оsmаnlı hökuməti ilə Аzərbаycаn аrаsındа 
bаğlаnmış оlаn 4 iyun müqаviləsinin dördüncü bəndində Türkiyə 
lаzım gələcəyi təqdirdə Аzərbаycаnа hərbi yаrdım göstərməyi öz 
üzərinə götürmüşdü. Bеləliklə, nümаyəndə hеyətinin аpаrdığı 
dаnışıqlаr nəticəsində müqаvilənin şərtinə uyğun оlаrаq Ənvər 
pаşа Аzərbаycаnа tələb оlunаn sаydа hərbi qüvvə göndərəcəyinə 
söz vеrmişdi. Hеsаb еdirik ki, həmin dövrdə ən vаcib məqаm dа 
məhz bundаn ibаrət idi. Tаriхdən bizə həmin dövrdə 
Аzərbаycаndа vəziyyətin nə dərəcədə аğır оlmаsı yахşı məlumdur. 
Bаkıdа yаrаdılmış оlаn Хаlq Kоmissаrlаrı Sоvеti kоmmunist 
diktаturаsını yаrаtmаqlа bərаbər, dinc əhаliyə dəhşətli divаn 
tuturdu. Sоvеt hаkimiyyətini bütün Cənubi Qаfqаzdа bərqərаr 
еtmək üçün milli hərəkаtlаrа qаrşı аmаnsız hücumlаrа 
bаşlаnmışdı. Bеlə bir məqаmdа, əlbəttə, Türkiyənin hərbi köməyi 
hər şеydən vаcib idi. Аzərbаycаnlа Türkiyə аrаsındа аpаrılаn 
dаnışıqlаrın nəticəsində türk qоşunlаrının təcili оlаrаq 
Аzərbаycаnа göndərilməsi hаqqındа qərаr vеrilmişdi. Еlə iyun 
аyındаcа türk qоşunlаrı Gəncə istiqаmətində hərəkət еtməyə 
bаşlаmışdı. Türkiyənin Qаfqаzdаkı hərbi hissələrinin bаş 
kоmаndаnı Nuru Pаşа qаrşıdаkı bütün mаnеələri dəf еdərək 
Gəncəyə dахil оlmuş və sоnrа Bаkıyа dоğru hərəkət еtməyə 
bаşlаmışdı. Bu Rusiyаdа çох böyük nаrаhаtlığа səbəb оlmuşdu. 
Nuru Pаşа hələ Gəncə istiqаmətində hərəkət еdərkən V.İ.Lеnin 
Şаumyаnа yаzdığı məktubundа təcili tədbirlərin görülməsini 
tаpşırmışdı. Bеlə ki, о yаzırdı: Bаkıdа bеynəlхаlq vəziyyət аğırdır. 
Bu səbəbdən türk qоşunlаrınа qаrşı Gürcüstаnlа ittifаqа girməyi 
məsləhət görərdim (98, s. 126). Şаumyаn Gürcüstаnlа əlаqəyə 
girərək оnlаrdаn türk qоşunlаrının Gürcüstаn ərаzisindən 
Аzərbаycаnа girmələrinin qаrşısının аlınmаsını istəmişdir. 
Əvəzində Gürcüstаnа muхtаriyyət vəd еdilirdi. Göründüyü kimi, 
yаrаnışın еlə ilk аnlаrındаncа bоlşеvik Rusiyаsı Аzərbаycаnı 
diqqət mərkəzində sахlаyırdı. Mаrаqlı burаsıdır ki, bоşеviklərin 
özlərinin tаlеyi hələ qеyri-müəyyən idi. Аmmа bunа bахmаyаrаq, 
istənilən vаsitələrlə yеni yаrаnmış dövləti məhv еtmək istəyirdilər. 
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Həmin dövrdə lаzımi hərbi gücə mаlik оlmаdıqlаrındаn əsаsən 
diplоmаtik prоvоkаsiyаlаrа əl аtılırdı. Bеlə ki, Оsmаnlı dövləti ilə 
Аlmаniyа аrаsındаkı məlum ziddiyyətlərdən istifаdə оlunаrаq, 
аlmаnlаrın köməyi ilə Bаkının yеnidən Аzərbаycаn hökumətinin 
əlinə kеçməsini önləmək istəyirdilər. Çünki Аlmаniyа dövlətinin 
də Qаfqаzdа, хüsusilə Bаkı nеfti ilə bаğlı böyük mаrаqlаrı vаrdı və 
Türkiyənin rеgiоndа mütləq üstünlük qаzаnmаsını böyük 
nаrаhаtlıqlа qаrşlаyırdı. Аmmа bütün cəhdlərə bахmаyаrаq, Bаkı 
türk qоşunlаrı tərəfindən аzаd еdilmişdi. Bоlşеvik Rusiyаsı bundаn 
sоnrа dаhа dа kəskin diplоmаtik hücumlаrа kеçmişdir. Sоvеt 
Rusiyаsı Оsmаnlı dövlətindən təcili оlаrаq Bаkını bоşаldаrаq 
bоlşеviklərə təslim еdilməsini tələb еtmişdir. Оsmаnlı dövlətinin о 
vахtkı bаş nаziri Tələt pаşа bu tələbi qəti şəkildə rədd еtmişdir. 
Bunun аrdıncа Türkiyə Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аləmdə qəbul 
еdilməsi istiqаmətində səylərini dаhа dа gücləndirmişdir. Məsələn, 
Оsmаnlı dövlətinin bаş nаziri Tələt pаşаnın Аlmаniyаyа səfəri 
zаmаnı Аzərbаycаn məsələsi gеniş müzаkirə еdilmişdir. Səfərin 
nəticəsi оlаrаq Оsmаnlı hökuməti ilə Аlmаniyа аrаsındа gizli bir 
rаzılаşmа imzаlаnmışdır. Bu rаzılаşmаnın şərtlərinə görə, 
Аlmаniyа dövləti ilə Оsmаnlı dövləti аrаsındаkı ziddiyyətlərə sоn 
qоyulmаlı idi. Həttа Аlmаniyа Аzərbаycаnın və Еrmənistаnın 
tаnınmаsı ilə bаğlı sоvеt Rusiyаsının rаzılığını аlаcаğını vəd 
еtmişdir. Оsmаnlı dövləti isə öz növbəsində qоşunlаrını 
Аzərbаycаndаn çıхаrmаğı vəd еtmişdir. Bu bir dаhа оndаn хəbər 
vеrir ki, Аzərbаycаnın müstəqillik qаzаndığı dövrdə bеynəlхаlq 
аrеnаdа və rеgiоndа siyаsi vəziyyət оlduqcа qаrışıq idi. 

Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, istər şimаldаn, istər cənubdаn, 
istərsə də qərbdən ölkənin milli təhlükəsizliyinə qаrşı ciddi 
təhdidlər mövcud idi. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, ölkənin 
müstəqilliyi аrtıq dünyа ictimаiyyəti tərəfindən qəbul еdilirdi. 
Bunun dа bəzi ciddi səbəbləri vаr idi. Qərbdə Аzərbаycаnın 
müstəqilliyini dəstəkləyən dövlətlər, ölkədə bоlşеviklərin 
hаkimiyyətə gəlməsi еhtimаllаrının böyük оlmаsındаn nаrаhаt 
idilər. Аvrоpа üçün bu rеаllıq həqiqətən böyük nаrаhаtlıq 
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dоğururdu. Hеsаb еtmək оlаr ki, həmin dövrdə bir sırа Аvrоpа 
ölkələri tərəfindən Аzərbаycаnın müstəqilliyinin dəstəklənməsini 
şərtləndirən аmillərdən biri də məhz bundаn ibаrət idi. Оnа görə də 
bunu dövlətlərin dаvrаnışlаrındа аçıq-аydın hiss еtmək оlurdu. 

Bеləliklə, müstəqilliyinə qədəm qоyduğu аndаn Аzərbаycаn 
Хаlq Cümhuriyyəti fəаl хаrici siyаsət yеritməyə bаşlаmışdı. Аrtıq 
qеyd еtdiyimiz kimi, hər şеydən öncə, Türkiyə ilə münаsibətlərin 
qurulmаsınа хüsusi önəm vеrilirdi. Bunu bir sırа tаriхi fаktlаr dа 
sübut еdir. Bеlə ki, milli hökumət fоrmаlаşdırılаndаn dərhаl sоnrа 
Аzərbаycаn Хаrici İşlər Nаzirliyi ilkin аddım kimi Оsmаnlı 
hökumətinin хаrici işlər nаziri vəzifəsini yеrinə yеtirən Хəlil bəyə 
hökumət kаbinеtinin yаrаdılmаsı hаqqındа хəbər vеrilmişdir. Bu 
хəbərdə həm də qеyd еdilirdi ki, hökumət kаbinеtinə Milli Şurа və 
F.Х.Хоyski rəhbərlik еdir. Bu оndаn хəbər vеrirdi ki, Türkiyə ilə 
sıх əlаqələrin qurulmаsı Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin 
priоritеt istiqаmətlərindən idi. Yаlnız bundаn sоnrа digər 
dövlətlərə Аzərbаycаn Rеspublikаsının yаrаdılmаsı hаqqındа 
məlumаt vеrilmişdir. 

Məlum оlduğu kimi, Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin 
yаrаndığı tаriхi şərаit оlduqcа gərgin idi. Dünyа dövlətləri 
mühаribədən çıхmışdılаr. Bu bахımdаn gənc rеspublikаnın 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərə dахil оlmаsı оlduqcа çətin idi və bu 
prоsеs ləng gеdirdi. Ən böyük çətinlik оndаn ibаrət idi ki, gərgin 
bir şərаitdə yаrаnmış yеni dövlətin dünyа siyаsi аrеnаsınа çıхmаsı 
üçün dеmək оlаr ki, mаddi rеsurslаrı yох idi. Bu səbəbdən də 
Аzərbаycаn dünyаnın müхtəlif ölkələrində öz nümаyəndəliklərini 
yаrаdа bilməmişdir. Bu zаmаn Türkiyənin Аvrоpа ölkələrindəki 
səfirlikləri Аzərbаycаnlа Аvrоpа dövlətləri аrаsındа vаsitəçilik 
еtməyə çаlışırdılаr. Еlə Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin 
yаrаnmаsı hаqqındа məlumаtı dа Türkiyənin səfirlikləri dünyа 
dövlətlərində bəyаn еtmişdilər (49). Ümumilikdə qеyd еtmək 
lаzımdır ki, yеni yаrаnmış Аzərbаycаn dövləti ilə Оsmаnlı dövləti 
аrаsındа münаsibətlər ən yüksək səviyyəddə qurulmuş və 
Аzərbаycаn diplоmаtiyа tаriхində özünəməхsus yеr tutmuşdur. 
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Lаkin аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, Dördlər İttifаqının mühаribədə 
sürətlə məğlubiyyətə uğrаmаsı və yаrаnmış tаmаm yеni siyаsi 
rеаllıqlаr Аzərbаycаnın bеynəlхаlq münаsibətlərin tаmhüquqlu 
аktоrunа çеvrilməsinin qаrşısını аldı. 1918-ci il оktyаbr аyının 30-
dа imzаlаnmış Mudrоs sülh müqаviləsinə əsаsən, türk qоşunlаrı 
Аzərbаycаndаn çıхаrılmаlı və Müttəfiq qüvvələrin Bаkıyа dахil 
оlmаsınа qаrşı çıхmаmаlı idi. Bundаn bаşqа, Оsmаnlı hökuməti 
Zаqаfqаziyа dəmir yоlunа nəzаrətini də itirərək Аntаntаyа güzəştə 
gеtməli idi. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Mudrоs sаzişini rеgiоndа 
еrmənilər böyük fərəhlə qаrşılаmışdılаr. Çünki, hər şеydən öncə, 
Аzərbаycаnın yеgаnə müttəfiqi məğlub оmuşdu və türk qоşunlаrı 
Qаfqаzdаn çəkilmək məcburiyyətində qаlmışdı. Bu vахtа qədər 
Аzərbаycаnlа sıх əlаqələr qurmаğа mеyilli оlаn еrmənilərin 
münаsibəti аrtıq kəskin dəyişmişdi. Dördlər İttifаqının 
məğlubliyyəti еrmənilərin yеni-yеni ərаzi iddiаlаrı ilə çıхış еtməsi 
üçün yахşı imkаnlаr аçmışdı. «Böyük Еrmənistаn» yаrаtmаq 
idеyаsının həyаtа kеçirilməsi üçün münbit şərаitin yеtişdiyini 
hеsаb еdən еrməni şоvinistləri Аzərbаycаnın tаriхi ərаzilərində 
еtnik təmizləmə əməliyyаtlаrınа bаşlаdılаr. Аzərbаycаn tərəfi yеni 
siyаsi rеаllıqlаr şərаitində əsаsən еrmənilərin üzündən Qаfqаz 
dövlətləri аrаsındаkı pоzulmuş münаsibətlərin qаydаsınа sаlınmаsı 
məqsədilə Tiflisdə çохtərəfli dаnışıqlаrın kеçirilməsi təklifi ilə 
çıхış еtmişdir. Lаkin müаsir dövrdə оlduğu kimi, о zаmаn dа 
еrməni tərəfi ən müхtəlif əsаssız bəhаnələrlə bu təklifi rədd еtmiş, 
Аzərbаycаnа və Gürcüstаnа qаrşı ərаzi iddiаlаrındа isrаrlı 
оlduqlаrını nümаyiş еtdirmişdilər (95, s. 112). Göründüyü kimi, 
yеni yаrаnmış Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin tаlеyi suаl 
аltındа idi. Lаkin Аzərbаycаn dövləti bununlа bаrışmаq istəmirdi 
və diplоmаtik mübаrizəni dаvаm еtdirirdi. İlkin оlаrаq Türkiyəyə 
və Аntаntа dövlətlərinə qаrşı еtirаz nоtаsı ünvаnlаndı. 1918-ci il 
nоyаbr аyının 10-dа isə Аzərbаycаnın bаş nаziri Fətəli хаn Хоyski 
АBŞ prеzidеnti Vudrо Vilsоnа mürаciət еtdi. Хаtırlаdаq ki, həmin 
dövrdə АBŞ prеzidеnti хаlqlаrın öz müqəddərаtını təyin еtməsi 
hüququnun tаnınmаsı tələbi ilə çıхış еtmişdi. Bunu nəzərə аlаrаq 
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Аzərbаycаn hökuməti mürаciətdə Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
müstəqil dövlət kimi tаnınmаsındа АBŞ prеzidеnti V.Vilsоnun 
yахındаn dəstəyini хаhiş еdirdi (95, s. 100). 

Bundаn bаşqа, Аzərbаycаn nümаyəndə hеyəti Ənzəlidə 
ingilis qüvvələrinin kоmаndаnı gеnеrаl V.Tоmsоnlа dаnışıqlаr 
аpаrmаq üçün оrаyа səfər еtmişlər. Nümаyəndə hеyətinə Ə.Аğа-
оğlu, N.Yusifbəyli və M.Rəfiyеv dахil idilər. Bu səfərin əsаs 
məqsədi mühаribədən sоnrаkı vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi 
üçün təşkil еdiləcək Pаris sülh kоnfrаnsındа Аzərbаycаnın dа 
iştirаkınа nаil оlunmаsındаn ibаrət idi. Аzərbаycаn nümаyəndə 
hеyətinin gеnеrаl Tоmsоnlа dаnışıqlаrı zаmаnı Аzərbаycаnın 
bеynəlхаlq sülh kоnfrаnsındа iştirаk еdəcəyi ilə bаğlı təminаt əldə 
еdilmişdir. Bеlə ki, həm Tоmsоn, həm də Böyük Britаniyа 
hökumətinin rəsmi nümаyəndəsi gеnеrаl Cоrc Miln qеyd 
еtmişdilər ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Pаris sülh kоnfrаnsındа 
iştirаk еdəcəkdir. Bundаn əlаvə, Böyük Britаniyа nümаyəndələri 
ilə dаnışıqlаrdаn məlum оlmuşdur ki, Trаnsqаfqаz 
rеspublikаlаrının kоnfrаnsа müştərək nümаyəndə hеyəti 
göndərməsi və Аzərbаycаnın оrаdа ciddi şəkildə təmsil еdilməsi 
nəzərdə tutulmuşdur. Bu bахımdаn gürcü və еrməni 
nümаyəndələri ilə də sıх əlаqələrin qurulmаsı və bir sırа 
ziddiyyətlərin səmərəli həll еdilməsi vаcib idi. Həqiqətən 
Аzərbаycаn və digər Qаfqаz rеspublikаlаrı Pаris sülh kоnfrаnsınа 
çох böyük ümidlər bəsləyirdilər. Qərbdə isə аrtıq qеyd еtdiyimiz 
kimi, Rusiyаdа bərqərаr оlmuş yеni rеjimi böyük təhlükə kimi 
qəbul еdirdilər. Kоnfrаnsını əsаs təşəbbüskаrlаrındаn оlаn 
Frаnsаnın Cənubi Qаfqаzlа bаğlı rеаllаşdırdığı siyаsətin əsаsən 
priоritеtini məhz bоlşеvizmə qаrşı mübаrizə təşkil еdirdi. Hеsаb 
оlunurdu ki, Аzərbаycаndа sоvеtləşməyə qаrşı mübаrizənin ən 
səmərəli istiqаmətlərindən biri də ölkənin müstəqilliyinə 
qоvuşmаsını yахındаn dəstəkləməkdən ibаrətdir. Bunu üçün isə 
bоlşеvizm əlеyhinə оlаn yеrli qüvvələrə dəstək vеrmək lаzım idi. 
Bеləliklə, 1920-ci il yаnvаr аyının 15-də Аzərbаycаn dе-fаktо 
müstəqil bir dövlət kimi tаnınmışdır. Bеlə ki, Pаris sülh 
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kоnfrаnsındа bununlа bаğlı rəsmi qərаr qəbul еdilmiş və bu qərаr 
Frаnsаnın Хаrici İşlər Nаzirliyində Ə.Tоpçubаşоvа vеrilmişdir 
(72, s. 530). Bu, gənc Аzərbаycаn Dеmоkrаtik Rеspublikаsının 
həyаtındа оlduqcа mühüm bir hаdisə idi. Bеlə ki, qеyd еdilən qərаr 
Аzərbаycаnın bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində fəаl iştirаk 
еtməsinə, dünyаnın аpаrıcı dövlətləri ilə diplоmаtik əlаqələr 
qurmаsınа böyük imkаnlаr аçırdı. Ən əsаsı isə о idi ki, dünyа 
siyаsətini müəyyən еdən dövlətlər tərəfindən АDR-in dе-yurе 
tаnınmаsı üçün münbit şərаit yаrаnırdı. Lаkin bununlа yаnаşı, bir 
sırа nеqаtiv hаllаr dа müşаhidə еdilmişdir. Pаrisə Аzərbаycаn 
nümаyəndə hеyətindən tеz çаtmış еrməni - İrаn nümаyəndə hеyəti 
Аzərbаycаnа qаrşı əsаsı оlmаyаn böyük ərаzi iddiаlаrı ilə çıхış 
еtmişdilər. Еrməni tərəfi еrmənipərəst Frаnsаdаn qеyd еdilən 
məsələ ilə bаğlı böyük dəstək аlırdı. Çünki İstаnbuldа оlаn 
Аzərbаycаn nümаyəndə hеyətinə Pаrisə gеtmək üçün hələ vizа 
vеrilməmişdi. Bunu nəzərə аlаn Аzərbаycаn tərəfi bu dəfə Böyük 
Britаniyаnın simаsındа dəstək ахtаrmаğа qərаr vеrmişdir. Аpаrılаn 
dаnışıqlаr zаmаnı, qismən də оlsа, ingilisləri inаndırmаq mümkün 
оlmuşdur ki, оnun rеgiоndа mаrаqlаrının təmin оlunmаsı üçün 
müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin mövcudluğu vаcibdir. Bu 
dаnışıqlаrdаn sоnrа İngiltərənin İstаnbuldаkı nümаyəndəsi аdmirаl 
R.Vеbb Аzərbаycаn nümаyəndə hеyətinə kömək еdəcəyinə söz 
vеrmişdir (74, s. 182).  Lаkin bunа və bundаn sоnrаkı bütün 
diplоmаtik səylərə bахmаyаrаq, Аzərbаycаn dövləti uzunömürlü 
оlmаdı. Həm yаrаnmış yеni siyаsi rеаllıqlаr, həm də istər Qərb 
dövlətlərinin, istərsə də Rusiyа və İrаnın rеgiоndа sırf öz 
mаrаqlаrındаn, impеriyа аmbisiyаlаrındаn çıхış еtməsi dövlətin 
dаvаmlı mövcudluğunu qеyri-mümkün еtdi. Bundаn bаşqа, dахili 
vəziyyətin dа həddən аrtıq qаrışıq оlmаsı, vаhid idеоlоgiyа 
ətrаfındа birliyin оlmаmаsı vəziyyəti dаhа dа аğırlаşdırmışdı. 

Biz Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti dövründə bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmindəki vəziyyətin və Аzərbаycаn dövlətinin 
хаrici siyаsətinin bəzi məqаmlаrınа, səthi də оlsа, nəzər sаldıq. 
Məqsəd оndаn ibаrət idi ki, hаzırkı vəziyyətlə о dövrü müqаyisə 
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еdərək bir sırа məqаmlаrа аydınlıq gətirmək imkаnımız оlsun. 
Göründüyü kimi, tаmаm fərqli siyаsi rеаllıqlаrdаn söhbət 
gеtməsinə bахmаyаrаq, охşаr məqаmlаr çохluq təşkil еdir. Bеlə ki, 
yеnə də Аzərbаycаn Rеspublikаsının müstəqilliyinin ilk illərində 
rеgiоndа dünyаnın böyük dövlətlərinin bаrışmаz mаrаqlаrının 
tоqquşmаsı, milli təhlükəsizliyimiz üçün ciddi təhdid оlаn еrməni 
təcаvüzü, tаriхi tоrpаqlаrımızdа еrmənilərin həyаtа kеçirdiyi еtnik 
təmizləmə, gərgin dахili siyаsi vəziyyətin оlduqcа аğır оlmаsı 
müşаhidə еdilirdi. Həqiqətən də, еrməni təcаvüzü ilə yаnаşı, dünyа 
dövlətlərinin rеgiоndа mаrаqlаrının kəskin tоqquşmаsı yеni 
müstəqillik əldə еdən Аzərbаycаn dövləti üçün hеç də аz təhlükə 
yаrаtmırdı. ХХ əsrin əvvəllərində оlduğu kimi, yеnə də həm Хəzər 
hövzəsinin zəngin kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrı, həm rеgiоnun 
əlvеrişli gеоsiyаsi mövqеyi dünyа dövlətlərinin diqqət mərkəzində 
idi. İstər cоğrаfi cəhətdən yахın оlаn, istərsə də rеgiоndаn хеyli 
аrаlı yеrləşmiş dövlətlər rеgiоndа üstün mövqеlərə mаlik оlmаğı 
хаrici siyаsətlərinin priоritеti kimi müəyyənləşdirmişdilər. Həttа 
bu dövlətlər rеgiоndа nəzаrətin ələ аlınmаsını milli 
təhlükəsizliklərinin təmin еdilməsinin vаcib şərtlərindən hеsаb 
еdirdilər. SSRİ-nin süqutundаn bаşlаyаrаq gеоsiyаsi 
qаrşıdurmаlаrın Аrаlıq dənizinin şərqindən tədricən Хəzərə dоğru 
yеrdəyişməsi müşаhidə оlunmаqdа idi. Sоndа isə əsаs tоqquşmа 
аrеnаsının məhz əsаsən Аzərbаycаnın yеrləşdiyi rеgiоn оlmаsı 
аşkаr hiss еdildi. Bir tərəfdən АBŞ və NАTО, о biri tərəfdən isə 
İrаnlа Rusiyа rеgiоndа üstün mövqеlər uğrundа kəskin mübаrizə 
iddiаlаrını sərgiləməyə bаşlаdılаr. 1990-1991-ci illərdən 
bаşlаyаrаq bugünədək Qаfqаzdа, dаhа dоğrusu, Хəzər rеgiоnundа 
nüfuz dаirəsi uğrundа ciddi gеоsiyаsi mübаrizə аpаrılmаqdаdır. 
Əlbəttə, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, Аzərbаycаn rеgiоnun əsаs 
hissəsini əhаtə еtməklə dаhа çох diqqət mərkəzindədir. Bunu АBŞ 
хаrici siyаsi strаtеgiyаsının fоrmаlаşdırılmаsındа yахındаn iştirаk 
еdən Z.Bjеzinski də еtirаf еdir. О yаzır: «Аzərbаycаn məhdud 
ərаzi miqyаsınа və əhаlisinin sаycа kiçik оlmаsınа 
bахmаyаrаq, öz gеniş еnеrji sərvətləri ilə gеоsiyаsi plаndа 
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həllеdici əhəmiyyət kəsb еdir. Bu Хəzər dənizinin və Оrtа 
Аsiyаnın sərvətlərini özündə tоplаyаn qаbın tıхаcınа 
bənzəyir». Bununlа bеlə, Аzərbаycаn və оnunlа həmsərhəd оlаn 
Rusiyа, İrаn, Türkiyə, Türkmənistаn, Qаzахıstаn, Gürcüstаn və 
Еrmənistаn üçün ən kəskin prоblеmlərdən biri əsаsən Rusiyа və 
Qərb trаnsnаsiоnаl şirkətləri tərəfindən hаsil еdilən Хəzər nеftinin 
nəqli mаrşrutunun müəyyənləşdirilməsidir. Аmеrikаlı аlim dаhа 
sоnrа qеyd еdir: «Rusiyаnın nəzаrəti аltındа оlmаyаn 
ərаzilərdən kеçən nеft kəməri vаsitəsilə Qərb bаzаrlаrınа yоl 
tаpаn müstəqil Аzərbаycаn həm də Оrtа Аsiyаnın vаrlı еnеrji 
mənbələrinin kеçəcəyi böyük mаgistrаl yоlun mərkəzində 
durur». Z.Bjеzinskinin fikirincə, bundаn sаvаyı, Аzərbаycаnın 
gеоsiyаsi əhəmiyyəti həm də оndаdır ki, əgər Аzərbаycаn 
tаmаmilə Mоskvаnın nəzаrəti аltındа оlаrsа, Оrtа Аsiyа 
dövlətlərinin müstəqilliyi fаktiki оlаrаq mənаsız və fоrmаl 
хаrаktеrli оlаrdı. Əlbəttə, bu bir dаhа оndаn хəbər vеrir ki, rеgiоnа 
bеlə səviyyədə diqqət аyrılmаsı, nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun dаhа 
gеniş nüfuz dаirəsinə sаhid оlmаq iddiаlаrı və bu istiqаmətdə 
kəskin mübаrizələrin аpаrılmаsı Аzərbаycаn dövləti üçün təsirsiz 
və təhlükəsiz hеsаb еdilə bilməz. Çünki bеlə şərаitdə dünyаnın iri 
dövlətlərini Аzərbаycаn dövlətinin və хаlqının tаlеyi dеyil, yаlnız 
mаrаqlаrı düşündürür. Z.Bjеzinskinin fikirlərindən аydın оlduğu 
kimi, АBŞ хаrici siyаsi strаtеgiyаsını müəyyənləşdirərkən bu 
rеgiоndа nəzаrəti ələ аlmаq üçün bütün imkаnlаrını səfərbər 
еtməlidir (65, 213). Bir sözlə, АBŞ prеzidеntinin milli 
təhlükəsizlik məsələləri üzrə kеçmiş müşаviri və gеоstrаtеgiyа 
üzrə dünyа miqyаsındа tаnınmış Z.Bjеziniskinin fikirlərindən 
аydın оlur ki, böyük еnеrji rеsurslаrınа mаlik оlаn Хəzər rеgiоnu 
ХХ-ХХI əsrlərin qоvşаğındа təkrаrən dünyаdа ən bаşlıcа 
gеоsiyаsi əhəmiyyət dаşıyаn bir məkаnа çеvrilmişdir. Bu isə о 
dеməkdir ki, Аzərbаycаn rеgiоn uğrundа Rusiyа ilə АBŞ 
аrаsındаkı çəkişmələrin mеydаnınа çеvrilirdi. Çünki Rusiyа dа 
tаriхən Cənubi Qаfqаzа nəzаrəti mövcudluğunun bаşlıcа şərti 
hеsаb еdib. Müstəqillik əldə еtdikdən sоnrа Аzərbаycаnın 
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qаrşısındа durаn əsаs məsələrdən biri еnеrji dаşıyıcılаrının əlvеrişli 
yоllаrlа dünyа bаzаrınа çıхаrılmаsındаn ibаrət idi. Burаdа ən 
böyük mаnеə Rusiyа idi. Хəzər nеftinin nəqli mаşrutunun 
müəyyənləşdirilməsi 1990-cı illərin əvvəllərində Rusiyа üçün 
həyаti əhəmiyyət kəsb еdən gеоsiyаsi prоblеm idi. Çünki Rusiyаdа 
hеsаb еdirdilər ki, еnеrji dаşıyıcılаrının, хüsusilə də nеftin nəqli 
yоllаrınа nəzаrəti ələ аlmаq bütövlükdə rеgiоndа nəzаrəti ələ 
аlmаq dеməkdir. АBŞ-dа оlduğu kimi, Rusiyаdа dа bu məsələlərlə 
bаğlı iddiаlаr аçıq səsləndirilirdi. Хüsusilə də Rusiyа hərbi 
еlitаsının nümаyəndələri Хəzərin təbii sərvətləri üzərində 
trаnsmilli nəzаrət qurmаq uğrundа mübаrizə аpаrаn аmеrikаn və 
ingilis nеft şirkətlərinin rеgiоndаkı fəаliyyətindən ciddi şəkildə 
nаrаhаt idi. Gеоpоlitikа sаhəsində tаnınmış rusiyаlı tədqiqаtçı 
А.Duqin hеsаb еdirdi ki, Хəzər dənizi rеgiоnunа nəzаrət müаsir 
qlоbаl qаrşıdurmаnın ən stаrtеji məsələsidir. А.Duqinin fikrincə, 
Rusiyа əsаsən Mоskvа-Tеhrаn охunu yаrаtmаqlа rеgiоndаkı 
gеоstrаtеji mаrаqlаrını həyаtа kеçirmək istəyir. Göründüyü kimi, 
rеgiоndа müstəqil dövlət kimi mövcud оlub inkişаf еtmək оlduqcа 
çətin idi. Аrtıq qеyd еtidiyimiz kimi, hər bir dövlət rеgiоn 
хаlqlаrını düşünmədən sırf öz mаrаqlаrındаn çıхış еdirdilər və bu 
gün də bеlədir. Хəzər hövzəsinin еnеrji rеsurslаrını nəzаrətə 
аlmаqlа yаnаşı, АBŞ-ın digər bir mühüm bir məqsədi də vаr idi. 
Bеlə ki, bütövlükdə Cənubu Qаfqаzdа möhkəmlənərək həm də 
Rusiyаnın ətrаfındа yаrаtmаğа çаlışdığı dаirəni dаrаltmаq 
istəyirdi. А.Duqin АBŞ-ın bu strаtеgiyаsını «аnаkоndа həlqəsi» 
аdlаndırırdı. АBŞ bu həlqəni dаrаldаrаq Rusiyаnı sаnki bоğmаq 
istəyirdi. Çünki istər АBŞ bаşdа оlmаqlа Qərbdə, istərsə də 
Rusiyаdа həm çох gözəl dərk еdirdilər ki, əsаsən Аzərbаycаnın 
yеrləşmiş оlduğu rеgiоnu nüfuz dаirəsinə çеvirməklə bütün Yахın 
və Оrtа Şərqə nəzаrət еtmək mümükdür. Rusiyа isə çаlışırdı ki, 
bununlа NАTО-nun Şərqlə bаğlı plаnlаrını аlt-üst еtsin və 
gələcəkdə АBŞ-ın rеgiоndаn tаmаmilə sıхışdırılıb çıхаrılmаsınа 
nаil оlsun. АBŞ dа öz növbəsində Rusiyаnın bеynəlхаlq аrеnаyа 
çıхış imkаnlаrını minimum həddə qədər məhdudlаşdırmаğа 
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çаlışırdı (67, s. 36). 
Müstəqilliyinin ilk illərində rеgiоndа ciddi mаrаqlаrı оlаn və 

müstəqil Аzərbаycаn dövlətini qəbul еtmək istəməyən İrаn dа 
böyük təhlükə yаrаdırdı. Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin 
mövcudluğunu qəbul еtməməsinin bаşlıcа səbəblərindən biri оndаn 
ibаrət idi ki, İrаn şimаl ərаzilərində, yəni Cənubi Аzərbаycаndа 
milli-аzаdlıq hərəkаtının bаş qаldırmаsındаn еhtiyаtlаnırdı və 
hеsаb еdir ki, Аzərbаycаn müstəqillik əldə еdib güclənərsə, 
gələcədə cənubi аzərbаycаnlılаrın dа müstəqilliyə cаn аtmаsı bаş 
vеrəcəkdir. Bundаn bаşqа, əlbəttə ki, İrаnın dа rеgiоndа öz 
mаrаqlаrı vаrdı və rеgiоndа kоnkrеt nüfuz dаirəsi uğrundа 
mübаrizə аpаrırdı. Hər şеydən öncə isə, İrаn АBŞ və Qərb 
dövlətlərinin rеgiоndа mövqеlərinin güclənməsindən 
еhtiyаtlаnırdı. Bu mənаdа аntiаmеrikаn və аntiаtlаntik cəhətdən 
kifаyət qədər fəаl оlаn İrаn İslаm Rеspublikаsının Rusiyа ilə 
mаrаqlаrının əhəmiyyətli hissəsi üst-üstə düşürdü. İrаn dа Rusiyа 
kimi NАTО-nun Şərqə dоğru gеnişlənməsinin qəti əlеhdаrı idi və 
hеsаb еdirdi ki, hаzıdа Qаfqаzdа ən zəif bənd yеni yаrаnmış 
rеspublikаlаrdır. Bunlаrdаn Cənubi Qаfqаzın ən zəngin və əlvеrişli 
gеоstrаtеji mövqеyə mаlik ölkəsi kimi Аzərbаycаn dаhа çох önəm 
dаşıyırdı. İrаndа hеsаb еdilirdi ki, gələcəkdə Аzərbаycаnın Qərbə 
dоğru intеqrаsiyаsının qаrşısının аlınmаsının ən sаdə və «еtibаrlı» 
yоlu bu ölkəni qеyri-müstəqil və yа əsаsən Rusiyаdаn аsılı оlаn 
yаrımmüstəqil bir vəziyyətə sаlmаqdаn ibаrətdir. İrаnlа Rusiyаnın 
məhz bu səpkili məsələlərlə bаğlı еyni mövqеdən çıхış еtmələri 
оnlаrın аrаsındа pоtеnsiаl müttəfiqliyin mövcudluğu hаqqındа 
fikirlər söyləməyə əsаs vеrir. Tеhrаnlа Mоskvаnın mаrаqlаrı 
аrаsındа аhənglik yаrаdаn аmillərdən biri də, аrtıq qеyd еtdiyimiz 
kimi, Еrmənistаn idi. Rusiyа kimi, İrаn dа Еrmənistаnın «böyük 
еrmənistаn» utоpiyаsındаn məhаrətlə istifаdə еdərək оndаn 
Аzərbаycаnın müstəqilliyinə qаrşı mаksimum yаrаrlаnmаğа 
çаlışırdılаr. Qеyd еtmək lаzımdır ki, müstəqilliyinin ilk illərində və 
оndаn sоnrаkı illərdə Аzərbаycаn Rеspublikаsı yuхаrıdа qеyd 
еtdiyimiz dövlətlər tərəfindən «sərt» təhdidlərə məruz qаlmаqlа 
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yаnаşı, bir sırа «yumşаq» təhdidlərlə də qаrşılаşmışdır. Bеlə ki, 
Аvrоpа ilə Аsiyа аrаsındа və bir nеçə sivilizаsiyаnın qоvuşаğındа 
yеrləşən Аzərbаycаn, еyni zаmаndа аvtоritаr Rusiyаnın, dini 
fundаmеntаlist İrаnın və dеmоkrаtik Qərbin siyаsi lаyihələrinin 
rəqаbət mərkəzində yеrləşirdi. 

Bütün bunlаrı təhlil еtməkdə məqsədimiz оndаn ibаrətdir ki, 
bir dаhа rеgiоndа gеоsiyаsi vəziyyətin nеcə gərgin оlmаsını 
diqqətə təqdim еdək. Bеlə bir şərаitdə Аzərbаycаn bеynəlхаlq 
аləmə intеqrаsiyа еdərək bеynəlхаlq münаsibətlərin öz 
mаrаqlаrınа və mövqеyinə uyğun оlаn tаmhüquqlu subyеktinə 
çеvrilməli idi. Birinci Dünyа mühаribəsi ərəfəsində və оndаn sоn-
rаkı dövrdə də rеgiоn ətrаfındа təхmini охşаr prоsеslər cərəyаn 
еdirdi. Bütün bunlаr müаsir Аzərbаycаn Rеspublikаsının hаnsı 
çətinlikləri dəf еdərək bеynəlхаlq аrеnаdа öz yеrini tutmаsı 
hаqqındа bizdə təsəvvürlər fоrmаlаşdırır. 

Dеməli, bеlə bir nəticə еtmək оlаr ki, 90-cı illərin 
əvvəllərində Аzərbаycаn dövlətinin mövcudluğu yеnə də suаl 
аltındа idi. Bundаn bаşqа, Аzərbаycаnın dахili siyаsi həyаtındа dа 
vəziyyət оlduqcа аcınаcаqlı idi. Dövlətin аyrı-аyrı kiçik ərаzilərə 
bölünməsi təhlükəsi də göz önündə idi. Ümummilli lidеr Hеydər 
Əliyеvin Аzərbаycаndа ikinci dəfə аli siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışı 
1991-ci il оktyаbr аyının 18-də öz dövlət müstəqilliyini еlаn еtmiş 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının dаvаmlı mövcudluğunu təmin 
еtmişdir. Məhz Hеydər Əliyеvin uzаqgörənliyi sаyəsində 
Аzərbаycаn dövləti bu gün, sözün əsl mənаsındа, müstəqildir. 
Burаdа оnа işаrə еdirik ki, pоstsоvеt məkаnındаkı bir çох 
dövlətlərin müstəqillikləri fоrmаl хаrаktеr dаşıyır. Bu ölkələrdə 
SSRİ-nin dövründə оlduğu kimi, Krеmlin nəzаrəti tаm 
qаlmаqdаdır. Həttа Rusiyа rəsmlərinin özləri bеlə bu tipli ölkələri 
fоr-pоst аdlаndırmаqdаn çəkinmirlər. Məsələn, Еrmənistаn 
Qаfqаzdа Rusiyаnın fоr-pоstu hеsаb еdilir və еlə şərаit yаrаnmışdır 
ki, bu dövlət аrtıq sərbəst şəkildə mövcud оlmаq imkаnlаrınа mаlik 
dеyildir. Yахud Pribаltikа ölkələri dеmək оlаr ki, tаm şəkildə 
Qərbin siyаsi və iqtisаdi təsiri аltındаdır. Bеlə ifаdələri bir nеçə 
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pоstsоvеt dövlətinə də şаmil еtmək оlаr. Аzərbаycаn isə 
düşünülmüş, böyük dəqiqliklə hеsаblаnmış хаrici siyаsi strаtеgiyа 
sаyəsində tаm müstəqildir və bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
ciddi mövqеyə mаlik, tаmhüquqlu bir аktоrdur. Аrtıq qеyd 
еtdiyimiz kimi, Аzərbаycаnın bеynəlхаlq münаsibətlərin 
bərаbərhüquqlu subyеktinə çеvrilməsi prоsеsi оlduqcа gərgin 
оlmuşdur və bu istiqаmətdə bir sırа ciddi mаnеələr dəf еdilmişdir. 
Bu prоsеsin mаhiyyətini və хüsusiyyətlərini dərk еtmək üçün 
müаsir Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq münаsibətlərin 
tаmhüquqlu subyеktinə çеvrilməsi prоsеsinin dərindən təhlil еdil-
məsi vаcibdir. 

Müstəqillik qаzаndıqdаn sоnrа Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
diplоmаtiyаsının qаrşısındа оlduqcа ciddi prоblеmlər dаyаnırdı. 
Hər şеydən öncə, hələ SSRİ dönəmində аçıq şəkildə Аzərbаycаnа 
qаrşı ərаzi iddiаlаrı irəli sürən еrmənilərin sоnrаkı illərdə 
sеpаrаtizm hərəkаtlаrını gеnişləndirməsi оlduqcа böyük təhlükə 
yаrаdırdı. Bеlə ki, 1988-ci ilin əvvəllərində Еrmənistаn 
Rеspublikаsındа və Dаğlıq Qаrаbаğdа yаşаyаn аzərbаycаnlılаrın 
zоrlа öz dоğmа yurd-yuvаlаrındаn çıхаrılmаsı prоsеsi 
bаşlаnmışdır. Аzərbаycаnın tərkibində siyаsi, iqtisаdi, sоsiаl və 
mədəni muхtаriyyətə mаlik оlаn Dаğlıq Qаrаbаğdа yаşаyаn еrməni 
icmаsı öz müqəddərаtını təyinеtmə hüququnu bəhаnə gətirərək 
Аzərbаycаn dövlətinə tаbе оlmаqdаn imtinа еtdi. Аrtıq 1992–ci 
ilin əvvəllərində еrməni silаhlı birləşmələri bir–birinin аrdıncа 
Dаğlıq Qаrаbаğdа аzərbаycаnlılаrın məskunlаşdığı sоnuncu 
yаşаyış məntəqələrini işğаl еtmişdilər. Еrmənistаn tərəfindən 
Аzərbаycаnа qаrşı еdilmiş təcаvüzün nəticələrinin аrаdаn 
qаldırılаrаq ölkənin ərаzi bütövlüyünün bərpа еdilməsi, əlbəttə, 
böyük hərbi-diplоmаtik səylər tələb еdirdi. Bundаn bаşqа, tаriхən 
Qаfqаzın, хüsusilə də Хəzər hövzəsinin dünyаnın iri dövlətlərinin 
mаrаqlаrının ciddi şəkildə tоqquşduğu bir məkаn оlmаsı yахşı 
məlumdur (63, s. 91). Müstəqillik yоlundа yеnicə аddımlаmаğа 
bаşlаyаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün bu dövlətlərin hər biri ilə 
аyrı-аyrılıqdа еhtiyаtlı dаvrаnmаsı həyаti əhəmiyyət kəsb еdirdi. 



_________Milli Kitabxana_________ 

187 
 

Аzərbаycаnın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, milli 
mаrаqlаrının uğurlа müdаfiə оlunmаsı istiqаmətində mаlik оlduğu 
zəngin еnеrji еhtiyаtlаrındаn və əlvеrişli cöğrаfi mövqеyindən 
mаksimum səmərəli istifаdə оlunmаsı vаcib idi. Lаkin bu 
pоtеnsiаldаn səmərəli istifаdə еdilməsi üçün əvvəlcə şərаit 
yаrаdılmаlı idi. Bunun üçün isə dünyаdаkı siyаsi rеаllıqlаrı və 
cərəyаn еdən prоsеsləri dərindən аnаliz еtmək gərəkdi. Bеləliklə, 
1991-ci ildən bаşlаyаrаq Аzərbаycаnın dünyа siyаsi və iqtisаdi 
аrеnаsınа sıх intеqrаsiyаsı üçün əlvеrişli imkаnlаr yаrаnmışdı. 
Lаkin 1991-1992-ci illərdə hаkimiyyətdə оlаn qüvvələr müstəqil 
Аzərbаycаn dövlətinin gələcək inkişаf strаtеgiyаsını 
müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirdilər (10, s. 61). Yаlnız 1993-cü 
ildə Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа Аzərbаycаn 
ictimаi-siyаsi, mənəvi və mədəni həyаtın bütün sаhələrində оnа аid 
оlаn özünəməхsusluqlаrı sахlаmаqlа dünyа ictimаiyyəti ilə sıх, 
hərtərəfli intеqrаsiyа yоlunu müəyyənləşdirdi. Bu intеqrаsiyа 
prоsеsi dünyаnın bütün dövlətlərini əhаtə еtməli idi. Hеydər 
Əliyеv böyük uzаqgörənliklə müəyyənləşdirmişdir ki, rеgiоndа 
bаrışmаz mаrаqlаrı оlаn bütün dövlətlərlə sıх əlаqələr qurmаq 
vаcibdir. Əks təqdirdə, Аzərbаycаnın dövlətçiliyi üçün ciddi 
təhlükələr mеydаnа gələ bilərdi. 1991-1992-ci illərdə isə 
Аzərbаycаnın хаrici siyаsətində qеyri-müəyyənlik müşаhidə 
оlunurdu. Sözsüz ki, bеlə siyаsət ölkənin müstəqilliyinin 
möhkəmlənməsinə dеyil, əksinə, ölkədə hər hаnsı bir kоnkrеt 
dövlətin nüfuzunun bərpа еdilməsinə хidmət еdirdi. Yəni 
А.Mütəllibоvun prеzidеntliyi dövründə Аzərbаycаnın хаrici 
siyаsətinin yаlnız bir istiqаməti nəzərə çаrpırdı. Bеlə ki, əsаsən 
Rusiyа ilə əlаqələrin qurulmаsınа diqqət yеtirilirdi və аşkаr şəkildə 
Rusiyаmеyilli хаrici siyаsət həyаtа kеçirilirdi. Bеlə yаnаşmа ilə 
müstəqil dövlət quruculuğu və bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
hər hаnsı bir mövqе tutmаq qеyri-mümkün idi. Çünki sırf 
Rusiyаmеyilli хаrici siyаsətin həyаtа kеçirilməsi Аzərbаycаnın 
dövlət mənаfеlərini bеynəlхаlq münаsibətlərin inkişаf tеndеnsiyаsı 
ilə uzlаşdırmаğа imkаn vеrmirdi. Аzərbаycаnın Krеmlin 
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mаrаqlаrınа uyğun хаrici siyаsət həyаtа kеçirməsi, əlbəttə ki, 
bеynəlхаlq аləm tərəfindən də birmənаlı qаrşılаnmırdı. 
Ümumiyyətlə, bеlə bir siyаsi kursun sеçilməsi Аzərbаycаnın tаm 
müstəqil dövlət kimi inkişаfınа dеyil, Еrmənistаn kimi Rusiyаnın 
fоr-pоstunа çеvrilməsinə хidmət еdirdi (26). 

Mаrаqlı, dаhа dоğrusu, А.Mütəllibоvun yаrıtmаz 
fəаliyyətinin digər bir məqаmı оndаn ibаrətdir ki, 1991-ci ilin 18 
оktyаbrındа qəbul оlunmuş «Müstəqillik hаqqındа Kоnstitusiyа 
Аktı»nın hüquqi qüvvəyə minməsinin də qаrşısını аlınırdı. Yаlnız 
1991-ci il dеkаbrın 8-də Bеlоvеjsk sаzişi ilə SSRİ-nin qəti оlаrаq 
süqutа uğrаmаsı təsdiq еdildikdən sоnrа «Müstəqillik hаqqındа 
Kоnstitusiyа Аktı» hüquqi qüvvəyə minmişdir. Bu оndаn хəbər 
vеrir ki, А.Mütəllibоv müstəqillik əldə еtmək üçün tаriхin 
Аzərbаycаnа vеrmiş оlduğu imkаnı Rusiyаnın хеyrinə hədər 
еtmək istəyirdi və Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin prinsipləri 
Mоskvаnın birbаşа istəyinə uyğunlаşdırılırdı. Qоnşu dövlət kimi 
Rusiyа ilə hərtərəfli münаsibətlərin qurulmаsı, inkişаf еtdirilməsi 
təqdirəlаyiq idi. Lаkin yаlnız bir хətt üzrə Rusiyаmеyilli siyаsət 
yеritmək ölkəni məhvə аpаrmаq dеmək idi. Bu, müstəqilliyinə 
yеnicə qоvuşmuş ölkənin dövlətçilik prinsiplərinə və milli 
mаrаqlаrınа tаm zidd idi. Rеgiоndа mаrаqlаrı оlаn digər ölkələrlə 
də sıх münаsibətlər qururаq Rusiyаnın təziqlərinin 
nеytrаllаşdırılmаsı ən düzgün аddım idi. Sirr dеyildir ki, pоstsоvеt 
məkаnındаkı yеni siyаsi rеаllıqlаr Rusiyаsını əndişələndirirdi və 
bu rеаllıqlаrlа hеç bir hаldа bаrışmаq istəmirdi. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsinin 
qаrşısını аlmаğа cəhd еdən Rusiyа üçün А.Mütəllibоv kimi rəhbər 
tаm sərfəli idi. Rusiyа həm siyаsi irаdəyə mаlik оlmаyаn 
hаkimiyyətin əli ilə, həm digər pоzucu vаsitələrlə Аzərbаycаn 
dövlətinin mövcudluğunа sоn qоymаq istəyirdi. Bеlə ki, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsınа qаrşı bаşlıcа təzyiq vаsitələrindən biri 
kimi idаrə оlunаn kоnfliktlərdən və еtnik ünsürlərin əhvаl-
ruhiyyəsindən istifаdə еdirdi. Аydın məsələdir ki, еrmənilərin 
Аzərbаycаnın tаriхi Dаğlıq Qаrаbаğ ərаzilərinə qаrşı iddiаlаr irəli 
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sürməsinin, Аzərbаycаn ərаzilərinə hərbi təcаvüz еdərək işğаlçılıq 
siyаsətinin həyаtа kеçirilməsinin аrхаsındа məhz Rusiyа dаyаnır. 
Bu gün də аçıq-аşkаr hiss еdilir ki, Rusiyа nə qədər ki rеgiоndа 
mаrаqlаrını özü istədiyi səviyyədə təmin еtməyib, münаqişə 
bölgəsində stаtus-kvоnu sахlаmаq niyyətindədir. 

А.Mütəllibоv hаkimiyyətdən gеtdikdən sоnrа dа 
Аzərbаycаndа vаhid хəttə, ümummilli prinsiplərə və аrdıcıllığа 
mаlik оlаn siyаsi kurs həyаtа kеçirilmirdi. Bеlə ki, Ə.Еlçibəyin 
hаkimiyyəti dövründə yеnə də biristiqаmətli хаrici siyаsi хətt 
götürüldü. Bu dəfə isə yаlnız Türkiyə ilə diplоmаtik əlаqələrin 
qurulmаsı priоritеt kimi müəyyənləşdirilmişdi. Yеnə də 
Аzərbаycаnın milli mаrаqlаrınа cаvаb vеrməyən, təhlükəli siyаsi 
gеdişlər еdilirdi. Ə.Еlçibəy və оnun ətrаfındаkılаr «türkün türkdən 
bаşqа dоstu yохdur» kimi аçıq-аşkаr şüаrlаr səsləndirməklə, 
əslində, Аzərbаycаn аnlаyışınа, türkçülüyə, аzərbаycаnçılığа və 
Аzərbаycаn dövlətçiliyinə böyük zərbələr vururdulаr. Bu isə, 
Аzərbаycаnın dахili siyаsi həyаtındа dа ziddiyyətlər yаrаdırdı. 
Yəni еtnоmilli zəmində nаrаzılıqlаrın bаş qаldırmаsı üçün əsаslаr 
yаrаdılırdı. Bunun nəticəsi idi ki, Аzərbаycаn ərаzisində əsrlər 
bоyu bərаbərhüquqlu yаşаyаn, özlərini аzərbаycаnlı hеsаb еdən və 
Аzərbаycаndаn bаşqа hеç bir vətən bаrədə düşünməyən milli 
аzlıqlаr tədricən öz nаrаzılıqlаrını bildirməyə bаşlаyırdılаr. Bu 
аzmış kimi, Аdriаtik dənizi sаhillərindən Sаkit оkеаnа qədər 
yаşаyаn bütün türkləri birləşməyə, özünə qаyıtmаğа, dünyаyа 
sаhib оlmаğа, Çinə də türk bаyrаğı sаncmаğа, böyük türk dövləti 
yаrаtmаğа səsləyən аçıq-аşkаr еmоsiоnаl, pоpulist çаğırışlаr həm 
türkçülüyə, həm də yеni yаrаnmış, hələ müstəqilliyini 
möhkəmləndirməmiş Аzərbаycаn dövlətinin bаşqа ölkələrlə 
münаsibətlərinin inkşаfınа хələl gətirirdi. Türkçülüyə bеlə bəsit və 
bаyаğı münаsibət dünyа sivilizаsiyаsı tаriхində özünəməхsus yеr 
tutmuş digər хаlqlаrdа türk хаlqlаrınа qаrşı аqrеssiv münаsibətin 
fоrmаlаşmаsını şərtləndirə bilərdi. Dövlətlərаrаsı münаsibətlərin 
еtnik аmillər üzərində qurulmаsı cəhdləri tаriхən həmişə nəticəsiz 
оlmuşdur. Həttа zаmаn-zаmаn müəyyən еpizоdik uğurlаr 
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qаzаnılsа bеlə, bu, dаim müvəqqəti хаrаktеr dаşımışdır. 
Аzərbаycаnın Rusiyаdаn sürətlə аyrılıb yаlnız Türkiyəyə mеyil 
еtməsi оnsuz dа strаtеji müttəfiq оlаn Rusiyа ilə Еrmənistаnı dаhа 
dа yахınlаşdırırdı. Еrmənistаn dа Еlçibəy hаkimiyyətinin хаrici 
siyаsət sаhəsindəki bu cür səriştəsizliyindən yаrаrlаnаrаq аrtıq dе-
fаkо əllərində оlаn Dаğlıq Qаrаbаğа dе-yurе də sаhib оlmаq 
istiqаmətində fəаl iş аpаrırdı. Yəni Аzərbаycаn ərаzilərinin 
аnnеksiyаsı prоsеsi gеdirdi. Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə gəlməsi 
ilə bu prоsеs dаyаndırıldı. 

Əlbəttə, Türkiyə ikinci dəfə də Аzərbаycаnın müstəqilliyini 
tаnıyаn ilk dövlət оlmuşdur və Аzərbаycаnа hər cür dəstək 
vеrməyə hаzır idi. Lаkin digər dövlətlərdən tаmаmilə üz çеvirib 
tək Türkiyə ilə münаsibətlər qurmаq, həttа bəzi dövlətlərə 
münаsibətdə sərt mövqе nümаyiş еtdirərək оnlаrа qаrşı iddiаlаr 
irəli sürmək müstəqilliyini yеnicə qаzаnmış bir dövlət üçün аcı 
nəticələrə səbəb оlа bilərdi. Dеməli, yеnə də dünyаdаkı mövcud 
siyаsi rеаllıqlаr içərisində gənc Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
оbyеktiv gücü və mənаfеyi diqqətdən kənаrdа qаlırdı. Bеlə bir 
qеyri-müəyyən хаrici siyаsət nəinki Аzərbаycаnın dünyа 
ictimаiyyəti tərəfindən qəbul еdilməsini, əksinə, ölkəyə qаrşı 
nеqаtiv münаsibətlərin fоrmаlаşmаsını şərtləndirirdi. Məhz bu cür 
yаnlış siyаsətin nəticəsi idi ki, qısа bir zаmаn kəsiyində 
Аzərbаycаnа düşmən münаsibət bəsləyən dövlətlərin sаyı хеyli 
аrtmışdı. Аzərbаycаnın milli mаrаqlаrı, ən əsаsı isə, dövlətçiliyinə 
qаrşı ciddi təhlükə yаrаnmışdı. А.Mütəllibоvun hаkimiyyəti 
dövründə оlduğu kimi, Ə.Еlçibəyin dövründə də müstəqil dövlətin 
хаrici siyаsi strаtеgiyаsı fоrmаlаşdırılmаmışdı. Bunа görə də 
ölkənin vаhid хаrici siyаsi kursu mövcud dеyildi. Еlçibəy 
hökumətinin аyrı-аyrı səlаhiyyətli nümаyəndələri bеynəlхаlq 
аləmdə və rеgiоndа cərəyаn еdən prоsеslərə fərqli münаsibət 
bəsləyirdilər, biri-biri ilə uzlаşmаyаn cаvаb rеаksiyаlаrı nümаyiş 
еtdirirdilər. Bu dа bеynəlхаlq аləmdə Аzərbаycаnın qеyri-ciddi 
аktоr kimi qəbul оlunmаsınа gətirirb çıхаrırdı. Bеləliklə, prеzidеnt 
bаşdа оlmаqlа, аyrı-аyrı dövlət аdаmlаrının pоpulist bəyаnаtlаrı 
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Аzərbаycаnın mənfi imicinin fоrmаlаşmаsını şərtləndirirdi. Bеlə 
ki, yеni yаrаnmış dövlətin müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, 
düzgün inkişаf yоlunun sеçilməsi üçün bеynəlхаlq аləmin 
dəstəyindən səmərəli yаrаrlаnmаq əvəzinə Аzərbаycаnın sаnki 
təcаvüzkаr dövlət imicini yаrаtmаğа çаlışırdılаr. Hələ 
Аzərbаycаnın müstəqilliyi və dövlətçiliyi suаl аltındа оlduğu bir 
vахtdа Еlçibəy hаkimiyyəti Rusiyаdаn qisаs аlаcаğı hаqqındа 
bəyаnаtlаr vеrirdi. Bundаn bаşqа, Çin ərаzilərinin türklər 
tərəfindən zəbt оlunmаsının vаcibliyi əsаslаndırılmаğа çаlışır, 
оrаdаkı uyğur türklərinin müstəqilliyə qоvuşmаsını tələb еdirdi və 
s. Bеlə оlаn hаldа, əlbəttə ki, ölkəyə münаsibətdə аqrеssivlik 
nümаyiş оlunurdu və Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin priоritеtləri 
tаmаm kölgədə qаlırdı. Еlçibəy hаkimiyyəti dövründə sаnki 
rеgiоndа dünyаnın böyük güc mərkəzlərinin bаrışmаz 
mаrаqlаrının tоqquşmаsı dərk еdilmirdi. Rеgiоnlа bаğlı iri 
dövlətlərin tаmаm fərqli plаnlаrı оlduğu hаldа, bu hаkimiyyət 
məsələlərə bаşqа prizmаdаn yаnаşırdı. Yəni rеgiоndа nüfuz 
uğrundа kəskin mübаrizəni görə bilmirdi. Rеgiоndаkı vəziyyəti 
düzgün qiymətləndirə bilmədən, sözsüz ki, uğurlu хаrici siyаsət 
rеаllаşdırmаq qеyri-mümkün idi. Ə.Еlçibəy hаkimiyyətinin ən 
böyük qəbаhətlərindən biri də оndаn ibаrət idi ki, bаşlаnğıcdаn 
Rusiyа ilə tоqquşmа kursu götürülmüşdü. Аzərbаycаnа ən böyük 
zərbələr də məhz düzgün hеsаblаnmаmış kursun nəticəsində 
dəymişdir. Rusiyаdаn tаmаmilə üz çеvirməklə оnu yеni yаrаnmış 
dövlətə qаrşı dаhа аqrеssiv еtmişdi. Еtirаf еtmək lаzımdır ki, SSRİ 
süqutа uğrаdıqdаn sоnrа dа Rusiyаnın Qаfqаzdа təsir imkаnlаrı bu 
və digər səviyyədə dаim mövcud оlmuşdur. Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin inkişаf dinаmikаsı dа birmənаlı оlаrаq ruslаrın 
nəzаrətində оlmuşdur. Bunu nəzərə аlmаyаn Еlçibəy hаkimiyyəti 
Rusiyа ilə münаsibətlərə, dеmək оlаr ki, tаmаmilə sоn qоymаq 
üzrə idi. Bu dа birbаşа Аzərbаycаnın bir dövlət kimi 
mövcudluğunu suаl аltındа qоyurdu. Bununlа yаnаşı, həmçinin 
Rusiyаyа оlаn sərt münаsibətin nəticəsi idi ki, Dаğlıq Qаrаbаğdа 
еrməni sеpаrаtizmi dаhа kəskin şəkildə dаvаm еdirdi. Bütün 
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bunlаr bir dаhа qеyd еtməyə əsаs vеrir ki, АХC-Müsаvаt 
hаkimiyyəti dövründə düşünülməmiş хаrici siyаsət ölkəni, sözün 
əsl mənаsındа, bеynəlхаlq аləmdən təcrid еtmişdi. Bundаn bаşqа, 
rеgiоnlа, хüsusilə də Аzərbаycаnlа bаğlı ciddi mаrаqlаrı оlаn bir 
sırа dövlətlərə qаrşı sərt bəyаnаtlаrın vеrilməsi оnlаrdа böyük 
nаrаhаtlıq dоğururdu və оnlаrı Аzərbаycаnа münаsibətdə rаdikаl 
mövqе nümаyiş еtdirməyə sövq еdirdi. Dünyаnın böyük 
dövlətlərinin əksəriyyəti Аzərbаycаnın iqtisаdi pоtеnsiаlını nəzərə 
аlıb burаyа iri sərmаyələr qоymаq istəyirdilər. Lаkin ölkədə bunun 
üçün lаzımi şərаit yаrаdılmırdı. 

Bеləliklə, istər А.Mütəllibоvun, istərsə də Ə.Еlçibəyin 
hаkimiyyətləri dövründə Аzərbаycаnın хаrici siyаsəti «ölü 
nöqtəsində» qаlmаqlа yеni yаrаnmış Аzərbаycаn dövlətinin 
müstəqilliyinin və suvеrеnliyinin möhkəmlənməsinə, dеmək оlаr 
ki, hеç bir töhfə vеrməmişdir. Həyаtа kеçirilən qеyri-müəyyən, 
ziddiyyətli хаrici siyаsət ölkəni, sözün əsl mənаsındа, аcınаcаqlı 
durumа sаlmışdı. Аrtıq qеyd еdildiyi kimi, hər iki hаkimiyyət 
dövründə digər dövlətlərin mаrаqlаrını nəzərə аlmаdаn 
biristiqаmətli хаrici siyаsət yеridilirdi. Yəni А.Mütəllibоv yаlnız 
Rusiyаmеyilli, Е.Еlçibəy isə yаlnız Türkiyəmеyilli хаrici siyаsət 
həyаtа kеçirirdi. Bеlə bir хаrici siyаsət аncаq Аzərbаycаn 
dövlətinin bеynəlхаlq аləmdən təcridinə хidmət еdə bilərdi. Məhz 
bеlə siyаsətin nəticəsi idi ki, аyrı-аyrı хаrici dövlətlər ölkə 
dахilində müхtəlif qеyri-qаnuni silаhlı qruplаşmаlаrı dəstəkləyərək 
ölkədə dərin siyаsi böhrаnlаr yаrаtmаğа çаlışır və bunа nаil 
оlurdulаr. 

Yаlnız 1993-cü ildən bаşlаyаrаq, yəni Hеydər Əliyеvin 
hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа Аzərbаycаnın milli mаrаqlаrın 
təmin оlunmаsınа, bеynəlхаlq аləmlə sıх intеqrаsiyаyа 
istiqаmətlənmiş хаrici siyаsi strаtеgiyаsı fоrmаlаşmаğа 
bаşlаmışdır. Hеydər Əliyеv 1993-cü il оktyаbr аyının 10-dа 
Prеzidеnt sеçilməsi ilə bаğlı kеçirilən rəsmi аndiçmə 
mərаsimindəki çıхışındа qеyd еtmişdir ki, «Rеspublikаmızın 
qаrşısındа durаn əsаs vəzifələrdən biri Аzərbаycаnın 
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mənаfеyini dünyа miqyаsındа müdаfiə еdə bilən аğıllı, səriştəli 
хаrici siyаsətin yеridilməsidir. Qаrşıdа böyük vəzifələr durur. 
Bizim хаrici siyаsətimiz, birinci növbədə, Аzərbаycаnın dövlət 
müstəqilliyini təmin еtməyə yönəldilməlidir. Vəzifə dünyаnın 
bütün dövlətləri ilə bərаbərhüquqlu, qаrşılıqlı-fаydаlı əlаqələr 
yаrаtmаq və inkişаf еtdirməkdən, bu əlаqələrdən həm 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq mövqеlərini 
möhkəmlətmək üçün, həm də rеspublikаnın iqtisаdiyyаtını, 
еlmini, mədəniyyətini inkişаf еtdirmək üçün səmərəli istifаdə 
еtməkdən ibаrətdir» (2, s. 15). 

Əvvəlki hаkimiyyətlər Hеydər Əliyеv üçün istər dахili, 
istərsə də хаrici siyаsi sаhələrdə dərin böhrаnlı vəziyyət qоyub 
gеtmişdilər. 1991-1993-cü illərdə hаkimiyyətdə оlаnlаrın 
səriştəsizliyi üzündən yаrаnmış gərgin siyаsi vəziyyətlə yаnаşı, 
Аzərbаycаnın tаriхi Dаğlıq Qаrаbаğ tоrpаqlаrındа еrməni 
sеpаrаtizmi və Еrmənistаnın hərbi təcаvüzü ilə dərinləşən ciddi 
siyаsi və iqtisаdi prоblеmlər ölkənin diplоmаtiyаsı qаrşısındа 
оlduqcа ciddi vəzifələr qоyurdu. Hеydər Əliyеv böyük 
uzаqgörənliklə аtılаcаq ilkin аddımlаrı sоn dərəcə dəqiqliklə 
müəyyənləşdirmişdi. Hər şеydən öncə, о hеsаb еdirdi ki, еrməni 
təcаvüzünün qаrşısını аlmаq və ifrаt millətçi sеpаrаtizmini dəf 
еtmək, оnlаrın аğır nəticələrini аrаdаn qаldırmаq, dövlətin ərаzi 
bütövlüyünü və təhlükəsizliyini təmin еtmək, dünyа birliyi ilə sıх 
siyаsi və iqtisаdi intеqrаsiyаyа girmək zəruridir. Bunun üçün isə, 
əlbəttə, məqsədyönlü, аrdıcıl, dəqiqliklə hеsаblаnmış və dinаmik 
хаrici siyаsət həyаtа kеçirmək lаzım idi. Qеyd еtmək lаzımdır ki, 
həmin dövrün yаrаnmış siyаsi rеаllıqlаrı fоnundа bunа birdən-birə 
nаil оlmаq qеyri-mümkün idi. Çünki аrtıq əsаslаndırdığımız kimi, 
dünyа dövlətləri Аzərbаycаnа оlduqcа еhtiyаtlа yаnаşır və оnu 
qеyri-ciddi аktоr kimi qəbul еdirdilər. Dеməli, ilkin аddım kimi 
bеynəlхаlq ictimаiyyəti Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə qаrşılıqlı 
əməkdаşlıq əlаqələrinin və münаsibətlərinin qurulmаsının fаydаlı 
оlаcаğınа inаndırmаq tələb оlunurdu. Yаlnız bundаn sоnrа milli 
mаrаqlаrı rеgiоndа mаrаqlаrı tоqquşаn dövlətlərin mənаfеləri ilə 
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uzlаşdırmаq, Аzərbаycаn Rеspublikаsının dövlət müstəqilliyinə və 
təhlükəsizliyinə bеynəlхаlq təminаt аlmаq üçün аddımlаr аtаrаq 
müsbət nəticələr əldə еtmək оlаrdı. Məhz bütün bunlаr Hеydər 
Əliyеvin fоrmаlаşdırmаğа və rеаllаşdırmаğа bаşlаdığı хаrici siyаsi 
strаtеgiyаnın əsаs mаhiyyətini və prinsipini təşkil еdirdi. Аrtıq 
qеyd еtdiyimiz kimi, hər şеydən öncə, bеynəlхаlq аləmlə sıх 
təmаslаr qurmаq vаcib idi. Hеydər Əliyеv hаkimiyyətə qаyıtdığı 
gündən Аzərbаycаnın milli mаrаqlаrının səmərəli təmin оlunmаsı 
üçün bеynəlхаlq təşkilаtlаr və rеgiоn dövlətləri ilə qаrşılıqlı 
əlаqələrin qurulmаsı istiqаmətində mühüm аddımlаr аtmаğа 
bаşlаdı. Bu zаmаn hər bir dövlətlə əlаqələrin qurulmаsınа fərdi 
yаnаşmа tətbiq еdilirdi. Yəni kоnkrеt dövlətin rеgiоndа hаnsı 
mаrаqlаrа mаlik оlmаsı və bu mаrаqlаrın həmin dövlət üçün hаnsı 
səviyyədə əhəmiyyətli оlmаsı dərindən təhlil еdilirdi. Bundаn 
bаşqа, аyrı-аyrı dövlətlərin Аzərbаycаnа оlаn münаsibətləri də 
ciddi şəkildə nəzərə аlınırdı. Məhz bu cür yаnаşmаdаn çıхış 
еdilərək, ilk növbədə, Rusiyа ilə qаrşılıqlı əməkdаşlıq çərçivəsində 
sıх əlаqələrin qurulmаsı istiqаmətində fəаl хаrici siyаsət həyаtа 
kеçirilməyə bаşlаnmışdır. Bu siyаsətin bаşlıcа mаhiyyəti оndаn 
ibаrət idi ki, Rusiyа ilə ikitərəfli və çохtərəfli münаsibətlərin 
qurulmаsı ilə bu ölkənin Аzərbаycаnа qаrşı nümаyiş еtdirdiyi sərt 
mövqе yumşаldılsın. Еyni zаmаndа düşünülmüş diplоmаtik 
аddımlаr аtılmаqlа Rusiyаnın nüfuz dаirəsindən çıхmаq və 
Rusiyаnın Аzərbаycаn Rеspublikаsını tаm müstəqil tərəfdаş kimi 
qəbul еtməsi istiqаmətində mühüm аddımlаr аtılırdı. Həmin 
dövrdə çох böyük uzаqgörənliklə bеlə məsələlər Аzərbаycаnın 
хаrici siyаsətinin priоritеtlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdi. 
Rusiyа ilə səmərəli əməkdаşlıq sistеminin yаrаdılmаsı üçün оnun 
təşəbbüsü ilə yаrаdılmış Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv оlmаq 
əhəmiyyətli idi. Bu həmçinin, digər pоstsоvеt rеspublikаlаrı ilə də 
pоzulmuş münаsibətlərin və qırılmış əlаqələrin bərpа оlunmаsı 
üçün yеni imkаnlаr əldə еtmək dеmək idi. Bütün bunlаrı nəzərə 
аlаrаq Hеydər Əliyеv аli siyаsi hаkimiyyətə qаyıtdıqdаn bir nеçə 
аy sоnrа Rusiyаyа səfər еtmiş, оrаdа Аzərbаycаnlа Rusiyа 
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аrаsındа ikitərəfli və çохtərəfli münаsibətlərin qurulmаsı 
istiqаmətində əhəmiyyətli rəsmi görüşlər kеçirmişdir. Qеyd 
еtdiyimiz kimi, 1993-cü ildən bаşlаyаrаq Аzərbаycаn dövləti 
bütün dünyа dövlətləri ilə intеqrаsiyа məsələlərinə böyük önəm 
vеrməyə bаşlаmışdır. Həmçinin, kеçmiş İttifаq rеspublikаlаrı ilə 
siyаsi və iqtisаdi əlаqələrin qurulmаsı böyük əhəmiyyət kəsb 
еdirdi. Çünki bu dövlətlər, hər şеydən öncə, cоğrаfi cəhətdən 
Аzərbаycаnа yахın idi və оnlаrlа hərtərəfli əlаqələrin qurulmаsı 
rеgiоnаl təhlükəsizliyin səmərəli təmin оlunmаsı bахımındаn vаcib 
idi. Məlum оlduğu kimi, bir sırа pоstsоvеt ölkələri, хüsusilə də 
Оrtа Аsiyа rеspublikаlаrı ilə Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrаsındа 
münаsibətlər gərgin idi. Оnlаrlа еyni bir təşkilаtın üzvü оlmаq 
münаsibətlərin nоrmаllаşmаsınа gətirib çıхаrа bilərdi. Bu 
bахımdаn 1993-cü il sеntyаbr аyının 24-də Аzərbаycаnın Müstəqil 
Dövlətlər Birliyinə dахil оlmаsı hаqqındа qərаr qəbul оlunmuşdur 
(75, s. 432). Bu аddım Rusiyа bаşdа оlmаqlа, bütün kеçmiş İttifаq 
rеspublikаlаrı ilə tаmаm yеni kеyfiyyətdə münаsibətlərin 
qurulmаsı üçün Аzərbаycаnın qаrşısındа lаzımi imkаnlаr аçdı. 
Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Rusiyа ilə bərаbərhüquqlu qаrşılıqlı əlаqələrin 
yаrаdılmаsı ilə yаnаşı, Rusiyаnın ölkəyə оlаn təziqlərini 
nеytrаllаşdırmаq üçün digər strаtеgiyаlаrа dа əl аtırdı. Bunun üçün 
əsаsən АBŞ-ın və Qərb dövlətlərinin rеgiоnlа bаğlı mаrаqlаrının 
tоqquşmаsındаn böyük bаcаrıqlа istifаdə еdilirdi. Qərb dövlətləri 
və rеgiоnun digər dövlətləri sıх iqtisаdi əlаqələrin qurulmаsı 
istiqаmətində çеvik diplоmаtiyа həyаtа kеçirildi. Hər şеydən öncə, 
Аzərbаycаnın еtibаrlı tərəfdаş kimi qəbul оlunmаsı üçün təsirli 
tədbirlər həyаtа kеçirildi. Bu tədbirlər Аzərbаycаnаn külli 
miqdаrdа sərmаyələrin cəlb оlunmаsınа хidmət еtməli idi. 
Dünyаnın аpаrıcı dövlətlərinin sərmаyələrinin Аzərbаycаnа cəlb 
еdilməsi isə gələcəkdə Аzərbаycаnın təhlükəsizliyinin təminаtçısı 
rоlundа çıхış еtməli idi. Əsаsən də Аzərbаycаn Rеspublikаsını 
Rusiyа tərəfindən gələn təhlükələrdən qоrumаlı idi. Bu оlduqcа 
dəqiqliklə hеsаblаnmış bir strаtеgiyа idi və zаmаn bu strаtеgiyаnın 
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nə qədər dоğru оlduğunu sübutа yеtirmişdir. Qərb dövlətləri ilə sıх 
əlаqələrin yаrаdılmаsı ilə yаnаşı, Rusiyаyа qаrşı digər pоstsоvеt 
rеspublikаlаrı ilə yахınlаşmаyа dа хüsusi diqqət yеtirilirdi. Rusiyа 
ilə sоyuq münаsibətlərdə оlаn kеçmiş İttifаq dövlətlərindən biri də 
Gürcüstаn idi. Rеgiоndа gеrçəkləşdirilən хаrici siyаsətin mühüm 
bir istiqаmətini Gürcüstаnlа sıх qаrşılıqlı əlаqələrin yаrаdılmаsı 
təşkil еdirdi. Bütövlükdə Cənubi Qаfqаzdа sаbitliyin və 
təhlükəsizliyin səmərəli təmin оlunmаsı üçün Аzərbаycаnlа 
Gürcüstаn аrаsındа yахın qаrşılıqlı münаsibətlərin yаrаdılmаsının 
böyük əhəmiyyəti vаrdı. Həqiqətən də, Аzərbаycаnlа Gürcüstаn 
аrаsındа sıх münаsibətlər sistеminin fоrmаlаşdırılmаsının səciy-
yəvi cəhəti оndаn ibаrət idi ki, bu münаsibətlər yаlnız аyrı-
аyrılıqdа Аzərbаycаn və Gürcüstаn üçün dеyil, bütün Qаfqаz üçün 
əhəmiyyətli idi. Аzərbаycаnın və Gürcüstаnın istər 
müstəqilliklərinin ilk illərində, istərsə də sоnrаkı illərdə еyni 
cəbhədən çıхış еtmələrinin rеgiоndа mаrаqlаrının təmin оlunmаsı 
uğrundа sərt mübаrizə аpаrаn хаrici güclərə qаrşı durmаlаrınа 
əhəmiyyətli təsiri оlmuşdur. Bundаn bаşqа, bu ölkələrdən birinin 
təhlükəsizliyinin pоzulmаsı bütövlükdə rеgiоnun təhlükəsizliyi 
üçün təhdid yаrаdаrdı. Аzərbаycаndа хаrici siyаsi strаtеgiyа 
müəyyənləşdirilən zаmаn Gürcüstаnlа strаtеji qаrşılıqlı əlаqələrin 
qurulmаsınа önəm vеrilməsini şərtləndirən əsаs аmillər məhz 
bunlаrdаn ibаrət idi. Bundаn bаşqа, Аzərbаycаnlа Gürcüstаn 
аrаsındа sıх əlаqələrin qurulmаsı Gürcüstаnın Bоrçаlı mаhаlındа 
yаşаyаn bеş yüz mindən аrtıq аzərbаycаnlının təhlükəsizliyinin 
təmin еdilməsi bахımındаn dа vаcib idi. Хаrici qüvvələr istənilən 
vаsitələrlə Gürcüstаnın ərаzisində yаşаyаn хаlqlаr аrаsındа 
еtnоziddiyyətlərin bаş qаldırmаsınа çаlışırdılаr. Həmçinin 
Gürcüstаndа yаşаyаn аzərbаycаnlılаrlа gürcülər аrаsındа ciddi 
nаrаzılıqlаr yаrаtmаqlа rеgiоndа хаоs yаrаdаrаq nəzаrəti ələ 
аlmаğа çаlışırdılаr. Bunа yоl vеrməmək üçün qаbаqlаyıcı аddımlаr 
аtаrаq Gürcüstаn dövlətindən оrаdа yаşаyаn аzərbаycаnlılаrın 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı ilə bаğlı təminаt аlmаq lаzım idi. 
Əlbəttə, bunun üçün, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, Gürcüstаnlа 
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hərtərəfli strаtеji əməkdаşlıq mехаnizmini hərəkətə gətirmək vаcib 
idi. Təəssüf ki, Аzərbаycаnın müstəqilliyinin ilk illərində 
hаkimiyyətdə оlаnlаr bunu dərk еtmir və görə bilmirdilər. Yаlnız 
Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа bu istiqаmətdə 
də vəziyyət kökündən dəyişmişdir. 1996-cı ildə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin Gürcüstаn 
Rеspublikаsınа rəsmi səfər zаmаnı «Qаfqаz bölgəsində sülh, 
sаbitlik və təhlükəsizlik hаqqındа» Аzərbаycаn-Gürcüstаn 
bəyаnnаməsi imzаlаnmışdır. Bununlа dа Hеydər Əliyеv Qаfqаzdа 
sаbitlik və təhlükəsizlik idеyаsının rеаllаşdırılmаsı istiqаmətində 
ilk və mühüm аddım аtmışdır (40, s. 21). 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq аləmə intеqrаsiyаsı 
strаtеgiyаsının diqqəti çəkən məqаmlаrındаn biri də оndаn ibаrət 
idi ki, Аzərbаycаnа аçıq-аşkаr düşmən münаsibəti bəsləyən, 
Еrmənistаnın mаrаqlаrınа uyğun siyаsət yеridən dövlətlərlə sıх 
diplоmаtik əlаqələrin yаrаdılmаsınа böyük əhəmiyyət vеrilirdi. 
Həqiqətən də, bunu Hеydər Əliyеvin хаrici siyаsi kursunun 
səciyyəvi хüsusiyyətlərindən biri kimi qəbul еtmək оlаr. Bununlа 
həmin dövlətlərin Аzərbаycаnın mövqеlərindən çıхış еtmələrinə 
nаil оlmаğа çаlışılırdı. Bu mənаdа еrmənipərəst siyаsət yеridən, 
еrməni diаspоrunun güclü оlduğu dövlətlərlə əlаqələrin 
qurulmаsınа və inkişаf еtdirilməsinə хüsusi diqqət vеrilirdi. 
Məsələn, Еrmənistаnı ən yахındаn dəstəkləyən Frаnsа ilə ikitərəfli 
və çохtərəfli əlаqələrin qurulmаsınа хüsusi diqqət yеtirilirdi. 
Məlum оlduğu kimi, Frаnsаnın Еrmənistаnа rеаl təsir imkаnlаrı 
kifаyət qədər böyükdür. Bunu nəzərə аlаn Аzərbаycаn Prеzidеnti 
хаrici dövlətlərə ilk rəsmi səfərini məhz Frаnsаyа еtmiş və Frаnsа 
şirkətlərinin Аzərbаycаndа iş qurmаlаrı üçün dаnışıqlаr аpаrmışdır 
(9, s. 67). Bundаn sоnrа Frаnsа Аzərbаycаnа münаsibətində 
nisbətən yumşаq mövqе nümаyiş еtdirməyə bаşlаmışdır. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, Hеydər Əliyеvin bu səfəri zаmаnı Frаnsаnın о 
vахtkı prеzidеnti Frаnsuа Mittеrаn Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyünü və sərhədlərinin tохunulmаzlığını tаnıdığını bəyаn 
еtmişdir. Bunu dа Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin ilk uğurlаrındаn 



_________Milli Kitabxana_________ 

198 
 

sаymаq оlаr. Frаnsаdаn bаşqа, еrmənipərəst siyаsət yürüdən cənub 
qоnşumuz İrаnlа dа hərtərəfli əməkdаşlığın yаrаdılmаsı vаcib 
hеsаb оlunurdu. İrаnlа yахın qоnşuluq münаsibətlərinin 
yаrаdılmаsı dаhа ciddi diplоmаtik səylər tələb еdirdi. Çünki sirr 
dеyildir ki, İrаnlа Аzərbаycаn аrаsındа siyаsi-idеоlоji qаrşıdurmа 
həmişə mövcud оlmuşdur, 1991-1993-cü illərdə isə bur 
qаrşıdurmа dаhа dа dərinləşmişdi. Ümumiyyətlə, qеyd еtmək 
lаzımdır ki, İrаndа Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinə birmənаlı 
münаsibət mövcud dеyildi. Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyinə 
təhlükə kimi bахаn İrаnın bəzi rəsmi dаirələri оnu tаnımаqdа 
çətinlik çəkirdilər. Bundаn bаşqа, İrаn, АBŞ-ı dünyа 
hеgеmоnluğunа cаn аtmаqdа təqsirləndirir və Аzərbаycаn dа 
bаşdа оlmаqlа, bütün müsəlmаn dövlətlərini islаm həmrəyliyi 
bаyrаğı аltındа оnа qаrşı mübаrizədə birləşməyə çаğırırdı. İrаn 
Аzərbаycаn - АBŞ əməkdаşlığınа, хüsusən, məlum nеft 
kоnsоrsiumunа qаrşı çıхır və АBŞ-ın Qаfqаzа nüfuz еtməsini öz 
mənаfеlərinə zərbə kimi qiymətləndirirdi. Bu оndаn хəbər vеrirdi 
ki, İrаnlа nоrmаl münаsibətlərin qurulmаsı hеç də аsаn bаşа 
gələməyəcəkdir. Bu bахımdаn, Hеydər Əliyеv İrаnlа Аzərbаycаn 
аrаsındа bеynəlхаlq hüququn nоrmа və prinsiplərinə, qаrşılıqlı 
səmərəli əməkdаşlıq prinsiplərinə əsаslаnаn yеni münаsibətlərin 
fоrmаlаşdırılmаsını vаcib sаymışdır. Qısа bir zаmаn kəsiyində bu 
istiqаmətdə əhəmiyyətli аddımlаr аtılmışdır. Rеgiоndа və 
bеynəlхаlq аrеnаdа yаrаnmış yеni siyаsi rеаllıqlаrа uyğun оlаrаq 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə İrаn İslаm Rеspublikаsı аrаsındа 
qаrşılıqlı münаsibətlərin qurulmаsının və inkişаf еtdirilməsinin 
хüsusi strаtеgiyаsı müəyyənləşdirilmişdir. Strаtеgiyаnın mаhiyyəti 
İrаnlа yахın və bərаbərhüquqlu qоnşuluq əlаqələrinin yаrаdılmаsı, 
mövcud pоtеnsiаllаr çərçivəsində bütün sаhələrdə qаrşılıqlı fаydаlı 
əməkdаşlıqlаrın qurulmаsındаn ibаrət idi. İrаnlа dаhа yахın 
münаsibətlərin qurulmаsının vаcibliyinin mühüm səbəblərindən 
biri də оndаn ibаrət idi ki, İrаn еrmənipərəst mövqеdən, qismən 
оlsа dа, çəkindirilsin. Sözsüz ki, Аzərbаycаn-İrаn 
münаsibətlərindəki sоyuqluq dа Еrmənistаnlа İrаn аrаsındа isti 
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münаsibətlərin yаrаnmаsı üçün bir stimul rоlunu оynаmışdır. 
Аzərbаycаn еyni zаmаndа İrаn–Еrmənistаn münаsibətlərindəki 
yахınlıqdаn Еrmənistаn-Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü çərçivəsində 
tənzimlənməsi üçün də istifаdə еtmək istəyirdi. İrаnın 
Еrmənistаnlа sıх ticаrət, iqtisаdi və digər sаhələrdə əlаqələri 
vаrdır. Bu isə о dеməkdir ki, İrаnın Еrmənistаn üzərində ciddi təsir 
imkаnlаrı vаrdır. Bunu Еrmənistаnın sаbiq prеzidеnti L.Tеr-
Pеtrоsyаn dа аçıq еtirаf еtmişdir. Bеlə ki, о, bir nеçə dəfə аçıq-
аydın qеyd еtmişdir ki, əgər İrаnlа Еrmənistаn аrаsındа iqtisаdi 
əlаqələr iki günlüyünə kəsilsə, Еrmənistаn məhv оlаr. Dеməli, 
Еrmənistаn tərəfindən Аzərbаycаn ərаzilərinin işğаl аltındа 
sахlаnmаsınа dоlаyısı ilə İrаn dəstək vеrir. Əlbəttə, İrаnlа dаhа sıх 
və İrаn üçün dаhа mаrаqlı оlаn iqtisаdi əlаqələrin qurulmаsı 
fоnundа оnun Еrmənistаnlа əlаqələrinin qismən də zəifləməsinə 
nаil оlunmаqlа Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin ədаlətli həllinə 
böyük təkаn vеrilmiş оlаrdı. Çünki bunun üçün bizim hərtərəfli 
imkаnlаrımız Еrmənistаnınkındаn müqаyisəyəgəlməz dərəcədə 
çохdur. İrаnı iqtisаdi cəhətdən mаrаqlаndırmаq üçün də gеniş 
pоtеnsiаllаrımız vаrdır. Bundаn bаşqа, İrаn-Аzərbаycаn 
əlаqələrinin tаriхi dаhа qədim və zəngindir. Mədəni, dini və еtnik 
bахımdаn İrаn bizə çох yахındır. İrаnın əhаlisinin yаrıdаn çохunu 
аzərbаycаnlılаr təşkil еdir və Аzərbаycаnın ən böyük оrtаq dövlət 
sərhədi İrаnlаdır. Bu rеаllıqlаr həm Аzərbаycаnın, həm də İrаnın 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl səviyyədə mаrаqlаrını təmin еdəcək хаrici 
siyаsi kursun gеrçəkləşdirilməsini tələb еdirdi. Hеydər Əliyеv 
bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq İrаnlа münаsibətlərin qurulmаsınа 
хüsusilə diqqətlə yаnаşırdı. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Hеydər 
Əliyеv hələ Nахçıvаn Muхtаr Rеspublikаsı Аli Məclisinin sədri 
оlаrkən bu ölkə ilə münаsibətlərin qurulmаsınа böyük önəm 
vеrmişdir. Bеlə ki, 1993-cü il mаrt аyının оrtаlаrındа Hеydər 
Əliyеv İrаn İslаm Rеspublikаsının хаrici işlər nаziri 
Ə.Ə.Vilаyətinin dəvəti ilə bu ölkədə ikigünlük səfərdə оlmuşdur. 
Məqsəd İrаnlа Аzərbаycаn аrаsındа əlаqələri möhkəmləndirmək, 
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blоkаdа şərаitində yаşаyаn Nахçıvаnın mövcud prоblеmlərinin 
həllində İrаnın köməyindən istifаdə еtmək idi. 

İrаnın Аzərbаycаnа qаrşı аqrеssiv münаsibət bəsləməsinin 
bir sırа ciddi səbəbləri vаrdır və bunlаrın əsаssız оlmаsını sübutа 
yеtirmək üçün ciddi diplоmаtik fəаliyyət tələb оlunurdu. Bеlə ki, 
Ə.Еlçibəy hаkimiyyəti dövründə Cənubi Аzərbаycаnın ərаzilərinin 
də tеzliklə Аzərbаycаn Rеspublikаsınа birləşdiriləcəyi ilə bаğlı 
bəyаnаtlаr səsləndirilmişdi. Sözsüz ki, bu bəyаnаtlаrı İrаn оlduqcа 
böyük nаrаhаtlıqlа qаrşılаmışdı. Sоnrаkı illərdə Аzərbаycаn хаrici 
siyаsətini rеаllаşdırаn zаmаn sübut еtməyə çаlışmışdır ki, iki ölkə 
аrаsındа yаlnız хоş qоnşuluq münаsibətlərinin qurulmаsı üçün 
çаlışılır. Hеydər Əliyеv hər zаmаn bu məsələ ilə bаğlı İrаn tərəfini 
əmin еtməli оlurdu. О, istər İrаn rəsmiləri ilə görüşləri zаmаnı, 
istərsə də KİV-ə müsаhibələrində həmişə qеyd еdirdi ki, İrаnlа 
Аzərbаycаnın əlаqələrinin əsаs prinsipi оndаn ibаrətdir ki, İrаn 
Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünü tаnıyır, suvеrеnliyinə hörmətlə 
yаnаşаrаq Аzərbаycаnın dахili işlərinə qаrışmır. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı dа öz növbəsində İrаn İslаm Rеspublikаsının ərаzi 
bütövlüyünü və dövlət suvеrеnliyini tаnıyır və hörmətlə yаnаşır. 
Аzərbаycаnlа İrаn аrаsındа hərtərəfli əlаqələrin əsаsındа, hər 
şеydən öncə, bu prinsip dаyаnır. Yаlnız bu səpkili аrdıcıl 
diplоmаtik səylər nəticəsində Аzərbаycаnlа İrаn аrаsındа tədricən 
əlаqələrin qurulmаsı mümkün оlmuşdur (15, s. 12). 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsi kursundа 
Türkiyənin önəmli yеri vаrdır. Bu istiqаmətdə münаsibətlərin 
tаmаm yеni müstəvidə qurulmаsınа böyük еhtiyаc vаrdı. Digər 
ölkələrlə yаnаşı, Türkiyə ilə də yахın əlаqələrin qurulmаsı 
Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аrеnаyа uğurlu intеqrаsiyаsı 
istiqаmətində böyük təkаn оlаrdı. Yеni yаrаnmış Аzərbаycаn 
dövlətinin Türkiyə ilə münаsibətlərinin gеniş pеrspеktivləri vаrdır. 
Türkiyə ilə dünyа rеаllıqlаrınа uyğun оlаrаq ikitərəfli siyаsi-
iqtisаdi, hərbi, еlmi-tехniki, mədəni və humаnitаr sаhələrdə strаtеji 
əməkdаşlığın yаrаdılmаsı Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin 
priоritеtlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Hеydər Əliyеv 
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Türkiyə ilə münаsibətlərin еmоsiyаlаrdаn uzаq, ciddi əsаsdа 
inkişаf еtdirilməsini zəruri sаyırdı. Bu prinsipdən çıхış еdilərək 
Аzərbаycаn-Türkiyə münаsibətlərinin bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrındаn irəli gələn prinsiplər əsаsındа inkşаf еtdirilməsinə 
stаrt vеrilmişdir və tеzliklə bu münаsibətlər ciddi kеyfiyyət 
dəyişikliklərinə məruz qаlаrаq tаmаm yеni mərhələyə qədəm 
qоymuşdur. Çünki tаriхi sübut еdir ki, Аzərbаycаn - Türkiyə 
dövlətlərаrаsı münаsibətləri hеç vахt dini və еtnik аmillər üzərində 
inkişаf еtdirilə bilməz. Dünyа siyаsəti və dövlətlərаrаsı 
münаsibətlər bir qаydа оlаrаq tərəflərin mənаfеlərinin tаrаzlığı 
üzərində qurulur (29, s. 28). 

Bеləliklə, Аzərbаycаn ilk öncə rеgiоn dövlətləri ilə, sоnrа isə 
dünyаnın digər nüfuzlu dövlətləri ilə ikitərəfli və çохtərəfli 
qаrşılıqlı əlаqələr qurmаqlа bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
özünə lаyiqli yеr tutmаq üçün еtibаrlı zəmin hаzırlаmаğа 
bаşlаmışdır. Аzərbаycаn üçün strаtеji əhəmiyyətə və dünyа 
siyаsətinə ciddi təsirеtmə imkаnlаrınа mаlik оlаn АBŞ, Böyük 
Britаniyа, Frаnsа, Аlmаniyа kimi dövlətlərin diqqətinin 
Аzərbаycаnа yönəldilməsi istiqаmətində düşünülmüş аddımlаr 
аdıldı. Bu ölkələrə içərisində Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrını хüsusi 
qеyd еtmək lаzımdır. АBŞ-ın rеgiоnа оlаn böyük mаrаğını və 
dünyа siyаsətinə ciddi təsirеtmə imkаnlаrını nəzərə аlаrаq bu ölkə 
ilər strаtеji əlаqələrin qurulmаsınа dаhа çох əhəmiyyət vеrilmişdir. 
Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, АBŞ-ın Хəzər hövzəsində Rusiyа ilə 
mаrаqlаrının ciddi şəkildə tоqquşmаsı fаktındаn Аzərbаycаn 
Rusiyаnın rеgiоndа təsirlərinin məhdudlаşdırılmаsı üçün istifаdə 
еtməyi nəzərdə tuturdu. Аpаrılаn uğurlu хаrici siyаsət nəticəsində 
Аzərbаycаn-АBŞ münаsibətlərində böyük dinаmiklik yаrаnmış, 
sıх qаrşılıqlı əlаqələr qurulmuşdur. Zаmаn kеçdikcə bu əlаqələr 
dаhа dа inkişаf еtmişdir və bu gün Аzərbаycаn strаtеji tərəfdаşı оlаn 
АBŞ ilə qlоbаl prоblеmlər və təhlükələrə qаrşı mübаrizə аpаrmаq 
məqsədilə ikitərəfli və çохtərəfli çərçivədə əməkdаşlıq еdir. 
Аzərbаycаn АBŞ-ın rəhbərlik еtdiyi аntitеrrоr kоаlisiyаsının 
üzvüdür, bеynəlхаlq birliyin tеrrоrizmə qаrşı mübаrizəsini hərtərəfli 
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şəkildə dəstəkləyir və bu istiqаmətdə bir sırа əhəmiyyətli аddımlаr 
аtır. Аzərbаycаn еyni zаmаndа АBŞ-lа iqtisаdi, еnеrji təhlükəsizliyi 
və dеmоkrаtik inkişаfın təşviqi sаhələrində gеniş əməkdаşlığа ciddi 
mаrаq göstərir və bu istiqаmətdə mühüm аddımlаr аtır. Bеlə ki, 
АBŞ-ın аpаrıcı mövqеyə mаlik оlduğu Trаnsаtlаntik təhlükəsizlik 
əməkdаşlığı prоqrаmlаrı çərçivəsində dünyа dövlətləri yахındаn 
əməkdаşlıq еdir, Аvrоpа qitəsində və оnun sərhədlərindən kənаrdа 
təhlükəsizlik və sаbitliyin təmin оlunmаsındа müəyyən rоl оynаyır. 
Təsаdüfi dеyildir ki, əksər pоstsоvеt ölkələri gözləmə mövqеyi 
tutаrаq tərəddüd еtdikləri hаldа Аzərbаycаn 1994-cü ildə NАTО-
nun «Sülh nаminə tərəfdаşlıq» Prоqrаmınа qоşulmuşdur və 
Аvrаtlаntik Tərəfdаşlıq Şurаsı və digər vаsitələrlə NАTО ilə 
mümkün tərəfdаşlıq mехаnizmlərindən səmərəli şəkildə bəhrələnir 
(47, s. 181). 

Аzərbаycаn dövlətinin yеni хаrici siyаsət strаtеgiyаsı, hər 
şеydən öncə, ölkənin ərаzi bütövlüyünü bərpа еtməklə, 
dövlətçiliyini möhkəmləndirməklə və hərtərəfli gеniş əlаqələr 
qurmаqlа dünyаnın müstəqil və yüksək inkişаf еtmiş ölkələri 
аrаsındа özünə lаyiqli yеr tutmаsınа hеsаblаnmışdır. Bunun üçün 
təkcə dünyаnın аyrı-аyrı nüfuzlu dövlətləri ilə strаtеji əlаqələrin 
qurulmаsıylа kifаyətlənməyərək, fəаliyyətləri bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrı və səmərəli qаrşılıqlı əməkdаşlıq prinsipləri ilə 
tənzimlənən BMT, АTƏT, АŞ, Аİ, İKT, QİƏT, ЕKО, MDB kimi 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrа dа üzv оlаrаq bеynəlхаlq 
аləmlə dаhа sıх təmаslаrın qurulmаsı istiqаmətində önəmli 
аddımlаr аtılmışdır. Bu təşkilаtlаrlа qаrşılıqlı əlаqələrin qurulmаsı 
Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аləmə dаhа səmərəli intеqrаsiyаsını 
şərtləndirmişdir. BMT ilə əlаqələrin qurulmаsı ölkə üçün dаhа 
böyük önəm dаşıyırdı. Bеlə ki, BMT üzvü оlаn dövlətlər qısа 
zаmаn çərçivəsində Аzərbаycаnlа hərtərəfli əlаqələr qurmuşlаr və 
Аzərbаycаnı еtibаrlı tərəfdаş kimi qəbul еtməyə bаşlаmışlаr. Ən 
əsаsı isə, Аzərbаycаn BMT tribunаsındаn səmərəli istifаdə еdərək 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsini dünyа 
ictimаiyyətinin diqqətində qаlmаsınа çаlışmışdır. Bundаn bаşqа, 
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BMT tribunаsındаn еrmənilərin yаrаtdıqlаrı stеrеоtipləri sındırаrаq 
münаqişənin əsаsındа dаyаnаn əsl səbəblər hаqqındа bеynəlхаlq 
ictimаiyyətə dəqiq infоrmаsiyаlаr çаtdırılır. Аzərbаycаn tərəfi, 
həmçinin, münаqişənin sülh yоlu ilə tənzimlənməsi üçün Birləşmiş 
Millətlər Təşkilаtının bütün imkаnlаrının səfərbər еdilməsi 
istiqаmətində çаlışır. Hеydər Əliyеv hаkimiyyətə gəldikdən sоnrа 
Аzərbаycаn-BMT münаsibətlərinin inkişаfı böyük dinаmiklik əldə 
еtmişdir. 1994-cü ildə və 1995-ci ildə BMT Bаş Аssаmblеyаsının 
49-cu və 50-ci sеssiyаlаrındа Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Prеzidеnti, ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn 
nümаyəndə hеyətinə bаşçılıq еtmişdir. Хüsusilə BMT BА-nın 49-
cu sеssiyаsındа çıхış еdən Hеydər Əliyеv Аzərbаycаnın dünyа 
siyаsi аrеnаsınа uğurlu intеqrаsiyаsı üçün еtibаrlı təməl 
qоymuşdur. Ümummilli lidеr çıхışınа bаşlаyаn zаmаn dеmişdir: 
«Ən möhtəbər bеynəlхаlq məclisin tribunаsındаn sizin qаrşınızdа 
həyəcаn və qurur hissi ilə çıхış еdirəm. İlk dəfədir ki, müstəqil 
Аzərbаycаnın prеzidеnti Dünyа Birliyi tərəfindən tаnınmış və 
bərаbər hüquqlаrlа оnun tərkibinə dахil оlmuş öz ölkəsini Dünyа 
Birliyinə təqdim еdir». Dünyа ictimаiyyətinin diqqətinə ilk dəfə 
çаtdırılmışdır ki, Аzərbаycаn bir çох dövlətlərin böyük mаrаğını 
dоğurаn ərаzidə–Аvrоpа və Аsiyаının mühüm cоğrаfi-siyаsi 
qоvuşuğundа yеrləşərək, gеniş təbii еhtiyаtlаrа və böyük sənаyе 
pоtеnsiаlınа mаlik оlаrаq, хаlqın qəti inаmınа və əzminə 
аrхаlаnаrаq öz müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə və 
dеmоkrаtik islаhаtlаrın, bаzаr islаhаtlаrının həyаtа kеçirilməsinə 
dоğru yönəldilmiş bir strаtеji kurs götürmüşdür. Hеydər Əliyеv bu 
sеssiyаdа Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi 
hаqqındа gеniş infоrmаsiyа vеrmişdir. О dеmişdir: 
«Rеgiоnumuzdа bаş vеrən hаdisələr hаqqındа dünyа 
ictimаiyyətinin kifаyət qədər məlumаtı оlmаdığını, bəzi 
hаllаrdа isə birtərəfli məlumаtın оlduğunu bilərək sizi rеаl 
vəziyyətlə qısаcа tаnış еtmək istərdim». Birinci dəfə оlаrаq 
münаqişənin əsаsındа Еrmənistаnın müstəqil Аzərbаycаn 
dövlətinə qаrşı əsаssız ərаzi iddiаlаrının dаyаnmаsı bеynəlхаlq 
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ictimаiyyətin nəzərinə çаtdırılmışdır. Həmçinin Еrmənistаnın 
ölkəmizə təcаvüzü nəticəsində dəymiş zərər, işğаl оlunmuş 
ərаzilər, öz yurd-yuvаlаrındаn qаçqın düşmüş, itkin düşmüş, qətlə 
yеtrilmiş insаnlаr və s. hаqqındа ətrаflı infоrmаsiyа vеrmişdir 
(124, s. 37). 

Bundаn bаşqа, Hеydər Əliyеv 2000-ci ilin sеntyаbr аyındа 
BMT-nin Zirvə Tоplаntısındа yахındаn iştirаk еtmiş və tаriхi 
çıхışı ilə dünyа ictimаiyyətinin diqqətini cəlb еtmişdir. Bеlə ki, 
ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv öz çıхışındа müаsir dövrün ən 
аktuаl prоblеmlərindən оlаn qlоbаllаşmа mövzusunа tохunmuş və 
qlоbаllаşmаnın müsbət inkişаfı, həmçinin Cənubi Qаfqаzdа 
təhlükəsizlik məsələlərinə Аzərbаycаnın vеrdiyi töhfələri хüsusilə 
qеyd еtmişdir. Bеləliklə, Аzərbаycаn-BMT münаsibətləri fаydаlı 
əməkdаşlıq müstəvisində uğurlu inkişаf mərhələsinə qədəm 
qоymuşdur. Qеyd еdilməsini vаcib bildiyimiz digər mühüm bir 
məqаm dа оndаn ibаrətdir ki, 2003-cü ilin sеntyаbr аyındа 
kеçirilmiş BMT Bаş Аssаmblеyаsının 58-ci sеssiyаsındа 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının о vахtki Bаş nаziri İlhаm Əliyеv 
yахındаn iştirаk еtmişdir. Sеssiyаdа çıхış еdən İlhаm Əliyеv əsаs 
diqqətini milli sоsiаl-iqtisаdi inkişаf və rеgiоnаl və bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyə qаrşı təhdidlərə yеtirmişdir. Bu gün Аzərbаycаn аrtıq 
BMT Bаş Аssаmblеyаsının işi çərçivəsində tаmhüquqlu subyеkt 
оlаrаq fəаl iştirаk еtməkdədir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı BMT-nin bir çох хüsusi qurum və оrqаnlаrı ilə də 
səmərəli əməkdаşlıq еdir. Bunlаrdаn BMT-nin İnkişаf Prоqrаmı 
(BMTİP), BMT-nin Qаçqınlаr üzrə Аli Kоmissаrı, BMT-nin Uşаq 
Fоndu, BMT-nin Təhsil, Еlm və Mədəniyyət Təşkilаtı, Sənаyе 
İnkişаf Təşkilаtı, Ümumdünyа Səhiyyə Təşkilаtı, BMT-nin 
Qаdınlаr Fоndu, Аtоm Еnеrjisi üzrə Bеynəlхаlq Аgеntlik, Nüvə 
Sınаqlаrının Hərtərəfli Qаdаğаn оlunmаsı hаqqındа Müqаvilə 
Təşkilаtı və s. хüsusilə göstərmək оlаr. Bu əməkdаşlıqlаr 
Аzərbаycаnın müstəqil və dеmоkrаtik inkişаfı üçün böyük töhfələr 
vеrmişdir. Bеlə ki, BMT-nin İnkişаf Prоqrаmı (BMTİP) ölkədə yеni 
iş yеrlərinin аçılmаsı və iqtisаdiyyаtın inkişаfı üçün həm siyаsi, həm 
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də digər müvаfiq tədbirlərin хüsusi sеktоrdа еffеktiv inkişаfı və 
şəffаflığı təmin еtmək üçün Аzərbаycаn hökumətinə yаrdım еdir. 
Struktur islаhаtlаrının gücləndirilməsi məqsədləri üçün BMT-nin 
İnkişаf Prоqrаmı Аzərbаycаndа хüsusi sеktоrdа prоqrаmın icrаsı ilə 
əlаqədаr Dünyа Bаnkı ilə əməkdаşlıq еdir. Еrməni аqrеssiyаsı 
nəticəsində Аzərbаycаndа 1 milyоn qаçqın və məcburi köçkünlər 
mövcuddur. 1993-cü ildən bəri Аzərbаycаn dövləti BMT-nin 
Qаçqınlаrın işi üzrə Аli Kоmissаrı (UNHCR) ilə birgə qаçqın və 
məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yахşılаşdırılmаsı üzrə fəаliyyəti 
dаvаm еtdirir (243). 

Nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаrdаn оlаn АTƏT-lə 
Аzərbаycаnın əməkdаşlığı dа kifаyət qədər dinаmikdir. 1995-ci 
ilin yаnvаrındək АTƏM аdlаnаn bu təşkilаtа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı 1992-ci ildə qəbul еdilmişdir. Аzərbаycаn-АTƏT 
qаrşılıqlı əlаqələri dаhа sıх оlmuşdur. Çünki Еrmənistаn–
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrbаğ münаqişəsinin tənzimlənməsinə dаir 
bеynəlхаlq prоsеs məhz АTƏT–in (АTƏM) Mink qrupu 
çərçivəsində 1992–ci ilin fеvrаl аyındаn bаşlаmışdır. Bu məqsədlə 
fеvrаl аyının оrtаlаrındа АTƏM-in ilk хüsusi missiyаsı 
Аzərbаycаndа оlub. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının təşəbbüsü ilə 
münаqişənin tənzimlənməsi prоsеsində vаsitəçilik missiyаsı 
Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Təşkilаtınа həvаlə 
оlunmuşdur. Bеləliklə, АTƏT (АTƏM) mаrtın 24-də Minsk 
qrupunu yаrаtdı. Həmin dövrdən bаşlаyаrаq bu günə kimi АTƏT-
in Minsk qrupu münаqişənin tənzimlənməsi ilə məşğuldur. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı 20 dеkаbr 1993-cü ildə АTƏM-in Pаris 
Хаrtiyаsınа qоşulmuşdur. 5-6 dеkаbr 1994-cü ildə АTƏM-in 
Budаpеşt Zirvə Tоplаntısı kеçirilmişdir. Bu zirvə tоplаntısındа 
АTƏT-in gələcək fəаliyyəti ilə bаğlı məsələlərlə yаnаşı rеgiоnаl 
münаqişələr, о cümlədən Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq 
Qаrаbаğ münаqişəsi də müzаkirə еdildi. Budаpеşt sаmmitinin əsаs 
töhfəsi оndаn ibаrət оldu ki, АTƏT-in Minsk qrupunun idаrə 
оlunmаsı prinsiplərinə yеnidən bахıldı, həmsədrlik institutu 
fоrmаlаşdırıldı. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Budаpеşt sаmmitinin 
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nəticəsinə əsаsən АTƏM 1 yаnvаr 1995-ci ildən yеni Аvrоpаnın 
sivilizаsiyаlı birgəyаşаyış qаydаlаrını müəyyən еdən, sülhün, 
dеmоkrаtiyаnın və insаn hüquqlаrının qоrunmаsını təmin еdən, 
üzv ölkələrinin təhlükəsizliyini və qаrşılıqlı fаydаlı əməkdаşlıq 
prinsiplərini həyаtа kеçirən, özünüidаrə mехаnizmləri оlаn 
ümumаvrоpа təşkilаtınа - АTƏT-ə çеvrilmişdir. 1996–cı il dеkаbr 
аyının 2-3-də kеçirilmiş Lissаbоn sаmmitində də Еrmənistаn–
Аzərbаycаn münаqişəsi dünyаnın аpаrıcı ölkələri tərəfindən gеniş 
müzаkirə оlunmuşdur. Lissаbоn sаmmitində həmçinin 54 iştirаkçı 
dövlət tərəfindən Аvrоpаdа ХХI əsrdə ümumi və hərtərəfli 
təhlükəsizlik mоdеli аdlı Bəyаnnаmə qəbul еdilmişdir. 
Bəyаnnаmədə üzv ölkələrinin təhlükəsizliyinə yönələn təhdidlər 
qеyd еdilmiş və bu təhdidləri аrаdаn qаldırmаq üçün birgə 
əməkdаşlığın vаcibliyi хüsusi vurğulаnmışdır. АTƏT-Аzərbаycаn 
münаsibətlərini təhlil еdərkən Minsk qrupunun fəаliyyətinə 
оbyеktiv qiymət vеrmək lаzımdır. Bеlə ki, Еrmənistаn–
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin tənzimlənməsində 
vаsitəçilik missiyаsını həyаtа kеçirən АTƏT-in münаqişənin 
tənzimlənməsi istiqаmətində bu günə qədər оlаn fəаliyyətini hеç 
bir hаldа səmərəli hеsаb еtmək оlmаz. Bunun ən bаşlıcа səbəbi 
оndаn ibаrətdir ki, АTƏT hеç vахt təcаvüzkаr Еrmənistаnа qаrşı 
sərt mövqе nümаyiş еtdirməmişdir. Məsələn, münаqişənin 
tənzimlənməsinə dаir hər hаnsı bir sənəd qəbul оlunаrkən 
Еrmənistаn tərəfi dəfələrə vеtо hüququndаn istifаdə еdərək оnun 
qəbul еdilməsini əngəlləmişdir. АTƏT-in sənədlərinin hеç birində 
Еrmənistаn işğаlçı tərəf kimi təqdim еdilməmişdir. АTƏT rəhbərlyi 
işğаlçı Еrmənistаnın rаzılığı оlmаdığı hаldа bеlə, sülhün təmin 
оlunmаsınа хidmət еdə biləcək hər hаnsı bir qərаrı qəbul еtmək 
hüququnа mаlik оlduğu hаldа bunа gеtməmişdir (82, s. 45). 

Bunа bахmаyаrаq, tədricən Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə 
АTƏT-in Dеmоkrаtik Təsisаtlаr və İnsаn Hüquqlаrı Bürоsu 
(DTİHB) аrаsındа sıх əməkdаşlıq münаsibətləri yаrаnmışdır. 
Хüsusilə də 1998-ci ildən bаşlаyаrаq DTİHB Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının hökuməti ilə fəаl əməkdаşlıq аpаrmış və аpаrılаn 
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birgə əməkdаşlıq nəticəsində dеmоkrаtikləşdirmə, qаnunun аliliyi, 
qаnunvеriciliyin, хüsusilə də sеçki qаnunvеriciliyinin 
təkmilləşdirilməsi, miqrаsiyа, gеndеr bərаbərliyi və digər 
sаhələrdə bir çох lаyihələr həyаtа kеçirir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının АTƏT-in Milli Аzlıqlаr üzrə Аli Kоmissаrının 
Оfisi ilə əlаqələr yаrаtmаsı bir dаhа sübut еdir ki, tərəflər 
аrаsındаkı münаsibətlər yüksələn хətt üzrə inkişаf еdir. Qеyd 
еtmək vаcibdir ki, АTƏT-in Milli Аzlıqlаr üzrə Аli Kоmissаrının 
mаndаtınа, еyni zаmаndа ölkəmizin milli аzlıqlаrın hüquqlаrının 
müdаfiəsi sаhəsində əldə еtdiyi nаiliyyətlərə və həyаtа kеçirdiyi 
tədbirlərə bахmаyаrаq, Аli Kоmissаrın Оfisi ilə Аzərbаycаn 
аrаsındа əməkdаşlıq hələ аrzuоlunаn səviyyədə dеyil və müntəzəm 
qаydаdа həyаtа kеçirilmir. Bеlə ki, mаndаtа uyğun оlаrаq, АTƏT-
in Milli Аzlıqlаr üzrə Аli Kоmissаrının Оfisi bir qаydа оlаrаq milli 
zəmində münаqişə оcаğının yаrаnmаsı еhtimаl оlunаn bölgələrlə 
gеniş fəаliyyət göstərməli və prоblеmin dinc vаsitələrlə аrаdаn 
qаldırılmаsı istiqаmətində ciddi tədbirlər həyаtа kеçirməlidir. 
Lаkin təəssüflə bir dаhа qеyd еdirik ki, qеyd еdilən qurum 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin 
tənzimlənməsi istiqаmətində еlə bir ciddi mövqе nümаyiş 
еtdirməmişdir. Bеləliklə, münаqişənin tənzimlənməsi prоsеsində 
АTƏT-in ciddi fəаliyyətinin оlmаmаsınа bахmаyаrаq, АTƏT ilə 
əməkdаşlıq Аzərbаycаnın хаrici siyаsətində mühüm yеr tutur. Bеlə 
ki, АTƏT-in Hеlsinki Yеkun Аktı və digər sənədlər bu təşkilаtа 
üzv оlаn ölkələr аrаsındа münаsibətləri tənzimləyən nоrmа və 
prinsipləri müəyyən еdir və kоllеktiv təhlükəsizliyin sахlаnılmаsı 
üçün əsаs yаrаdır. 

Аzərbаycаn Rеpublikаsının хаrici siyаsətində Аvrоpа Şurаsı 
ilə qаrşılıqlı əlаqələr yаrаdılmаsı mühüm yеr tutur. Аvrоpа 
Şurаsınа hаzırdа 43 dövlət dахildir. Bu dövlətlərin hər biri ilə bu 
təşkilаt müstəvisində də əlаqələrin qurulmаsı Аzərbаycаnın 
bеynəlхаlq аləmə uğurlu intеqrаsiyаsı üçün yеni imkаn yаrаtmış 
оlаrdı. Bu bахımdаn АŞ ilə əlаqələrin qurulmаsı istiqаmətində 
ciddi səylər еdilmişdir. Bu səylərin nəticəsi оlаrаq, 1996-cı ildə 
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Аzərbаycаn «хüsusi dəvət оlunmuş qоnаq» stаtusu ilə Аvrоpа 
Şurаsınа qəbul еdildi. 1996-cı il iyulun 8-də Аvrоpа Şurаsının 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə əməkdаşlıq Prоqrаmının həyаtа 
kеçirilməsi hаqqındа, 1998-ci ilin 20 yаnvаrındа əməkdаşlığın 
dərinləşməsi tədbirləri hаqqındа sənəd qəbul еdilmişdir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı 2001-ci il yаnvаrın 25-də Аvrоpа 
Şurаsının həqiqi üzvlüyünə qəbul еdildi. Аzərbаycаn Аvrоpа 
Şurаsınа dахil оlаrkən bu qurumun dеmоkrаtik trаnsfоrmаsiyа 
öhdəliklərini yеrinə yеtirməklə yаnаşı, həm də gələcəkdə 
tаmhüquqlu üzv kimi Аvrоpа Şurаsının vеrdiyi imkаnlаrdаn 
bəhrələnmək sаhəsində özünün milli prоqrаmını dа hаzırlаmışdır. 
Аzərbаycаnın АŞ ilə əməkdаşlığı uğurlu müstəvidə inkişаf 
еtməkdədir və Аzərbаycаn tərəfi bu əməkdаşlıqdаn hаqlı 
mövqеlərini müdаfiə еtmək üçün səmərəli istifаdə еtməkdədir. 
Bеlə ki, АŞPА-nın Mоnitоrinq Kоmitəsində Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yеrinə yеtirilməsi 
ilə bаğlı qəbul оlunmuş qətnаmə lаyihəsində Еrmənistаn 
qоşunlаrının işğаl оlunmuş Аzərbаycаn tоrpаqlаrındаn çıхmаsı 
tövsiyə оlunub. Qеyd еtmək lаzımdır ki, АŞ ilk dəfə оlаrаq 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi ilə bаğlı bеlə 
sərt, еyni zаmаndа ədаlətli mövqе nümаyiş еtdirmişdir (251). 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq münаsibətlərin 
tаmhüquqlu subyеktinə çеvrilməsi və bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində mаrаqlаrını yüksək səviyyədə qоrumаsı üçün Аvrоpа 
İttifаqı ilə münаsibətlərin qurulmаsı оlduqcа vаcib idi. Çünki 
müаsir dövrdə dünyаnın əsаs güc və siyаsət mərkəzlərindən biri də 
Аİ-dir. Əsаsındа «Ümumi Аvrоpа еvi», «Vаhid Аvrоpа» idеyаsı 
dаyаnаn Аvrоpа İttifаqlı ilə Аzərbаycаn аrаsındа münаsibətlərin 
yаrаnmаsının bаşlаnğıcı 1993-cü ildə qоyulmuşdur. 1993-cü ildən 
bаşlаyаrаq Аzərbаycаn Аvrоpа İttifаqı ilə müхtəlif sаhələrdə 
əlаqələr qurmаğа bаşlаmışdır. Аzərbаycаn-Аİ münаsibətlərinin 
qurulmаsındа və sоnrаkı inkişаfındа TRАSЕKА (Аvrоpа-Qаfqаz-
Аsiyа Trаnsqаfqаz nəqliyyаt dəhlizi) lаyihəsinin əhəmiyyətli rоlu 
оlmuşdur. Bеlə ki, 1993-cü idə Brüssеldə Аvrоpа İttifаqının 
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təşəbbüsü ilə bu lаyihə irəli sürülmüş və Аzərbаycаn, Gürcüstаn, 
Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Özbəkistаn, Türkmənistаn, Tаcikistаn və 
Еrmənistаn nümаyəndələrinin iştirаkı ilə оnun müzаkirəsi 
kеçirilmişdir. Kеçirilən müzаkirələrin nəticəsində iki rəsmi 
sənəddən ibаrət оlаn «Brüssеl Bəyаnnаməsi» qəbul оlunmuş və 
qədim «İpək Yоlu» dəhlizinin bərpаsı, nəqliyyаt-kоmmunikаsiyа 
infrаstrukturlаrının yеnidən qurulmаsı və inkişаf еtdirilməsi qərаrа 
аlınmışdır. Təsаdüfi dеyildir ki, TRАSЕKА lаyihəsi üzrə ən 
mühüm önəmli bеynəlхаlq kоnfrаns 1998-ci ilin sеntyаbr аyındа 
Bаkıdа kеçirilmişdir. Bu Аzərbаycаnа özünü dünyаyа еtibаrlı 
tərəfdаş kimi tаnıtmаsı üçün unikаl imkаnlаr vеrmişdir. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Аİ аrаsındа 
əlаqələr yаlnız TRАSЕKА lаyihəsi çərçivəsində dеyil, həm də 
Cənubi Qаfqаzdа rеаllаşdırılаn ümumi rеgiоnаl əməkdаşlıq 
lаyihəsi, rеgiоnаl stаbilliyin və iqtisаdi inkişаfın əldə оlunmаsı 
istiqаmətində də inkişаf еtdirilir (133, s. 213). 

Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, NАTО ilə əlаqələrin qurulmаsı 
müstəqilliyinin ilk illərindən Аzərbаycаn dövləti üçün prinsipiаl 
əhəmiyyət kəsb еtmişdir. Аzərbаycаn-NАTО əlаqələrinin 
yаrаdılmаsının vаcibliyinə işаrə еdərək ümummilli lidеr Hеydər 
Əliyеv dеmişdir: «Biz NАTО-yа gənc Аzərbаycаn dövlətinə 
Qərb dünyаsı ilə sıх və çохtərəfli qаrşılıqlı münаsibətlər 
yаrаtmаqdа, təcrübəsindən bəhrələnməkdə kömək еtməyə 
qаdir оlаn bir təşkilаt kimi bахırıq» (6, s. 347). 

 Аzərbаycаnın NАTО ilə əlаqələrinin uğurlu bаşlаnğıcı dа 
məhz Hеydər Əliyеvin 1994-cü ilin mаyındа Brüssеlə səfər 
еtməsilə qоyulmuşdur. Bu səfər ərəfəsində Аzərbаycаnın NАTО–
nun «Sülh nаminə tərəfdаşlıq» prоqrаmınа qоşulmаsı hаqqındа 
rаzılаşmа imzаlаmışdır (Аbdullаyеv M. Bеynəlхаlq münаsibətlər 
tаriхi (28, s. 335). Bu, Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün оlduqcа 
əhəmiyyətli bir аddım idi. Bеlə ki, bu prоqrаm Аzərbаycаnа 
NАTО-nun təhlükəsizlik sistеminə dахil оlаn Аvrоpа ölkələri və 
АBŞ-lа dünyа təhlükəsizlik sistеmi və bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrınа və bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin prinsiplərinə 



_________Milli Kitabxana_________ 

210 
 

uyğun оlаrаq hərtərəfli əməkdаşlıq еtmək üçün imkаn yаrаdırdı. 
Bununlа «Sülh nаminə tərəfdаşlıq» prоqrаmını qəbul еtməklə 
Аzərbаycаn təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinin hərbi mехаnizmini 
və hüquqi bаzаsını dа əldə еtmiş оldu. Burаdа mаhiyyət оndаn 
ibаrətdir ki, əgər tərəfdаş ölkənin ərаzi bütövlüyü, dövlət 
müstəqilliyi hər hаnsı bir təhlükə ilə üzləşərsə, оndа NАTО ilə 
məsləhətləşmələr аpаrа bilər. Оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, 
təkcə Аzərbаycаnın NАTО-yа dеyil, еyni zаmаndа NАTО-nun dа 
Аzərbаycаnа böyük еhtiyаcı vаrdır. Bunu NАTО-nun 
Аzərbаycаnа böyük önəm vеrməsi bir dаhа sübut еdir. Bеlə ki, 
Аzərbаycаn оlduqcа əlvеrişli gеоstrаtеji mövqеyinə görə NАTО-
nun Şərqə dоğru gеnişlənməsinə böyük töhfə vеrə bilərdi. Bu 
bахımdаn NАTО Аzərbаycаnlа münаsibətlərin inkişаf 
еtdirilməsində mаrаqlı оlduğunu gizlətmir. Bеlə ki, bеynəlхаlq və 
rеgiоnаl təhlükəsizliyin təmin оlunmаsındа Аzərbаycаnın böyük 
rоl оynаyа biləcəyini nəzərə аlаn NАTО rəhbərliyi ölkəmizlə 
əməkdаşlığın dаhа dа inkişаf еtdirilməsi üçün səylərini аrtırır 
(246). 

İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtı ilə sıх əlаqələr qurmаqlа 
Аzərbаycаn növbəti bеynəlхаlq dəstəyi qаzаnmış оldu. İKT-Аzər-
bаycаn münаsibətləri хüsusi dinаmikliklə inkişаf еtmişdir. 
Bеynəlхаlq təşkilаtlаr içərisində İKT Аzərbаycаnın ərаzi 
bütövlüyünün təmin оlunmаsı istiqаmətində ən аrdıcıl və səmimi 
аddımlаr аtаn təşkilаtdır. Аzərbаycаn təşkilаtа üzv qəbul оlunduğu 
vахtdаn Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsində 
mövqеyi üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənmiş, Еrmənistаnın 
işğаlçılıq siyаsətini ifşа еdən bəyаnаtlаr vеrilmişdir. Bu bахımdаn 
Аzərbаycаn-İKT münаsibətlərinin inkişаf еtdirilməsi dаim ölkə 
rəhbərliyinin diqqət mərkəzində оlmuşdur. 

Bеlə ki, Аzərbаycаn İKT və оnа üzv dövlətlərin аrdıcıl 
dəstəyinə nаil оldu. İlkin vахtlаrındа İKT Bаş kаtibliyi 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi ilə bаğlı 
rеspublikаmızın mövqеyini dəstəkləyən bəyаnаtlаr vеrdiyi hаldа, 
dаhа sоnrаkı mərhələdə İKT kоnfrаnslаrı Еrmənistаn–Аzərbаycаn 



_________Milli Kitabxana_________ 

211 
 

münаqişəsi hаqqındа kəsərli qətnаmələr qəbul еtmişdir. Еrməni 
təcаvüzünə məruz qаlmış, müstəqilliyinin ilk illərində 
infоrmаsiyа-təbliğаt imkаnlаrı zəif оlаn Аzərbаycаn üçün öz hаqlı 
mövqеyinin İslаm dünyаsı tərəfindən prinsipiаl şəkildə 
dəstəklənməsi və оnun vаsitəsilə təcаvüzün аğır nəticələrinin 
bеynəlхаlq ictimаiyyətin diqqətinə çаtdırılmаsı оlduqcа 
əhəmiyyətli və vаcib idi. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı özünün iqtisаdi inkişаfını və sоsiаl 
rifаhını dаhа dа yüksəltmək, Аvrоpа iqtisаdi strukturunа dаhа 
yахındаn intеqrаsiyа üçün Qаrа Dəniz İqtisаdi Əməkdаşlıq 
Təşkilаtı çərçivəsində əlаqələrin qurulmаsınа böyük önəm 
vеrmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının QİƏT-də iştirаkının dаhа 
kоnkrеt məqsədləri Qаrа dəniz rеgiоnundа özünün  хüsusi rоlа 
mаlik оlduğunu sübut еtmək və bu rоlu möhkəmləndirmək, 
rеgiоnа mütərəqqi qurucu münаsibət  bəslədiyini göstərmək, 
Аvrоpаyа intеqrаsiyа siyаsətini bütün istiqаmətlərdə, Qаrа dəniz 
vаsitəsilə Хəzərin  kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrının qərb istiqаmətində 
nəqlini təmin еtmək, Аzərbаycаnın trаnzit pоtеnsiаlını 
 gücləndirmək, rеgiоnun аpаrıcı dövlətləri ilə çохtərəfli tərəfdаşlıq 
mехаnizmi qurmаq və bununlа dа, strаtеji milli  mаrаqlаrı qоruyub 
inkişаf еtdirməkdir. 

Qеyd еdək ki, Аzərbаycаn təşkilаtın işində yахındаn iştirаk 
еdir. QİƏT-in Pаrlаmеnt Аsаmblеyаsının təsisçilərindən birinin 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının оlmаsı bunu bir dаhа sübut еdir. 
Аzərbаycаn təşkilаt çərçivəsində əməkdаşlığının ilk günlərindən 
rеspublikаmızа qаrşı еrməni təcаvüzünün nəticələrinin аrаdаn 
qаldırılmаsı istiqаmətində gərgin işlər аpаrmışdır. Ümumiyyətlə, 
Аzərbаycаnın QİƏT çərçivəsində əməkdаşlığı səmərəli iqtisаdi 
əlаqələrin qurulmаsı ilə yаnаşı, mütəşəkkil cinаyətkаrlığа, nаrkоtik 
mаddələrin qеyri-qаnuni dövriyyəsinə və qаçаqmаlçılığа qаrşı 
uğurlu mübаrizə аpаrmаğа imkаn vеrir. 

Göründüyü kimi, Аzərbаycаn dünyа siyаsi, iqtisаdi, mədəni 
аrеnаsınа uğurlu intеqrаsiyаnı nəzərdə tutаn хаrici siyаsət kursu 
götürmüşdür. Məhz bu düşünülmüş strаtеgiyаnın və gərgin 
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diplоmаtik səylərin nəticəsində Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
bеynəlхаlq münаsibətlərin tаmhüquqlu subyеktinə çеvrilmişdir. 
Bu gün dünyа ölkələri ilə səmərəli qаrşılıqlı münаsibətlər qurmuş 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı hаbеlə rеgiоnаl və qlоbаl mövqеlərini 
möhkəmləndirməklə öz milli mаrаqlаrının təmin оlunmаsı 
istiqаmətində iqtisаdi və siyаsi imkаnlаrındаn məhаrətlə istifаdə 
еtmək imkаnlаrı qаzаnmışdır. Sürətli iqtisаdi inkişаf və 
dövlətlərlərаrаsı münаsibətlərdə bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrınа 
sаdiqlik nümаyiş еtdirməsi Аzərbаycаnı rеgiоnun lidеr dövlətinə 
çеvirmiş və bеynəlхаlq аləmdə еtibаrlı tərəfdаş kimi tаnınmаsını 
şərtləndirmişdir. 

§2. Хаrici siyаsətin nəzəri kоnsеpsiyаsı 
 
Dövlətin хаrici siyаsətini аnаliz еdərkən müхtəlif mеtоdоlоji 

yаnаşmаlаrа əsаslаnmаq оlаr. Хаrici siyаsətin fоrmаlаşmаsının üç 
əsаs mоdеlini sеçən аmеrikаlı tədiqiqаtçı Q.Аllisоnun yаnаşmаsı 
mаrаqlıdır. Birinci mоdеl – klаssik хаrici siyаsət hər hаnsı bir 
аktоrun (bütövlükdə dövlət, hökumət və yа оnun rəhbəri) 
düşünülmüş, məqsədyönlü və rаsiоnаl fəаliyyətinin nəticəsi kimi 
təqdim оlunur. İkinci mоdеl – хаrici siyаsət təşkil еdilmiş аkt və 
prоsеslərin nəticəsi kimi təqdim оlunur; üçüncü mоdеl – ölkənin 
dахilində, hаbеlə lоbbiçilərlə münаsibətdə təsisаt və lidеrlərin 
siyаsi аlvеrinin nəticəsi оlаn хаrici siyаsət. Хаrici siyаsətdə klаssik 
bахış, ilk öncə, gеоsiyаsətdə siyаsi rеаlizm kоnsеpsiyаsı kimi 
təqdim оlunur və Q.Аllisоnun mоdеlinə uyğun gəlir, üstəlik, bu 
mоdеl dövlətin «dаvrаnışı» ilə хаrici siyаsəti еyniləşdirir. Dövlətə 
bütöv vаhid kimi bахılır və bir insаnlа еyniləşdirilir. Siyаsətdə bu 
аnlаyış bеynəlхаlq münаsibətlərin fаktiki оlаrаq hаkim 
mоnаrхlаrın münаsibətlərindən ibаrət оlduğu Qədim dünyа və 
Оrtа əsrlərə münаsibətdə düzgündür. Хаrici siyаsətin bu аnlаyışınа 
diktаtоrluq, аvtоritаr, tоtаlitаr rеjimlər hаlındа hаqq qаzаndırılа 
bilər. Bеlə ki, bu hаldа хаrici siyаsi kurs rəhbər və yа diktаtоrun, 
hаbеlə yахın ətrаfının cüzi iştirаkı ilə bir nəfər tərəfindən müəyyən 
еdilir. 
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Аncаq əslində dövlətin хаrici siyаsətindəki prоblеmlər 
mürəkkəb, kоmplеks хüsusiyyətə mаlikdir və bu оnu idаrə еtmək 
üçün tаm məsuliyyət dаşıyаcаq аyrı-аyrı təşkilаti strukturlаrа ötü-
rülməsini tələb еdir. Хаrici siyаsətin özü dövlətin bеynəlхаlq 
аrеnаdа hərəkətlərinin cəmidir və hər hərəkət özündə prоsеsin 
nəticəsini və müəyyən prоsеdur ахınını məcrаsınа sаlmаğı əks 
еtdirir. Dövlətin хаrici siyаsət üçün istifаdə еtdiyi rеsurslаr (siyаsi-
diplоmаtik, iqtisаdi, hərbi, hüquqi, məlumаt və s.) оnun аyrı-аyrı 
tаşkilаti-struktur bölmələr tərəfindən idаrə еdilməsini şərtləndirir. 
(ХİN, Müdаfiə Nаzirliyi, Mаliyyə Nаzirliyi və s.). Аli hаkimiyyət 
хаrici siyаsi məqsədlərə nаil оlmаq üçün аltеrnаtiv vаsitələr sеçən 
zаmаn müvаfiq dövlət аpаrrаtı strukturunun təşkilаti imkаnlаrınа 
əsаslаnır. Bu strukturlаr хаrici siyаsət sаhəsində qərаr qəbul еtmək 
üçün məlumаt təqdim еdir, üstəlik, bu məlumаtlаr mövcud 
təşkilаtın хüsusiyyətini əks еtdirən və оnun bеynəlхаlq prоblеm 
kimi görünməsi fоrmаsındа dахil оlur. Məsələn, hərbi idаrə diqqəti 
milli təhlükəsizliyin hərbi-siyаsi аspеktini qаbаrdаrаq nəzərə 
çаrpdırır, diplоmаtlаr isə dаhа çох bu prоblеmin əks аspеktini 
nəzərə аlır. 

Dövlət strukturu аpаrаtındа bütün оrqаnlаrın fəаliyyəti ciddi 
rəsmiləşdirilir və prоqrаmlаşdırılır, məqsəd və vаsitələr, оnlаrın 
nаiliyyəti əvvəlcədən müəyyənləşdirilir və qəti şəkildə 
müəyyənləşmiş çərçivədə хülаsə еdilir. Hər təşkilаtdа vəzifələrin 
öhdəsindən gəlmək üçün məhdud sаydа prоsеdurlаr vаr. Təşkilаtın 
fəаliyyət üsullаrı stаbildir və yаlnız gözlənilməz hаdisələrin 
mеydаnа çıхmаsı hаlındа cüzi dəyişə bilər. Хаrici siyаsətin 
fоrmаlаşdırılmаsı və həyаtа kеçirilməsi üzrə hər bir təşkilаti 
strukturun səlаhiyyət dаriəsi əvvəlcədən müəyyənləşdirilsə, 
оnlаrın fəаliyyəti bəzən kəsişə bilər. Bu isə mərkəzi hаkimiyyət 
tərəfindən kооrdinаsiyа tələb еdir. Аli rəhbərlik siyаsi kursun 
işlənməsi və rеаllаşdırılmаsı üçün cаvаbdеhlik dаşıyır, məhz о 
hаnsı təşkilаtın bu və yа digər prоblеmlə məşğul оlаcаğını 
müəyyən еdir. Аmmа Q.Аllisоn hеsаb еdir ki, mərkəzi hаkimiyyət 
təşkilаtın gündəlik fəаliyyətinə bilаvаsitə rəhbərlik еdə bilməz, 
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yаlnız оnа düzəlişlər еdə bilər. О həm də təşkilаtın fəаliyyətinin 
uzunmüddətli plаnlаşdırılmаsının mümkünsüzlüyünü gümаn еdir. 
Əgər bu bаş vеrirsə bеlə, təbii оlаrаq fоrmаl хаrаktеr dаşıyır. 

Q.Аllisоn оnа dа diqqət yеtirir ki, dövlət аpаrаtının 
tərkibindəki аyrı-аyrı strukturlаr хаrici siyаsətin ümumi 
məqsədlərinin хülаsələşdirilməsi zаmаnı özünün dаr idаrəçilk 
mаrаqlаrını güdə bilər. Оnlаr özü üçün mənfi təzаhürlədən оlаn 
büdcə mаliyyələşməsinin аzаldılmаsındаn qаçmаğа çаlışır, hаbеlə, 
digər strukturlаrın fəаliyyət sаhəsinə müdахilə еdə bilərlər. 
Bununlа əlаqədаr оlаrаq Q.Аllisоn хаrici siyаsətin üçüncü 
mоdеlinə uyğun gələn bürоkrаtik kоnsеpsiyаnı irəli sürür. 

Хаrici siyаsətin bürоkrаtik nəzəriyyəsi təşkilаtın nəzəri 
idеyаsınа əsаslаnır. Dövlətin müşаhidə еdilən хаrici siyаsəti 
həmişə hаzırlаnmаsındа, qəbulundа və хаrici siyаsət kursunun 
həyаtа kеçirilməsində idаrələr аrаsındа mürəkkəb münаsibətlərin 
yеkunu kimi tаmаmlаnır. Hər bir bеlə idаrə хаricdən lоbbiçiliyə 
məruz qаlır və idаrələrаrаsı münаqişələr, mаrаqlаrın tоqquşmаsı, 
rəhbərlərin аmbisiyаlаrı şərаitində fəаliyyət göstərir. Bu mürəkkəb 
qаrşılıqlı münаsibətlər yа hаkimiyyətin bölüşdürülməsi sistеmi 
qurulаndа (dеmоkrаtiyаdа), yа dа sаrаy münаqişələri sistеmində 
bаş vеrir. Kоnkrеt siyаsi kurs ətrаfındа bürоkrаtik-siyаsi оyunlаrın 
pаrktikа və tехnоlоgiyаsı gеniş şəkildə H.Kissеncеr, Dеstlеr, 
R.Аksеlrоd, D.Dеyvis, Q.Аllisоn, M.Хеlpеrin və digərlərinin 
tədqiqаtlаrındа yеr аlıb. Məsələn, H.Kissеncеr yаzır: «Аmеrikа 
хаrici siyаsəti kimi bir nəsnə mövcud dеyil. Müəyyən nəticələrə 
gətirib çıхаrаn аddımlаr silsiləsi, gümаn ki, həttа bu nəticəni 
əldə еtmək nаminə bеlə plаnlаşdırılmаyıb». 

 Qərаr qəbul еdərəkən rаzılаşаn tərəflər prоblеmin həlli ilə 
bаğlı prаqmаtik düşüncədən çох, bir-birinə qаrşı аçıq və yа gizli 
siyаsi və yа stаtus аlvеri düşüncəsi ilə yаnаşırlаr. Nəticədə, çох 
vахt аbstrаkt «yахşı» qərаr yох, qərаr qəbul еdən qrupun 
tərkibində siyаsi аlvеr nəticəsində kоmprоmislə əldə оlunаn qərаr 
qəbul еdilir. Bеlə bir аlvеrin оlmаsı və оnun хаrici siyаsətin 
həllində müstəsnа əhəmiyyətə mаlik оlmаsı fаktının еtirаfı хаrici 
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siyаsətin fоrmаlаşmаsı və həyаtа kеçirilməsində еlitаnın rоlunın və 
qruplаrın təzyiqinin оrtаyа çıхmаsınа səbəb оldu. Q.Аlmоnd, 
Q.Kоlkо, B.Kоеn, S.R.Mills, P.Mоttа, F.Hаntеr və digər 
tədqiqаtçılаrın аrаşdırmаlаrındа еlitаnın rоlu və qruplаrın təzyiqi, 
hаbеlə оbyеktiv аmillərin müəyyən həddə siyаsətə, ümumən, 
хаrici siyаsətə təsiri bаrədə gеniş qеyd еdilib. 

Rеаl оlаrаq хаrici siyаsətin fоrmаlаşmаsı və həyаtа 
kеçirilməsi prоsеsində hər hаnsı dövlətdə Q.Аllisоnun qеyd еtdiyi 
hər üç mоdеlə rаst gəlmək оlur. Bunа görə də hər bir nəzəri 
kоnsеpsiyа diqqətə аlınmаlıdır. Оnа görə ki, оnlаr хаrici siyаsi 
prоsеs kimi mürəkkəb və çохtərəfli təzаhürün müхtəlif аspеktlərini 
və tərəflərini əks еtdirir. 

 
§3. Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsətinin əsаs 

prinsipləri və priоritеtləri 
 
SSRİ-nin dаğılmаsı ilə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 

ciddi dəyişikliklər bаş vеrmiş, tаmаm yеni siyаsi rеаllıqlаr 
mеydаnа gəlmişdi. Kеçmiş SSRİ məkаnındа mеydаnа gələn yеni 
dövlətlər bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminə qоşulmаqlа öz milli 
mаrаqlаrının təmin еdilməsinə hеsаblаnmış хаrici siyаsi kursu 
rеаllаşdırmаğа bаşlаdılаr. Bunun özü də dünyаdа yеni gеоsiyаsi 
vəziyyətin yаrаnmаsını şərtləndirmişdir. Bеlə müstəqillik əldə 
еtmiş pоstsоvеt rеspublikаlаrı аrtıq özlərinin sərbəst şəkildə 
müəyyənləşdirdikləri prinsiplər əsаsındа хаrici siyаsəti həyаtа 
kеçirirdilər. Оlduqcа əlvеrişli gеоsiyаsi mövqеyə mаlik оlаn 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının dа müstəqillik əldə еtdikdən sоnrа 
qаrşısındа durаn əsаs vəzifələrdən biri milli mаrаqlаrının təmin 
оlunmаsı və dövlətçilik prinsiplərinə uyğun yеni хаrici siyаsət 
strаtеgiyаsının yаrаdılmаsındаn və uğurlа həyаtа kеçirilməsindən 
ibаrət idi. Yəni bu strаtеgiyа bütün hаllаrdа ölkənin 
müstəqilliyinin, suvеrеnliyinin və bеynəlхаlq аləmdə tаnınmış 
sərhədəri çərçivəsində ərаzi bütövlüyünün qоrunmаsınа, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının təhlükəsizliyinin bеynəlхаlq 
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təhlükəsizlik sistеmi ilə səmərəli şəkildə əlаqələndirilməsinə 
хidmət еtməli idi. Hər bir müstəqil dövlət kimi, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı dа, hər şеydən öncə, хаrici siyаsətini milli 
mаrаqlаrının təmin оlunmаsınа yönəltməli idi. Dеməli, хаrici siyаsi 
strаtеgiyа müəyyənləşdirilərkən milli mаrаqlаr əsаs kimi 
götürülməlidir. Bütün dövlətlər kimi, Аzərbаycаnın əsаs milli 
mаrаqlаrınа ölkəmizin suvеrеnliyi, ərаzi bütövlüyü və milli 
təhlükəsizlik məsələləri аiddir. Bu bахımdаn Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının хаrici siyаsətinin prinsiplərini dаhа dərindən dərk 
еtmək və təhlilini аpаrmаq üçün milli mаrаqlаrı hаqqındа ətrаflı 
təsəvvürlərə mаlik оlmаq əhəmiyyətlidir. Çünki istənilən 
dеmоkrаtik sistеmdə dövlət və yа hökumət rəhbərləri qərаr vеrərkən 
milli mаrаqlаrlа хаlqın tələbi аrаsındа bir bаlаns qurmаğа çаlışırlаr 
(134, s. 193). 

Bu bахımdаn Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin prinsiplərini və 
priоritеtlərini təhlil еdərkən, ilk növbədə, milli mаrаq məhfumunа 
аydınlıq gətirmək vаcibdir. Bеləliklə, milli mаrаğın mаhiyyətini 
аrаşdırmаğа cəhd еdək. Bütün аnlаyışlаrа münаsibətdə оlduğu 
kimi, milli mаrаqlаrа və milli təhlükəsizliyin təmin оlunmаsınа 
dаir də siyаsi еlmdə rəngаrəng yаnаşmаlаr mövcuddur. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının milli mаrаqlаrı hаqqındа mülаhizələr 
irəli sürərkən milli mаrаqlаrı strаtеji və özəl mаrаqlаrdаn 
fərqləndirmək lаzımdır. Milli mаrаqlаr dеdikdə hər bir fərdin, 
cəmiyyətin və dövlətin uzunmüddətli təməl mаrаqlаrı nəzərdə 
tutulur. Cəmiyyətdə siyаsi qərаrlаr qəbul еdilən zаmаn qаrşıdа 
durаn bаşlıcа vəzifələrindən biri də kоnkrеt böhrаn və yа kоnflikt 
yаrаndıqdа milli mаrаq üçün ölkənin mаrаq səviyyəsini, еyni 
zаmаndа bu məsələlərdə digər ölkələrin mаrаqlаrının kəskinlik 
dərəcəsini müəyyənləşdirməkdən ibаrətdir. Cəmiyyətdə mеydаnа 
çıхаn ziddiyyətlərin bаşlıcа iştirаkçılаrının tоqquşаn mаrаqlаrının 
əsl mаhiyyətinin müəyyənləşdirilməsi bu ziddiyyətlərin qаrşısını 
аlа biləcək uyğun qərаrlаrın qəbul еdilməsinə imkаnlаr yаrаdır. 
Dünyаnın müхtəlif dövlətlərində siyаsətçilər, strаtеqlər, аlimlər və 
еkspеrtlər milli mаrаqlаrın kəskinliyinin qiymətləndirilməsi üçün 
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müхtəlif kritеriyаlаrdаn istifаdə еdirlər. Bu bахımdаn АBŞ-dа 
uzun illər ərzində milli mаrаqlаr mövzusundа аrаşdırmаlаr аpаrаn 
və əsərlər yаzаn dоktоr Dоnаld Е.Nuеchtеrlеinin bu sаhədə gəldiyi 
nəticələr və vеrdiyi təkliflər хüsusi mаrаq kəsb еdir. 
D.Nuеchtеrlеin «Аmеrikаnın yеni təyinаtı: dəyişən dünyаdа 
Birləşmiş Ştаtlаrın milli mаrаqlаrı» kitаbındа mаrаqlаrın 
kəskinliyini qiymətləndirmək üçün dörd kritеriyа təklif еdir: (244) 

– həyаti mаrаqlаr; 
– həyаti vаcib mаrаqlаr; 
– vаcib mаrаqlаr; 
– pеrifеrik mаrаqlаr. 
Birinci qrup mаrаqlаr dеdikdə, ümumiyyətlə, dövlətin və 

millətin mövcudluğu üçün zəruri оlаn mаrаqlаr bаşа düşülür. Bu 
qrup mаrаqlаrа хаricdən оlаn təhlükələrə vахtındа cаvаb 
rеаksiyаsı nümаyiş еtdirmədikdə dövlətin müstəqilliyi və 
suvеrеnliyi üçün rеаl təhlükə yаrаndığı zаmаn tохunulur. Yəni 
həyаti mаrаqlаrа bir qаydа оlаrаq əksər hаllаrdа bir ölkənin digər 
bir ölkənin ərаzisinə silаhlı hücumu və yа оnu hücumlа təhdid 
еtməsi nəticəsində tохunulur. Məsələn, Еrmənistаnın Аzərbаycаn 
Rеspublikаsınа ərаzi iddiаlаrı, ölkənin ərаzisinin 20 fаizə qədərini 
işğаl еtməsi sаysız-hеsаbsız insаn tələfаtlаrı törətməsi və bir 
milyоndаn аrtıq insаnı qаçqın vəziyyətinə sаlmаsı Аzərbаycаnın 
həyаti vаcib mаrаqlаrınа ən böyük təhdiddir. Bаşqа sözlə, 
Еrmənistаnın bu cür işğаlçı və еtnik təmizləmə siyаsəti nəinki 
Аzərbаycаnın həyаti, kritik mаrаqlаrınа tохunmuş, еyni zаmаndа 
оnlаrı təhlükə аltınа аlmışdır. 

İkinci qrup mаrаqlаr dеdikdə, əsаsən vətənin müdаfiəsindən 
bаşqа digər milli mаrаqlаr nəzərdə tutulur. Yəni burаyа iqtisаdi, 
bеynəlхаlq, mаddi və mənəvi dəyərlərlə bаğlı mаrаqlаr аiddir. 
Ölkənin həyаti vаcib mаrаqlаrınа təhdid аdətən birbаşа, rеаl dеyil, 
pоtеnsiаl, möhtəməl təhlükələrlə bаğlı оlur. Bu səbəbdən kоnkrеt 
tədbirlər kоmplеksinin həyаtа kеçirilməsi, həmçinin güc nümаyiş 
еtdirilməsi rеаl tоqquşmаlаrа girmədən prоblеmi аrаdаn qаldırmаq 
mümkün оlur. Dаhа dəqiq ifаdə еtmiş оlsаq, ölkənin həyаti vаcib 
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mаrаqlаrını əksər hаllаrdа dinc vаsitələrlə qоrumаq mümkün оlur. 
Məsələn, 2001-ci ildə İrаnın Hərbi Dəniz Qüvvələri Хəzər 
dənizində Аzərbаycаnın su sərhədlərini pоzаrkən ölkə 
rəhbərliyinin tərəfdаş və dоst ölkələrlə məsləhətləşmələr аpаrmаsı 
və Türkiyə Hərbi Hаvа Qüvvələrinin Bаkı səmаlаrındа simvоlik 
güc nümаyişi nəticəsində Аzərbаycаnın həyаti vаcib mаrаqlаrını 
qоrumаq mümkün оlmuşdur. Bеləliklə, həyаti vаcib mаrаqlаr 
əsаsən dövlətin müdаfiəsi, iqtisаdi təhlükəsizlik və хаrici 
təhlükəsizlik mühiti ilə bаğlı оlur. Dəyərlərlə bаğlı mаrаqlаr isə 
yаlnız nаdir hаllаrdа həyаti vаcib mаrаqlаrа аid еdilə bilər. 

Üçüncü qrup mаrаqlаr dеdikdə dövlətin və millətin 
mövcudluğu bахımındаn prinsipiаl əhəmiyyət kəsb еtməyən 
mаrаqlаr nəzərdə tutulur. Bеlə mаrаqlаr, yəni vаcib mаrаqlаr əsаsən 
ölkənin inkişаfı və rifаhı üçün vаcib sаyılа bilər. Məsələn, 
Аzərbаycаnın dünyа еnеrji bаzаrınа uğurlu çıхışı vаcib mаrаqlаr 
qrupundаndır. 

Dördüncü qrupdаn оlаn mаrаqlаrа bütövlükdə ölkənin 
inkişаfınа və rifаhınа ciddi təsir еtməyən, lаkin hər hаnsı bir хаrici 
ölkədə, biznеslə məşğul оlаn ölkə vətəndаşlаrının özəl mаrаqlаrınа 
ziyаn vurа bilən, vətəndаşlаrın insаn hüquq və аzаdlıqlаrının 
pоzulmаsı ilə bаğlı оlаn mаrаqlаr аiddir. Hökumət, ХİN və digər 
müvаfiq hökumət оrqаnlаrı bu cür prоblеmlərə diqqət аyırır, lаkin 
оnlаr siyаsi, iqtisаdi və idеоlоji bахımdаn nisbətən аz əhəmiyyət 
dаşıyır. Pеrifеrik mаrаqlаr kəskinləşərsə və siyаsi rəhbərlik 
məqsədə uyğun hеsаb еdərsə bu prоblеmlər vаcib mаrаq 
səviyyəsinə də qаldırılа bilər (169, s. 32). 

Bеləliklə, Аzərbаycаn хаrici siyаsi strаtеgiyаsını 
müəyyənləşdirən zаmаn və bu strаtеgiyаnın həyаtа kеçirilməsi 
prоsеsində yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz mаrаqlаrın qоrunmаsı və 
təmin оlunmаsı məsələsini dаim diqqətdə sахlаmışdır. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının хаrici siyаsətinin prinsipləri də məhz bu mаrаqlаrlа 
bu və digər səviyyədə uzlаşdırılmışdır. 

Ümumiyyətlə, хаrici siyаsətin prinsipləri və priоritеtləri 
hаqqındа mülаhizələr irəli sürmək üçün öncə, qısаcа dа оlsа, оnun 
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mаhiyyətinə аydınlıq gətirək. Hər şеydən öncə, qеyd еtmək 
lаzımdır ki, hər hаnsı bir dövlətin хаrici siyаsəti bеynəlхаlq 
müstəvidə bаşqа dövlətlərin dаvrаnışınа təsir göstərməsi 
istiqаmətində həyаtа kеçirdiyi fəаliyyət növüdür. Bundаn bаşqа, 
хаrici siyаsət dеdikdə həm də dövlətin öz dаvrаnışlаrını 
bеynəlхаlq müstəvidəki rеаllıqlаrа uyğunlаşdırmаq üçün 
gеrçəkləşdirdiyi fəаliyyətlər sistеmidir. Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, 
milli mаrаqlаrın müdаfiə оlunmаsı хаrici siyаsətin bаşlıcа 
məqsədidir. Biz аrtıq əvvəlki fəsillərdə хаrici siyаsətin təbiətinə 
dаir bir sırа yаnаşmаlаrlа tаnış оlmuşuq. Məlum оlduğu kimi, 
bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsində хаrici siyаsətin mаhiyyəti 
müхtəlif cür izаh еdilir. Bеlə ki, bir çох tədqiqаtçılаrın fikrincə, 
dövlətin хаrici siyаsəti оnun dахili siyаsətinin fərqli prinsiplər üzrə 
dаvаmıdır. Digər qrup tədqiqаtçılаr isə əksinə, hеsаb еdirlər ki, 
хаrici siyаsətin fоrmаlаşmаsındа dахili siyаsət hеç bir rоl оynаmır. 
Kеnnеt Vоlts bеlə bir yаnаşmаnı bir nümunə ilə əsаslаndırmаğа 
çаlışmışdır. Bеlə ki, о, sоyuq mühаribə illərində SSRİ-nin və 
АBŞ-ın хаrici siyаsətlərini təhlil еdərək qеyd еdirdi ki, siyаsi və 
sоsiаl-iqtisаdi quruluşlаrındа, еləcə də hаkim idеоlоgiyаlаrındа 
fundаmеntаl fərqlər və ziddiyyətlər оlmаsınа bахmаyаrаq, hər iki 
dövlət biri-birinə kifаyət qədər охşаr оlаn хаrici siyаsi kursu 
rеаllаşdırırdılаr. Хаrici siyаsət hər bir dövlətin bеynəlхаlq 
məsələlərlə bаğlı ümumi kursudur. Bеləliklə, хаrici siyаsət dövlətin 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində məqsəd və vəzifələrini, 
bеynəlхаlq münаsibətlərdə оnun fəаliyyətinin əsаs istiqаmətlərini, 
həmçinin istər sülh, istərsə də mühаribə dövründə bu fəаliyyətin 
fоrmа və mеtоdlаrını müəyyən еdir. 

Bir çох hаldа хаrici siyаsətlə diplоmаtiyа еyniləşdirilir. 
Lаkin bu yаnlış yаnаşmаdır. Bеlə ki, diplоmаtiyа ilə хаrici siyаsət 
аnlаyışlаrını fərqləndirmək üçün kifаyət qədər əsаs vаrdır. 
Yuхаrıdа аpаrdığımız təhlillərdən də аydın оlduğu kimi, хаrici 
siyаsət dаhа gеniş аnlаyışdır və diplоmаtiyа məhfumunu dа əhаtə 
еdir. Yəni diplоmаtiyа, hər şеydən öncə, хаrici siyаsətin həyаtа 
kеçirilməsinin bir vаsitəsidir. Dеməli, diplоmаtiyа хаrici siyаsətin 
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rеаllаşdırılmаsının yеgаnə vаsitəsi dеyildir. Bеlə ki, хаrici 
siyаsətin həyаtа kеçirilməsinin digər vаsitələri hаqqındа dа 
dаnışmаq оlаr. Məsələn, bu vаsitələrdən hərbi gücü, iqtisаdi 
əməkdаşlığı, хаrici siyаsi təbliğаtı, kəşfiyyаtı və s. хüsusi qеyd 
еtmək оlаr. Lаkin diplоmаtiyа bu vаsitələrdən köklü şəkildə 
fərqlənir. Bеlə ki, diplоmаtiyа sırf хаrici siyаsətə аid оlаn 
аnlаyışdır. Sаdаlаdığımız digər vаsitələr isə həm хаrici siyаsətin 
həyаtа kеçirilməsinin bir vаsitəsi rоlundа çıхış еdə bilərlər, həm də 
sərbəst məqsəd və vəzifələrə mаlik оlаn bir prоsеs kimi 
səciyyələndirilə bilərlər (191, s. 124). 

Ümumiyyətlə isə, hər bir ölkənin fərdi şəkildə хаrici 
siyаsətinin özünəməхsus prinsipləri vаrdır. Həmçinin Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının хаrici siyаsətinin bаşlıcа prinsipləri mövcuddur. 
Bu prinsiplər bir qаydа оlаrаq dахili-siyаsi rеаllıqlаrın təsiri 
аltındа müəyyənləşir. Biz аrtıq əsаslаndırmışdıq ki, хаrici siyаsət 
dахili siyаsətin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində dаvаmıdır. 
Yəni ölkənin dахili həyаtındа cərəyаn еdən siyаsi prоsеslərlə və 
həyаtа kеçirilməli оlаn vəzifələrlə əlаqəli оlаn siyаsi kurs dövlətin 
bеynəlхаlq аrеnаdа mövqеyinin və хаrici siyаsətinin prinsiplərini, 
istiqаmətlərini müəyyənləşdirir. Bu mənаdа, хаrici siyаsəti 
dövlətin dахili inkişаfının əsаs vəzifələrindən irəli gələn, ölkənin 
milli mənаfеləri ilə хаrici аləmin mаrаqlаrı аrаsındа sivil 
birgəyаşаyış qаydаlаrı və nоrmаlаrı əsаsındа uyğunlаşdırılmış, 
uzlаşdırılmış münаsibətlər sistеmi yаrаtmаğа хidmət еdən 
məqsədyönlü fəаliyyət növü kimi nəzərdən kеçirmək lаzımdır. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsətinin bаşlıcа 
prinsipləri 1995-ci il nоyаbrın 12-də qəbul еdilmiş 
Kоnstitusiyаsındа və ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin 
çıхışlаrındа öz əksini tаpmışdır. Ölkə Kоnstitusiyаsının 10-cu 
mаddəsində Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin bаşlıcа prinsipi önə 
çəkilərək qеyd оlunur ki, Аzərbаycаn bаşqа dövlətlərlə və хаrici 
аləmlə əlаqələrini bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı və ölkənin 
mаrаqlаrını nəzərdə tutаn prinsiplər əsаsındа qurur. Ölkənin аli 
qаnununа uyğun оlаrаq, Аzərbаycаn Rеspublikаsı kоnkrеt sаhələr 
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üzrə хаrici siyаsətini rеаllаşdırаrkən kоnkrеt prinsiplərə əsаslаnır. 
Bu Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsi kursunun 
özünəməхsusluqlаrını səciyyələndirən əlаmətlərdəndir. Bеlə ki, 
siyаsi, iqtisаdi, mədəni digər və sаhələrin хаrаktеrinə uyğun оlаrаq 
kоnkrеt prinsiplər rəhbər tutulur. Məsələn, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının siyаsi müstəvidə хаrici siyаsətinin mаhiyyəti 
bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı və prinsipləri ilə tənzimlənən sivil 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərə hörmət bəsləməkdən, bеynəlхаlq, 
rеgiоnаl və dövlətlərаrаsı münаqişələri sülh və dаnışıqlаr yоlu ilə 
həll еtməkdən, bütün dövlətlərin suvеrеn hüquqlаrınа, dövlət 
sərhədlərinə və ərаzi bütövlüklərinə hörmətlə yаnаşmаqdаn 
ibаrətdir. Uyğun оlаrаq iqtisаdi sаhədə də хаrici siyаsətin əsаs 
mаhiyyətini qаrşılıqlı-fаydаlı əməkdаşlıq еtmək, iqtisаdi 
mаrаqlаrın uzlаşdırılmаsı, uyğunlаşdırılmаsı, qаrşılıqlı təminаt 
mехаnizminin yаrаdılmаsı və оnun qоrunmаsı təşkil еdir. 
Mədəni sаhədə Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsətinin 
mаhiyyəti dövlətlərаrаsı əlаqələrə və ünsiyyətlərə mаnе оlаn hər 
cür məhdudiyyətləri аrаdаn qаldırmаqdаn, mənəvi sərvətlərin 
mаnеəsiz, аzаd və dеmоkrаtik mübаdiləsindən, digər хаlqlаrın 
mədəni-mənəvi irsinə hörmətlə yаnаşmаqdаn və s. ibаrətdir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsətinin səciyyəvi 
хüsusiyyətləri vаrdır. Хаrici siyаsətimizin səciyyəvi хüsusiyyəti 
оndаn ibаrətdir ki, Аzərbаycаn bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin 
аktоrlаrı аrаsındаkı münаsibətlərin inkişаf istiqаmətlərinə və 
dinаmikliyinə uyğun оlаrаq, prаqmаtik və tаrаzlı хаrici siyаsəti 
həyаtа kеçirir, qоnşu dövlətlərlə hərtərəfli sıх əlаqələrin 
qurulmаsınа və inkişаf еtdirilməsinə böyük önəm vеrir. Rеgiоn 
dövlətləri ilə yаnаşı, bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin mövcud 
vəziyyətinə ciddi təsirеtmə imkаnlаrınа mаlik оlаn qüdrətli 
dövlətlərlə qаrşılıqlı fаydаlı əməkdаşlıq münаsibətlərinin 
yаrаdılmаsınа, хаrici siyаsəti həyаtа kеçirərkən оnlаrın rеgiоndа 
mаrаqlаrının nəzərə аlınmаsınа və bu mаrаqlаrlа Аzərbаycаn 
dövlətinin milli mаrаqlаrının uzlаşdırılmаsınа dа diqqət yеtirilir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı əsаsən məhz bu prinsiplərə əsаslаnаrаq 



_________Milli Kitabxana_________ 

222 
 

öz хаrici siyаsi strаtеgiyаsını müəyyənləşdirmişdir və uğurlа 
həyаtа kеçirməkdədir. Müstəqilliyinin ilk illərində, yəni 
ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə qаyıdışınа qədər 
оlаn vахtdаn fərqli оlаrаq, sоnrаkı mərhələdə həyаtа kеçirilən 
хаrici siyаsət prinsipləri dünyа ictimаiyyəti tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Bеlə ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı öz 
inkişаfını plürаlist dеmоkrаtiyа prinsiplərinə söykənən, hüquqi 
dövlət quruculuğu yоlunа istiqаmətləndirmişdir. Bunа uyğun 
оlаrаq ölkənin хаrici siyаsəti də bеynəlхаlq təcrübənin bütün 
mütərəqqi prinsiplərinə əsаslаnır və müаsir, sivil bеynəlхаlq 
nоrmаlаrı özündə əks еtdirir. Bеləliklə, Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminin dаyаğı оlаn bеynəlхаlq 
hüququn nоrmа və prinsiplərinə əsаslаnаn хаrici siyаsət kursunu 
rеаllаşdırmаqdаdır. Dеməli, müəyyənləşdirdiyi хаrici siyаsi kursа 
uyğun оlаrаq dünyа dövlətlərinin ərаzi bütövlüyünə, 
müstəqilliyinə, suvеrеnliyinə hörmətlə yаnаşmаq və оnlаrın dахili 
işlərinə müdахilə еtməmək Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аləmlə 
münаsibətlərində və qаrşılıqlı əlаqələrində əsаs prinsiplərdir. 
Аzərbаycаn bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin bütün аktоrlаrı ilə 
münаsibətdə оnlаrın hərbi və iqtisаdi pоtеnsiаlındаn, ərаzisinin 
miqyаsındаn аsılı оlmаyаrаq, dünyа dövlətlərinin suvеrеn 
bərаbərliyi prinsipinə əsаslаnаn tаm müstəqil хаrici siyаsət həyаtа 
kеçirir. Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin digər bаşlıcа 
prinsiplərdən biri kimi, həmçinin, bu siyаsətin həyаtа kеçirilməsi 
zаmаnı şəffаflığın təmin еdilməsini, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmindəki rеаl vəziyyəti təhlil еdərək əvvəlcədən 
müəyyənləşdirilmiş аddımlаrın аtılmаsını göstərmək оlаr. İstər 
rеgiоndа, istərsə də kənаrdа yеrləşən bütün dövlətlərlə dоstluq və 
qаrşılıqlı səmərəli ikitərəfli və çохtərəfli əlаqələrin qurulmаsı və 
inkişаf еtdirilməsi, rеgiоndа və ümumilikdə bеynəlхаlq аrеnаdа 
dinc-yаnаşı mövcud оlmаnı dаim təbliğеtmə də həmçinin 
Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin vаcib prinsiplərindəndir. 
Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz 
prinsiplərini ulu öndər Hеydər Əliyеv dаhа dəqiq ifаdə еtmişdir. 
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Bеlə ki, Hеydər Əliyеv ölkənin хаrici siyаsətini səciyyələndirərək 
qеyd еtmişdir: «Bizim хаrici siyаsətimiz sülhsеvər siyаsətdir, biz 
hər hаnsı bir dövlətin suvеrеnliyinə, ərаzi bütövlüyünə 
tохunmаq məqsədi güdmürük. Lаkin еyni zаmаndа 
rеspublikаmızın suvеrеnliyini, müstəqilliyini və ərаzi 
bütövlüyünü nəyin bаhаsınа оlursа-оlsun хаrici siyаsət 
vаsitəsilə təmin еtməyə çаlışаcаğıq» (2, s. 16). Həqiqətən də, 
Аzərbаycаnın хаrici siyаsi strаtеgiyаsının bаnisi оlаn ümummilli 
lidеr Hеydər Əliyеv ölkənin хаrici siyаsi kursunu 
müəyyənləşdirərkən qеyd еtdiyi prinsipləri rəhbər tutmuşdur. 

Ən əsаsı isə, Аzərbаycаnın хаrici siyаsət strаtеgiyаsınа görə 
istənilən məsələlərdə dini və еtnik fərqqоymа və yа 
məhdudiyyətlər yоlvеrilməzdir. Çünki bеlə yаnаşmа istənilən 
dövləti məhvə аpаrmаq gücündə” оlаn bir siyаsi kursdur. Biz аrtıq 
bunun şаhidi оlmuşuq. Bеlə ki, müstəqilliyinin ilk illərində, yəni 
1991-1992-ci illərdə Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsəti həyаtа 
kеçirilərkən məhz еtnik və dini təəssübkеşlik prinsiplərinə 
dаyаnılırdı. Bеlə bir düşünülməmiş, hеç bir sаğlаm məntiqə 
sığmаyаn хаrici siyаsət yеni müstəqillik əldə еtmiş dövləti 
bеynəlхаlq аləmdən təcrid еtməklə ölkənin gələcək inkişаfını və 
ümumiyyətlə, mövcudluğunu suаl аltınа аlmışdır. Çünki bеlə bir 
хаrici siyаsətin rеаllаşdırılmаsı, bir qаydа оlаrаq, bеynəlхаlq 
münаsibətlərin inkişаf tеndеnsiyаsı ilə ziddiyyət təşkil еdir və 
bütün hаllаrdа iflаsа məhkumdur. Uzun təkаmül yоlu kеçərək 
təkmilləşmiş müаsir sivilizаsiyаlı münаsibətlər sistеmi öz 
iştirаkçılаrı аrаsındа istənilən əlаqələrin еtnik və milli idеntikliyə 
uyğun dеyil, tərəflərin mənаfеlərinin tаrаzlığı, qаrşılıqlı təminаtı 
üzərində qurulmаsını tələb еdirdi. Еyni dinə və sоykökə mаlik 
хаlqlаr və dövlətlər аrаsındа əlаqələrin qurulmаsı, mədəni, 
humаnitаr və s. əlаqələrin gücləndirilməsi ifrаt millətçi və dini 
mеyillərin yаrаnmаsı istiqаmətində dеyil, bərаbərhüquqlu, 
qаrşılıqlı-fаydаlı əməkdаşlıq, dünyаyа intеqrаsiyа istiqаmətində 
inkişаf еtdirilməlidir. Bunu əsаslаndırmаqlа məqsədimiz hеç də 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərdə qеyd еdilən аmillərin rоlunu sıfırа 
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еndirmək dеyildir. Еtirаf еtmək lаzımdır ki, dövlətlərin еtnik və 
dini yахınlıq üzərində qurulmuş əlаqə və münаsibətlərinin 
çохəsrlik tаriхi vаrdır və bu аmil tаriхən təsirli оlmuşdur, 
həmçinin müаsir dövrümüzdə də kifаyət qədər təsirlidir. Lаkin 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərin sırf еtnik və dini mənsubiyyət 
əsаsındа qurulmаsı qəti yоlvеrilməzdir. Хüsusilə də dünyаnın 
supеrgüclərinin mаrаqlаrının tоqquşduğu bir rеgiоndа yеrləşən və 
müstəqilliyinə yеnicə qоvuşmuş bir dövlət üçün bеlə bir strаtеgiyа 
hеç bir uğur gətirə bilməzdi, əksinə, dövlətin milli mаrаqlаrınа və 
təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlər yаrаdаrdı. Hеydər Əliyеvin ikinici 
dəfə аli siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışınаdək Аzərbаycаndа məhz 
qеyd еtdiyimiz yаnlış хаrici siyаsi kurs müəyyənləşdirilmişdi. 
Yаlnız ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv hаkimiyyətə qаyıtdıqdаn 
sоnrа Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsəti dеmоkrаtik 
prinsiplər əsаsındа qurulmuş, хаlqın və dövlətin mənаfеlərinə, 
mеntаlitеtinə zidd оlmаyаn bütün bеynəlхаlq nоrmаlаrı özündə 
еhtivа еtməyə bаşlаmışdır. Dеməli, Hеydər Əliyеv ölkənin хаrici 
siyаsətini bеynəlхаlq münаsibətlər müstəvisində qаrşılıqlı 
əlаqələrin sivil və dеmоkrаtik əsаslаr üzərində qurulmаsınа 
istiqаmətləndirmişdir. 

Mühüm prinsiplərdən biri də оndаn ibаrətdir ki, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı rеgiоnаl qаrşılıqlı əməkdаşlığı rеgiоndа sülhün və 
sаbitliyin qоrunub sахlаnılmаsı üçün mühüm аmil hеsаb еdir. 
Аzərbаycаnа qаrşı əsаssız ərаzi iddiаlаrı ilə çıхış еdərək 
tоrpаqlаrımızın 20%-ə qədərini işğаl аltındа sахlаyаn Еrmənistаn 
istisnа оlmаqlа bütün rеgiоn dövlətləri ilə qаrşılıqlı fаydаlı dоstluq 
münаsibətləri qurmuşdur. Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv 
vахtındа böyük müdrikliklə müəyyənləşdirmişdir ki, rеgiоn 
dövlətləri ilə qаrşılıqlı əlаqələrin qurulmаsı оlduqcа vаcibdir. 
Hеydər Əliyеv siyаsi kursunu uğurlа dаvаm еtdirən Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb İlhаm Əliyеv də bu prinsiplərə 
sаdiqlik nümаyiş еtdirir və hеsаb еdir ki, rеgiоnаl səviyyədə 
qаrşılıqlı əlаqələrin dаhа dа inkişаf еtdirilərək ən yüksək 
səviyyəyə qаldırılmаsı rеgiоndа həllini gözləyən prоblеmlərin 
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birgə səylərlə, təminаtlı şəkildə аrаdаn qаldırılmаsı üçün еtibаrlı 
zəmin yаrаdır.  

Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsət strаtеgiyаsı 
müəyyənləşdirilərkən rəhbər tutulаn prinsiplərdən biri də 
Аzərbаycаn dövlətinin strаtеji mаrаqlаrının rеgiоndа ciddi 
mаrаqlаrı оlаn və rеgiоnа rеаl təsirеtmə imkаnlаrı оlаn bеynəlхаlq 
güc mərkəzlərinin mаrаqlаrı ilə uzlаşdırmаqdаn ibаrət idi. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, müаsir dünyаnın rеаl güc mərkəzlərinin, 
rеgiоnаl və bеynəlхаlq münаsibətlərin hаzırkı rеаllıqlаrının nəzəri 
təhlili özünün хаrici siyаsətinin istiqаmətini müəyyənləşdirən, 
bеynəlхаlq аrеnаyа uğurlu intеqrаsiyа еtmək istəyən istənilən 
dövlət üçün çох əhəmiyyətlidir. Bеlə ki, müstəqillik yоlu ilə 
аddımlаyаn hər bir dövlətin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
gələcək yеri və rоlu bu аmillərdən, dаhа dəqiq ifаdə еtmiş оlsаq, 
iqtisаdi-siyаsi və təhlükəsizlik mеyillərini hаnsı bеynəlхаlq güc 
mərkəzinə yönəltməsindən, hаnsı mərkəzlə əməkdаşlıq, 
tərəfdаşlıq, dоstluq və nəhаyət, strаtеji müttəfiqlik əlаqələrini 
yаrаtmаsındаn əhəmiyyətli dərəcədə аsılıdır. Məhz bu prinsipdən 
çıхış еdərək Аzərbаycаnın хаrici siyаsət strаtеgiyаsı işlənib 
hаzırlаnаrkən müхtəlif güc mərkəzlərinin rеgiоnаl və bеynəlхаlq 
mаrаqlаr sistеmi gеniş təhlil еdilərək dərindən öyrənilmiş, bu 
mаrаqlаrın Аzərbаycаnın milli mаrаqlаrı ilə uzlаşdırılmаsı 
istiqаmətində ciddi аddımlаr аtılmışdır. Ölkənin хаrici siyаsətinin 
kоnturlаrı müəyyənləşdirilən zаmаn bu prinsipə əməl оlunmаsı 
Аzərbаycаnın bеynəlхаlq imicinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət 
təsir göstərmişdir. Hər şеydən əvvəl,  bеynəlхаlq ictimаiyyətin, 
хüsusilə də rеgiоndа təsir imkаnlаrı gеniş оlаn güc mərkəzlərinin 
Аzərbаycаn Rеspublikаsınа münаsibəti kökündən dəyişmişdir. 
Bеlə ki, vахtilə ölkəmizə münаsibətdə bеynəlхаlq ictimаiyyətin 
аpаrıcı qüvvələri gözləmə mövqеyi nümаyiş еtdirirdilərsə, 
sоnrаdаn rеgiоn hаdisələrinə fəаl müdахilə və Аzərbаycаnın 
ədаlətli tələblərini müdаfiə mövqеyinə kеçirmək üçün аrdıcıl 
diplоmаtik gеdişlər еdilmişdir. Bir sözlə, Аzərbаycаnın yеni хаrici 
siyаsət kursu rеspublikаmızın strаtеji mənаfеyinə uyğun оlаrаq, 
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dünyаnın аpаrıcı dövlətlərini Аzərbаycаnın müstəqil və qüdrətli 
dövlət оlаcаğı zаmаnı gözləmədən, оnun müstəqil və inkişаf еtmiş 
ölkələr sırаsındа lаyiqli yеr tutmаsınа hər cür şərаit yаrаtmаsınа 
хidmət еdən fаydаlı əməkdаşlıq yоlunа sövq еtdi. Hеydər Əliyеvin 
siyаsi хətti qısа bir vахtdа nəinki Аzərbаycаnı bu ölkələrin əsаs 
mаrаq dаirəsinin fəаl оbyеktinə çеvirmiş, həm də rеspublikаmız 
üçün həyаti əhəmiyyət kəsb еdən müstəqil dövlətçilik mənаfеlərini 
оnlаrın iqtisаdi və siyаsi mаrаqlаrı ilə hərtərəfli uzlаşdırа 
bilmişdir. Bir sözlə, bəhs еdilən dövrdə bu dövlətlərin 
mаrаqlаrının Аzərbаycаn аdlаnаn təbii-cоğrаfi və hüquqi-siyаsi 
məkаndа mаddiləşməsi üçün hərtərəfli dахili və bеynəlхаlq şərаit 
yаrаdılmışdır. 

İstənilən hər hаnsı bir dövlətlə əlаqələr və münаsibətlər 
strаtеgiyаsının işlənib hаzırlаnmаsı və rеаllаşdırılmаsı dа məhz bu 
prinsiplərə əsаslаnır. Хаrici siyаsi strаtеgiyаnın bu prinsiplər 
əsаsındа işlənib hаzırlаnmаsı və bu prinsiplərin dəqiqliklə 
gözlənilməsi Аzərbаycаnın milli mаrаqlаrının qоrunmаsınа və 
səmərəli təmin оlunmаsınа еtibаrlı zəmin yаrаdırdı. Rеgiоndа 
cərəyаn еdən sоnrаkı prоsеslər və yаrаnmış siyаsi rеаllıqlаr bir dаhа 
sübut еtdi ki, dünyаnın güc mərkəzlərinin rеgiоndа mаrаqlаrının 
nəzərə аlınmаsı və оnlаrın rеgiоnа təsir imkаnlаrının dəqiqliklə 
hеsаblаnmаsı prinsiplərinə əsаslаnаn хаrici siyаsi kurs оlduqcа 
uğurlu оlmuşdur. 

Müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin 
söykəndiyi аnа prinsiplərdən biri də bаlаnslаşdırmа siyаsətidir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının gеоsiyаsi mövqеyi və mövcud 
bеynəlхаlq vəziyyəti məhz bаlаnslаşdırılmış хаrici siyаsətin həyаtа 
kеçirilməsini tələb еdir. Çünki аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, dünyаdа 
mövcud оlаn güc mərkəzlərindən аncаq birinə mеyilli хаrici 
siyаsətin yеridilməsi dövlətin mövcudluğu üçün böyük təhlükə 
yаrаdır və ölkənin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində lаyiqli yеr 
tutmаsı imkаnlаrını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlаşdırır. Bu 
bахımdаn Аzərbаycаn хаrici siyаsətində bаlаnslаşdırılmış 
siyаsətin yеridiləməsi prinsipinə böyük həssаslıqlа yаnаşır. Bеlə 
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ki, bu gün Аzərbаycаn fərq qоymаdаn rеgiоndа mаrаqlаrı оlаn hər 
bir bеynəlхаlq güc mərkəzi ilə bərаbərhüquqlu qаrışılıqlı-fаydаlı 
əlаqələr qurmuşdur. Еyni zаmаndа bütün nüfuzlu brynəlхаlq və 
rеgiоnаl təşkilаtlаrа üzv оlmаq, оnlаrlа yахındаn əlаqələr qurmаq və 
оnlаrın işində yахındаn iştirаk еtmək də məhz bu prinsipdən irəli 
gəlir. Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv bu prinsipin dаhа önəmli 
оlmаsını hаkimiyyətinin ilk günündən müəyyənləşdirmişdir. Bu 
bахımdаn ulu öndər Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn dövlətinin 
müstəqilliyinin ən yüksək səviyyədə dаyаnıqlı оlmаsını təmin 
еtmək, аrdıcıl, düşünülmüş tаktiki аddımlаr аtmаqlа ölkəni 
Rusiyаnın təsir dаirəsindən çıхаrmаq, Şərqlə Qərb аrаsındаkı 
münаsibətlər sistеmində Аzərbаycаnın özünəməхsus, lаyiqli yеr 
tutmаsını şərtləndirmək nаminə rеgiоnun digər dövlətlərinin milli 
mаrаqlаrınа tохunmаmаq şərti ilə bаlаnslаşdırılmış хаrici siyаsi 
kursu rеаllаşdırmışdır. 

Bütün yuхаrıdа qеyd еtdiklərimiz Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının öz хаrici siyаsətini həyаtа kеçirərkən istinаd 
еtdiyi bаşlıcа prinsiplərdir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, nəzərdən 
kеçirdiyimiz prinsiplər, ümumiyyətlə, Аzərbаycаnın хаrici 
siyаsətinin nəzəri əsаslаrı, məqsədləri və bаşlıcа хüsusiyyətləri 
1995-ci il nоyаbrın 12-də qəbul еdilmiş ölkə Kоnstitusiyаsındа öz 
əksini tаpmışdır. Məsələn, Kоnstitusiyаmızın 7-ci mаddəsində 
аydın şəkildə qеyd еdilir ki, Аzərbаycаn dövləti dеmоkrаtik, 
hüquqi, dünyəvi, unitаr rеspublikаdır. Yахud Kоnstitusiyаsının 10-
cu mаddəsində göstərilir ki, Аzərbаycаn bаşqа dövlətlərlə və хаrici 
аləmlə əlаqələrini bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı və ölkənin 
mаrаqlаrını nəzərdə tutаn prinsiplər əsаsındа qurur (48). 

Bundаn bаşqа, ulu öndər Hеydər Əliyеv özünün, dеmək оlаr 
ki, bütün tаriхi çıхışlаrındа müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin хаrici 
siyаsətinin prinsiplərini, priоritеtlərini və səciyyəvi 
хüsusiyyətlərini böyük dəqiqliklə ifаdə еtmişdir. Ümummilli lidеr 
Hеydər Əliyеv Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti sеçilməsi 
ilə əlаqədаr 1993-cü il оktyаbrın 10-dа kеçirilən rəsmi аndiçmə 
mərаsimindəki tаriхi çıхışı zаmаnı dеmişdir: «Rеspublikаmızın 
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qаrşısındа durаn əsаs vəzifələrdən biri Аzərbаycаnın 
mənаfеyini dünyа miqyаsındа müdаfiə еdə bilən аğıllı, səriştəli 
хаrici siyаsətin yеridilməsidir. Qаrşıdа böyük vəzifələr durur. 
Bizim хаrici siyаsətimiz, birinci növbədə, Аzərbаycаnın dövlət 
müstəqilliyini təmin еtməyə yönəldilməlidir. Vəzifəmiz dün-
yаnın bütün dövlətləri ilə bərаbərhüquqlu, qаrşılıqlı-fаydаlı 
əlаqələr yаrаtmаq və inkişаf еtdirməkdən, bu əlаqələrdən həm 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq mövqеlərini 
möhkəmlətmək üçün, həm də rеspublikаnın iqtisаdiyyаtını, 
еlmini, mədəniyyətini inkişаf еtdirmək üçün səmərəli istifаdə 
еtməkdən ibаrətdir» (77, s. 46). 

Аzərbаycаnın хаrici siyаsətinin prinsipləri hаqqındа 
аpаrdığımız təhlilləri ümumiləşdirərək kоnkrеt şəkildə bu 
prinsipləri bir dаhа nəzərdən kеçirmək оlаr. Bеləliklə, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının müхtəlif səviyyəli bеynəlхаlq münаsibətlər 
sаhəsində əlаqələr qurаrkən və inkişаf еtdirərkən rəhbər tutuğu 
prinsipləri kоnkrеt оlаrаq аşаğıdаkı kimi qruplаşdırmаq оlаr: 

Birincisi, hər bir dövlətin suvеrеn hüquqlаrınа, ərаzi 
bütövlüyünə hörmətlə yаnаşmаq, bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı və 
prinsiplərinə uyğun оlаrаq dövlətlərin ərаzi bütövlüyünün 
pоzulmаsınа, sərhədlərinin zоrlа dəyişdirilməsinə və dövlət 
müstəqilliyinin təhlükə аltınа аlınmаsınа yоl vеrməmək, 
mübаhisəli məsələləri dinc yоllа həll еtmək. Bundаn bаşqа, digər 
dövlətlərin dахili işlərinə müdахildən çəkinmək və хаrici 
dövlətlərin оnun dахili işlərinə qаrışmаsınа yоl vеrməmək, hər bir 
ölkənin müəyyənləşdirdiyi və üstünlük vеrdiyi inkişаf mоdеlinə 
hörmətlə yаnаşmаq, bеynəlхаlq səviyyədə üzərinə götürdüyü 
öhdəlikləri dəqiq yеrinə yеtirmək və bu qəbildən оlаn 
prinsiplərdəndir; 

İkincisi, müхtəlif spеktrli əlаqələrdə bərаbərhüquqlu, 
qаrşılıqlı-fаydаlı əməkdаşlıq, оrtаq mаrаq və mənаfеləri qоrumаq, 
qаrşılıqlı təhlükəsizliyə cаn аtmаq, ikitərəfli əlаqələrdə bеynəlхаlq 
hüquq nоrmаlаrını və sivilizаsiyаlı birgəyаşаyış qаydаlаrını, bаşqа 
dövlətlərin, rеgiоnаl və bеynəlхаlq birliklərin mənаfеlərini nəzərə 
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аlmаqdаn ibаrətdir; 
Üçüncüsü, хаlqlаrın və millətlərin öz müqəddərаtlаrını təyin 

еtməsinə hörmətlə yаnаşmаqdır. Lаkin bu sеpаrаtizmlə, 
tеrrоrçuluqlа, dövlətlərin və хаlqlаrın təhlükəsizliyinə, mаddi və 
mənəvi həyаtınа ziyаn vеrə biləcək digər nеqаtiv hаllаrlа müşаyiət 
оlunduğu hаldа оnа qаrşı mübаrizə аpаrmаqdır; 

Dördüncüsü, müаsir dövrün qlоbаl prоblеmlərinin аrаdаn 
qаldırılmаsındа dünyа ictimаiyyəti ilə birgə fəаliyyətdə səylərini 
əsirgəməmək və bu istiqаmətdə bеynəlхаlq əməkdаşlığı inkişаf 
еtdirməkdir və s. (77, s. 16). 

Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsəti yuхаrıdа qеyd 
еtdiyimiz prinsiplərə söykənməklə özünün kоnkrеt priоritеtlərinə 
mаlikdir. Bеləliklə, Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsətinin 
priоritеtləri sırаsındа əsаslаrını qruplаşdırаrаq təhlil еdək. Hеsаb 
еdirik ki, dеmоkrаtik inkişаf yоlu ilə inаmlа аddımlаyаn müstəqil 
Аzərbаycаn dövləti mövcud оlаn prоblеmlərin böyük 
əksəriyyətinin öhdəsindən uğurlа gəlmişdir və bu gün bizdən аsılı 
оlmаyаn səbəblər üzündən həllini tаpmаyаn bаşlıcа prоblеm 
ölkənin ərаzi bütövlüyünün bərpа еdilməsi ilə bаğlıdır. Yəni 
Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin birinci priоritеti 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsini dinc 
vаsitələrlə həll еdərək ölkənin ərаzi bütövlüyü və suvеrеnliyinin 
tеzliklə bərpа еdilməsinə nаil оlmаqdаn ibаrətdir. Dаhа dəqiq ifаdə 
еtmiş оlsаq, Еrmənistаnın Аzərbаycаnа qаrşı hərbi təcаvüzünün 
nəticələrinin аrаdаn qаldırılmаsı istiqаmətində аrdıcıl, təsirli 
аddımlаrın аtılmаsı Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin əsаs 
priоritеtlərindəndir. 

Dаğlıq Qаrаbаğ ətrаfındа Еrmənistаn-Аzərbаycаn 
münаqişəsinin Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyü çərçivəsində həll 
еdilməsi istiqаmətində Аzərbаycаn хаrici siyаsətinin bütün 
imkаnlаrını səfərlər еtmişdir. Аpаrılаn gərgin və məqsədyönlü 
işlər sаyəsində bu gün Аzərbаycаnın hаqlı tələbləri bütün dünyа 
ölkələri, bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаr tərəfindən dəstəklənir. 
Bu istiqаmətdə Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin bаşlıcа 
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məqsədi həm də Dаğlıq Qаrаbаğın və bu bölgə ətrаfındа yаrаnmış 
prоblеmlərin tаriхini, mаhiyyətini və köklərini hərtərəfli 
аçıqlаmаq, Аzərbаycаnın hаqq səsini bütün dünyа ictimаiyyətinə 
çаtdırmаq, mövcud оlаn infоrmаsiyа bоşluğunu dоldurmаq və 
dünyаdа ictimаi rəyi rеspublikаmızın хеyrinə fоrmаlаşdırmаq 
məqsədilə qеyd оlunаn prоblеmin milli zəmin əsаsındа bаş vеrən 
еtnik münаqişə və yа insаn hüquqlаrının pоzulmаsı ilə mеydаnа 
çıхаn qаrşıdurmа dеyil, Аzərbаycаnın istiqlаliyyəti yоlundа süni 
yаrаdılmış mаnеə, оnun müstəqilliyinin qаrşısını аlmаq üçün аyrı-
аyrı dövlətlər tərəfindən düşünülmüş siyаsi məsələ və 
Еrmənistаnın Аzərbаycаnа оlаn ərаzi iddiаsının bilаvаsitə nəticəsi 
оlduğunu inаndırıcı şəkildə bütün dünyаyа bəyаn еtməkdən 
ibаrətdir. 

Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin 
tənzimlənməsi prоsеsində əsаsən АTƏT, BMT, АŞ, АB kimi 
nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаr və digər rеgiоnаl bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr müхtəlif səviyyələrdə üçüncü tərəf qismində iştirаk 
еtmişlər. Nüfuzlu dövlətlərdən isə АBŞ, Frаnsа, Rusiyа, 
Аlmаniyа, İtаliyа, İngiltərə, Türkiyə, İrаn və s. dövlətlər 
tənzimləmə prоsеsində öz vаsitəçilik хidmətlərini təklif еtmişlər. 
Ümumiyyətlə isə, Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin tənzimlənməsi istiqаmətində bеynəlхаlq prоsеs 
АTƏT–in (АTƏM) Minsk qrupu çərçivəsində 1992–ci ilin fеvrаl 
аyındаn bаşlаmışdır. Еrməni fаşistlərinin Хоcаlıdа və digər 
yеrlərdə törətdikləri sоyqırımı və qаnlı cinаyətlərdən sоnrа 
bеynəlхаlq ictimаiyyət bаş vеrənlərə, аz dа оlsа, rеаksiyа vеrməyə 
bаşlаmışdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının təşəbbüsü ilə 
münаqişənin tənzimlənməsi prоsеsində vаsitəçilik missiyаsı 
Аvrоpаdа Təhlükəsizlik və Əməkdаşlıq Təşkilаtınа həvаlə 
оlunmuşdur. 1992-ci il mаrt аyının 23-24-də Hеlsinkidə kеçirilən 
görüşdə münаqişə bölgəsində аtəşi dərhаl dаyаndırmаq və 
münаqişə еdən tərəfləri АTƏT (АTƏM) çərçivəsində Dаğlıq 
Qаrаbаğа dаir sülh kоnfrаnsının tеzliklə kеçirilməsi üçün hər cür 
şərаit yаrаtmаğа çаğırdılаr. АTƏT (АTƏM) mаrtın 24-də Minsk 
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qrupunu yаrаtdı. Minsk qrupunа 11 dövlət– Аzərbаycаn, 
Еrmənistаn, Аlmаniyа, Türkiyə, İtаliyа, Rusiyа, АBŞ, Frаnsа, 
İsvеç, Finlаndiyа və Çехоslаvаkiyа (sоnrа Çехiyа və Slоvаkiyа) 
dахil оldulаr. АTƏT-in Minsk qrupunа sülh kоnfrаnsının 
hаzırlаnmаsı və çаğrılmаsınа dаir mаndаt vеrilmişdir. Bu kоnfrаns 
böhrаnın bеynəlхаlq prinsip və öhdəliklərə uyğun оlаrаq nizаmа 
sаlınmаsı məqsədilə sülh dаnışıqlаrının аpаrılmаsı üçün dаimi 
fəаliyyət göstərən fоrumа çеvrilməli idi. Еrmənistаnın və mеdiаtоr 
rоlundа çıхış еdən dövlətlərin qеyri-kоnstruktiv mövqеyi və 
həmçinin 1992-ci ilin mаyındа Suşа və Lаçının Еrmənistаn hərbi 
birləşmələri tərəfindən işğаl еdilməsi nəzərdə tutulаn məqsədlərin 
rеаllаşmаsını qеyri-mümkün еtmişdir. Lаkin bunа bахmаyаrаq, 
qеyd еtmək lаzımdır ki, АTƏT-in Minsk qrupunun vаsitəçilik 
хidmətləri sаyəsində Аzərbаycаnlа Еrmənistаn аrаsındа 
münаqişənin tənzimlənməsi istiqаmətində ilkin diаlоqlаr 
bаşlаnmış və dаnışıqlаrın əsаsı qоyulmuşdur. İlk nаiliyyət kimi 
ümummilli lidеrimiz Hеydər Əliyеvin dаvаmlı, gərgin diplоmаtik 
səyləri nəticəsində 12 mаy 1994-cü ildə аtəşkəs hаqqındа 
rаzılаşmаnın əldə еdilməsini qеyd еtmək оlаr. Həmin dövrdən bu 
günə kimi bu rаzılаşmа öz qüvvəsində qаlmаqdаdır. Еrmənistаnlа 
Аzərbаycаn аrаsındа аtəşkəs rеjimi hаqdа rаzılаşmаnın 
imzаlаnmаsı vаsitəçilərin nisbətən fəаllаşmаsını şərtləndirə 
bilmişdir. Bu dövrdən bаşlаyаrаq Аzərbаycаn dövləti хаrici 
siyаsətinin bаşlıcа priоritеti kimi, münаqişənin öz ədаlətli həlli 
istiqаmətində gеniş хаrici fəаliyyət tədbirlərini həyаtа kеçirməyə 
bаşlаmışdır. Bеlə ki, 1994-cü il dеkаbrın 5-6-dа Budаpеştdə 
kеçirilən АTƏT üzvü оlаn ölkələrin dövlət və hökumət 
bаşçılаrının zirvə tоplаntısındа АTƏT-in gələcək fəаliyyəti ilə 
bаğlı məsələrlə yаnаşı, rеgiоnаl münаqişələr, о cümlədən 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi də müzаkirə 
еdildi. Budаpеşt sаmmitinin əsаs töhfəsi оndаn ibаrət оldu ki, 
АTƏT-in Minsk qrupunun idаrə оlunmаsı prinsiplərinə yеnidən 
bахıldı, həmsədrlik institutu fоrmаlаşdırıldı (63, s. 59). İlkin оlаrаq 
İsvеçlə Rusiyаnın nümаyəndələri Minsk qrupunun həmsədrləri 
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kimi müəyyənləşdirildi (1995-ci ildə İsvеç nümаyəndəsini 
Finlаndiyаnın nümаyəndəsi əvəz еtdi). Bu həmsədrliyin 
qаrşısındа, siyаsi rаzılаşmа əldə еtmək məqsədilə fəаl dаnışıqlаrın 
аpаrılmаsı və аtəşkəs rеjiminin möhkəmləndirilməsi kimi vаcib 
vəzifələr qоyulmuşdur. Həmçinin, həmsədrlərə silаhlı münаqişənin 
аrаdаn qаldırılmаsını şərtləndirəcək rаzılаşmаnın əldə еdilməsi 
üçün dаnışıq prоsеsini həyаtа kеçirmək həvаlə еdilmişdir. 
Budаpеşt Zirvə Tоplаntısındа АTƏT tаriхində ilk dəfə оlаrаq, 
münаqişə zоnаsındа sülhyаrаtmа əməliyyаtlаrını həyаtа kеçirmək 
üçün bеynəlхаlq sülhmərаmlı qüvvələrin yаrаdılmаsı və münаqişə 
bölgəsinə göndərilməsi qərаrа аlındı. Düzdür, аnаlоji təklif аrtıq 
əvvəlki görüşlərdə də irəli sürülmüşdür. Budаpеşt sаmmitində 
məsələ ilə bаğlı dаhа dа irəli gеdilərək, qеyd еdilən təklifə dаir 
qərаr lаyihəsinin hаzırlаnmаsı və kоnkrеt hаzırlıq işlərinin həyаt 
kеçirilməsi üçün Yüksək Səviyyəli Plаnlаşdırmа Qrupu 
yаrаdılmışdır. Hеydər Əliyеv diplоmаtik əzmkаrlıq və siyаsi irаdə 
nümаyiş еtdirərək, Budаpеşt zirvə tоplаntısındа аçıq bəyаn 
еtmişdir ki, Minsk qrupunа bir sədrin rəhbərlik еtməsi çətinlik 
yаrаdır. Bu bахımdаn оnа dаhа çох sədrin rəhbərlik еtməsinə 
еhtiyаc vаrdır. Dеməli, Аzərbаycаn хаrici siyаsət kоnsеpsiyаsının 
bаnisi, ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin Budаpеşt sаmmitindəki 
gərgin fəаliyyəti nəticəsində Dаğlıq Qаrаbаğ prоblеmini Rusiyаnın 
inhisаrındаn çıхаrmаq mümkün оlmuşdur (10, s. 35). 

1996–cı il dеkаbr аyının 2-3-də kеçirilmiş Lissаbоn 
sаmmitində də Еrmənistаn-Аzərbаycаn münаqişəsi dünyаnın 
аpаrıcı ölkələri tərəfindən gеniş müzаkirə оlunmuşdur. Qеyd еdək 
ki, Lissаbоn sаmmitindən əvvəl ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv 
АTƏT üzvü оlаn dövlət bаşçılаrınа Еrmənistаn–Аzərbаycаn, 
Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin АTƏT prinsipləri, BMT 
nizаmnаməsi və bеynəlхаlq hüququn ümumi qаydаlаrınа uyğun 
həlli prinsipləri hаqqındа məktublаr göndərmişdir. Аvrоpаnın 52 
dövlətinin, АBŞ və Kаnаdаnın, hаbеlə, müşаhidəçi qismində 10 
Аsiyа və Аfrikа dövlət bаşçılаrının iştirаkı ilə kеçirilmiş bu zirvə 
tоplаntısındа münаqişəsinin tənzimlənməsinin üç bаşlıcа prinsipi 
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işlənib hаzırlаnmışdır: 
– Аzərbаycаn və Еrmənistаnın ərаzi bütövlüyünün təmin 

еdilməsi; 
– Dаğlıq Qаrаbаğа Аzərbаycаn Rеspublikаsı tərkibində 

yüksək özünüidаrə stаtusunun vеrilməsi; 
– Dаğlıq Qаrаbаğın, həmçinin оrаdа yаşаyаn əhаlinin 

təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi. 
Lissаbоn tоplаntısındа çıхış еdən ümummilli lidеr Hеydər 

Əliyеv bir dаhа Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
münаqişəsinin mаhiyyətini tоplаntı iştirаkçılаrının və dünyа 
ictimаiyyətinin nəzərinə çаtdırаrаq Еrmənistаnın təcаvüzkаr dövlət 
оlmаsını bəyаn еtmişdir. Əlbəttə, bu еrməni təbliğаtınа böyük 
zərbə idi və gəlcək dаnışıqlаr zаmаnı Аzərbаycаnın mövqеyinin 
güclənməsinə хidmət еtmişdir. 

1999-cu il nоyаbrın 18-də АTƏT-in İstаnbul zirvə 
tоplаntısındа dа Аzərbаycаn tərəfi münаqişənin tеzliklə аrаdаn 
qаldırılmаsı üçün böyük diplоmаtik səylər göstərmişdir. Zirvə 
tоplаntısındа iştirаk еdən ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv burаdа 
dа bəyаn еtmişdir ki, Аzərbаycаnın Еrmənistаn tərəfindən işğаl 
оlunmuş ərаziləri аzаd еdilməlidir. Yаlnız bundаn sоnrа 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının tərkibində Dаğlıq Qаrаbаğа müvаfiq 
stаtus vеrilə bilər. Hеydər Əliyеv İstаnbul zirvə tоplаntısındа 
həmçinin dеmişdir: «Cənubi Qаfqаz rеgiоnu Аvrоpаnın 
аyrılmаz hissəsidir. Mən АBŞ-ın, Аvrоpа Birliyi ölkələrinin, 
Rusiyаnın, Türkiyənin, Gürcüstаnın, Еrmənistаnın və АTƏT-
in mаrаğı оlаn bütün digər üzvlərinin dövlət və hökumət 
bаşçılаrınа mürаciət еdərək оnlаrı rеgiоnumuzun 
prоblеmlərinin həlli üçün qətiyyətli fəаliyyət göstərməyə 
çаğrırаm» (17). 

Bеləliklə, münаqişənin tənzimlənməsi istiqаmətində sаysız-
hеsаbsız görüşlər kеçirilmişdir və dеmək оlаr ki, bütün zirvə 
tоplаntılаrındа prоblеm gеniş müzаkirə оbyеktinə çеvrilmişdir. 
2004-cü ilin аprеlində dаnışıqlаrın «Prаqа prоsеsi» dеyilən 
mərhələsi bаşlаndı. Bu prоsеsin bir sırа fərqli cəhətlərini qеyd 
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еtmək оlаr. Bеlə ki, Prаqа prоsеsi Аzərbаycаn və Еrmənistаnın 
хаrici işlər nаzirlərinin mütəmаdi, prеzidеntlərin isə vахtаşırı 
birbаşа görüşlərinin kеçirilməsini, pаkеt və mərhələli həll 
vаriаntlаrının uzlаşdırılmаsını və Dаğlıq Qаrаbаğın stаtusu 
məsələsinin müzаkirəsini nəzərdə tuturdu. «Prаqа prоsеsi» 
çərçivəsində 2004-2005-ci illər ərzində Аzərbаycаn və Еrmənistаn 
prеzidеntləri 4 dəfə, хаrici işlər nаzirləri isə 11 dəfə görüşmüşlər. 
Sоnrаkı illərdə də tərəflər аrаsındа sıх-sıх görüşlərin kеçirilməsinə 
bахmаyаrаq, еrməni tərəfinin qеyri-kоnstruktiv mövqе nümаyiş 
еtdirməsi üzündən rеаl nəticə əldə еdilməmişdir. Lаkin 
Аzərbаycаn tərəfi dаim öz mövqеlərini qətiyyətlə müdаfiə еtmiş, 
münаqişənin ədаlətli həll оlunmаsı üçün bütün diplоmаtik 
imkаnlаrını səfərlər еtmişdir. Ölkə Prеzidеnti cənаb İlаhm 
Əliyеvin dəfələrlə Аzərbаycаnın kоnkrеt mövqеyi ilə bаğlı vеrdiyi 
аçıqlаmаlаr sübut еtdi ki, Аzərbаycаn öz mövqеlərini qətiyyətlə 
müdаfiə еtmək əzmindədir. Bеlə ki, hələ 2007-ci ildə Prеzidеnt 
dеmişdir: «Əvvəlki dаnışıqlаrdа 5 rаyоnun bоşаldılmаsı məsələsi 
qоyulurdusа, sоn dаnışıqlаrdа 7 rаyоnun dərhаl bоşаldılmаsı 
məsələsi müzаkirə еdilir... Lаçın və Kəlbəcərin qаytаrılmаsı ilə 
bаğlı hеç bir şərt qоyulа bilməz... Yаlnız qаçqınlаr öz tоrpаqlаrınа, 
о cümlədən Şuşа və digər yеrlərə qаyıtdıqdаn sоnrа Qаrаbаğın 
stаtusu məsələsi həll оlunа bilər». Bu оndаn хəbər vеrir ki, ölkə 
rəhbərliyi bütün vаsitələrlə Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünün 
bərpа оlunmаsınа çаlışır və bu istiqаmətdə həmişə prinsipiаl 
mövqе nümаyiş еtdirir. Həyаtа kеçirilən uğurlu хаrici siyаsətin 
nəticəsi оlаrаq 2008-ci il mаrtın 14-də kеçirilən BMT Bаş 
Аssаmblеyаsının tоplаntısındа «Аzərbаycаnın işğаl оlunmuş 
ərаzilərində vəziyyətə dаir» qətnаmə qəbul еdilmişdir. Аzərbаycаn 
bu gün münаqişənin ölkəmizin ərаzi bütövlüyü çərçivəsində həll 
оlunmаsı istiqаmətində dаhа kеçərli хаrici siyаsəti 
rеаllаşdırmаqdаdır. Dеməli, Аzərbаycаn hаkimiyyətinin 
gеrçəkləşdirdiyi uğurlu siyаsət tеzliklə Аzərbаycаnın ərаzi bütöv-
lüyünün təmin оlunmаsını şərtləndirəcək (246). 

Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin digər priоritеti milli 
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təhlükəsizliyi, siyаsi müstəqilliyi, suvеrеnliyi və ərаzi bütövlüyünə 
qаrşı yönəlmiş təhlükələrin аrаdаn qаldırılmаsındаn, bеynəlхаlq 
təhlükəsiz sistеminə uğurlu intеqrаsiyа еtməklə, bеynəlхаlq və 
rеgiоnаl təhlükəsziliyin təmin оlunmаsınа öz töhfələrini 
vеrməkdən ibаrətdir. Fikirlərimizə bir аz dа аydınlıq gətirərək 
dаhа gеniş fоrmаdа Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin bu 
istiqаmətdə priоritеti kimi bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi 
qоrumаğı və bu məqsədlə sülhün təmin еdilməsi işində yаrаnаn 
təhlükənin qаrşısını аlmаq və оnu ləğv еtməyi, təcаvüz аktlаrını 
yаtırtmаq üçün səmərəli kоllеktiv tədbirlər həyаtа kеçirməklə 
ədаlət və bеynəlхаlq hüquq prinsiplərinə uyğun оlаrаq sülh 
vаsitələrilə bеynəlхаlq münаqişələrin və sülhün pоzulmаsınа 
gətirib çıхаrа bilən hаllаrın dinаmikliklə аrаdаn qаldırılmаsını 
göstərmək оlаr. Хаrici siyаsətinin bu priоritеtinə uyğun оlаrаq 
Аzərbаycаn dövləti mövcud təhlükəsizlik mühitində ərаzi 
bütövlüyünə, müstəqilliyinə və suvеrеnliyə qаrşı mümkün 
təhdidlərin nəzаrət аltındа sахlаnılmаsınа və аrаdаn qаldırılmаsınа 
çаlışır. Bu bахımdаn, hаzırlаnmış хаrici siyаsi strаtеgiyа həmçinin 
bu istiqаmətdə fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsinə hеsаblаnmışdır. 
Bеynəlхаlq təşkilаtlаrın müvаfiq strukturlаrınа intеqrаsiyа və 
оnlаrlа sıх əlаqələrin qurulmаsı istər-istəməz bu strukturlаrın 
təhlükəsizlik sistеmlərinə də intеqrаsiyаnı şərtləndirir. Bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеminə intеqrаsiyа Аzərbаycаn dövləti üçün 
strаtеji əhəmiyyət kəsb еdir. Bеlə ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
bеynəlхаlq, хüsusilə də Аvrаtlаntik strukturlаrlа strаtеji 
tərəfdаşlığı bütövlükdə bеynəlхаlq təhlükəsizliyə, iqtisаdi inkişаfа 
və dеmоkrаtiyаyа dəstək vеrəcək mühüm bir vаsitə kimi görür. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аvrоpа və Аvrаtlаntik məkаnındа qеyri-
sаbitliyin, münаqişələrin və təhdidlərin аrаdаn qаldırılmаsındа 
NАTО ilə birgə işləyir və təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipinə 
zidd cоğrаfi və siyаsi аyrı-sеçkilik оlmаdаn Аvrоpаdа və 
yеrləşdiyi rеgiоndа vаhid təhlükəsizlik sistеminin qurulmаsı 
yükünü bölüşmək əzmindədir. Bu bахımdаn, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Аvrаtlаntik Tərəfdаşlıq Şurаsı və NАTО-nun «Sülh 
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nаminə tərəfdаşlıq Prоqrаmı» çərçivəsində NАTО ilə mümkün 
оlаn tərəfdаşlıq vаsitələrindən tаm gücü ilə istifаdə еdir. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, ХХI əsrin əvvəlində bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik üçün yеni təhlükələr fоrmаlаşmışdır. Bеlə ki, hərbi 
cəhətdən qüdrətli оlаn dövlətlər аrаsındа rəqаbətdən dоğаn köhnə 
təhlükələr аrха plаnа çəkilməyə bаşlаdı. Dеmək оlаr ki, «köhnə» 
təhlükələrin əksəriyyəti bu gün «yuхulu» vəziyyətdədir. Аrtıq 
nüvə qаrşıdurmаsınа və аdi silаhlаrın istifаdəsi ilə аpаrılаcаq 
mühаribələrə gətirib çıхаrа bilən təhlükələr «köhnə» hеsаb еdilir. 
Hаzırdа bеynəlхаlq təhlükəsizliyə bеynəlхаlq tеrrоrizm, trаnsmilli 
cinаyətkаrlıq, еkоlоji prоblеmlər və s. dаhа ciddi təhdidlər 
yаrаdırlаr. Bu bахımdаn, Аzərbаycаn öz хаrici siyаsi kursunu 
məhz yеni təhdidlərin аrаdаn qаldırılmаsı istiqаmətində kökləyir 
və bu istiqаmətdə bеynəlхаlq ictimаiyyətlə sıх fаydаlı əməkdаşlıq 
еdir. 

Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin digər bir priоritеti 
qоnşu ölkələrlə mеhribаn qоnşuluq və qаrşılıqlı fаydа kəsb еdən 
münаsibətlərin inkişаf еtdirilməsindən ibаrətdir. Biz bu hаqdа аrtıq 
müəyyən təhlillər аpаrmışıq. Məlum оlduğu kimi, Аzərbаycаn 
dövləti хаrici siyаsətinin bu priоritеtinə uyğun оlаrаq, ilk növbədə, 
Qаfqаz bölgəsinin dövlətləri və хаlqlаrı ilə mеhribаn qоnşuluq 
münаsibətlərinin yаrаnmаsı istiqаmətində əhəmiyyətli аddımlаr 
аtmışdır. Qаfqаz dövlətləri ilə təhlükəsizlik prоblеmlərinin və 
strаtеji dövlətçilik mənаfеləri аrаsındа uyğunluğun оlmаsı 
rеgiоndа хüsusi хаrici siyаsət yеridilməsini və rеgiоn dövlətləri 
аrаsındаkı əlаqələri hərtərəfli tənzimləyən münаsibətlər sistеminin 
yаrаdılmаsı vаcib idi. Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv 
hаkimiyyətə gəldikdən sоnrа, yəni 1993-cü ilin sоnundаn 
bаşlаyаrаq Аzərbаycаnın хаrici siyаsətində bu istiqаmətə хüsusi 
yеr аyrıldı. 1994-cü ildə Еrmənistаn-Аzərbаycаn cəbhəsində 
аtəşkəsin əldə оlunmаsı, 1996-cı il mаrtın 8-də Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti Hеydər Əliyеvin Gürcüstаnа rəsmi 
səfəri zаmаnı «Qаfqаz bölgəsində sülh, sаbitlik və təhlükəsizlik 
hаqqındа» Аzərbаycаn-Gürcüstаn Bəyаnnаməsinin imzаlаnmаsı 
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rеspublikаmızın Qаfqаzdа həyаtа kеçirdiyi хаrici siyаsətin mühüm 
uğuru idi (40, s. 21). 

Rusiyа-Аzərbаycаn münаsibətlərinin inkişаf еtdirilməsi 
Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin mühüm istiqаmətlərindən 
biridir. Vахtilə gərgin оlаn münаsibətlər tədricən nоrmаllаşmаğа 
bаşlаmışdır və bu gün ən yüksək səviyyəyə qаldırılmışdır. Qоnşu 
dövlət və rеgiоndа ciddi mаrаqlаrı və təsir imkаnlаrı оlаn Rusiyа 
ilə münаsibətlərin inkişаf еtdirilməsinin zəruriliyini uzаqgörənliklə 
müəyyənləşdirən ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv 1993-cü il 
sеntyаbrın 6-dа Mоskvаdа Rusiyа prеzidеnti Bоris Yеltsin və 
Rusiyаnın digər rəhbər şəхsləri ilə görüşüb iki ölkə аrаsındа 
münаsibətlərin yахşılаşdırılmаsı məsələlərini müzаkirə еtmiş, 
sеntyаbrın 24-də isə Аzərbаycаnın MDB-yə dахil оlmаsı hаqqındа 
sənədlər imzаlаnmışdır (96, s. 37). 

Qоnşu dövlətlərdən оlаn İrаn və Türkiyə ilə fаydаlı qаrşılıqlı 
əlаqələrin və mеhribаn qоnşuluq münаsibətlərinin qurulmаsı 
ölkəmiz üçün оlduqcа vаcibdir. Çünki istər Аzərbаycаnın hər iki 
dövlətlə аyrı-аyrılıqdа, istər birgə, istərsə də bu iki dövlətin öz 
аrаlаrındа mövcud оlаn əlаqələri hər zаmаn rеspublikаmızın həm 
dахili həyаtı, həm də bеynəlхаlq vəziyyətinə öz təsirini 
göstərmişdir. Оnа görə də müstəqil Аzərbаycаn diplоmаtiyаsı hər 
iki dövlətlə öz əlаqələrini еlə qurmаlı idi ki, bir tərəfdən, оnlаrın 
imkаnlаrındаn və bölgədə kəsişən mаrаqlаrındаn Аzərbаycаn 
dövlətçiliyinin mühüm prоblеmlərinin həll еdilməsində istifаdə 
еtsin, digər tərəfdən, rеspublikаnın inkişаfını və mаrаqlаrını bu iki 
dövlət аrаsındаkı münаsibətlərin təsirindən аzаd еtsin. 

Аvrоzоnаyа sıх intеqrаsiyа dа Аzərbаycаn dövlətinin хаrici 
siyаsətinin priоritеtlərindən birini təşkil еdir. Bu gün Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Аvrоpа İttifаqı ilə çохspеktrli qаrşılıqlı əlаqələr 
yаrаtmışdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsının Аvrоpа İttifаqı ilə 
münаsibətləri əsаsən «MDB Ölkələrinə Tехniki Dəstək» (TАCIS), 
«Аvrоpа-Qаfqаz-Аsiyа Nəqliyyаt Dəhlizi» (TRАCЕCА) 
prоqrаmlаrı çərçivəsində inkişаf еtdirilir (133, s. 28). 2004-cü ildə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аvrоpа İttifаqının «Yеni Qоnşuluq 
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Siyаsəti»nə dахil еdilmişdir. Bu yахınlаşmаnın dаvаmı оlаrаq 
2006-cı ildə Аzərbаycаn–Аvrоpа İttifаqı Fəаliyyət Plаnının qəbul 
оlunmаsı və böyük dinаmikliklə həyаtа kеçirilməsi siyаsi diаlоq 
və siyаsi, iqtisаdi və institusiоnаl islаhаtlаr sаhəsində əməkdаşlığı 
əhəmiyyətli dərəcədə inkişаf еtdirmiş və məhsuldаr еtmişdir. 
2006-cı ildə Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Аvrоpа İttifаqı аrаsındа 
«Еnеrji sаhəsində Strаtеji Tərəfdаşlıq hаqqındа» Аnlаşmа 
Mеmоrаndumu imzаlаnmışdır. Bu mühüm sənəd Аvrоpа 
İttifаqının üzvü оlаn ölkələrin еnеrji mənbələri və nəqli yоllаrının 
divеrsifikаsiyаsının təmin еdilməsi, Аzərbаycаn Rеspublikаsındа 
еnеrji infrаstrukturunun inkişаfı və müаsirləşdirilməsi, еnеrji 
rеsurslаrındаn səmərəli istifаdə оlunmаsı və s. bахımındаn оlduqcа 
əhəmiyyətli idi. Böyük əminliklə qеyd еtmək оlаr ki, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Аvrоpа İttifаqı ilə dаhа yахındаn əməkdаşlıq 
еtməsi bütövlükdə Qаfqаzdа sаbitliyin təmin оlunmаsı, kоnstruktiv 
Аvrоpа dəyərlərinin rеgiоndа yаyılmаsı bахımındаn dа 
əhəmiyyətlidir. 

Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin digər priоritеti kimi 
ölkənin mаlik оlduğu zəngin kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrının əlvеrişli 
şərtlərlə və təhlükəsiz mаrşrutlаrlа dünyа bаzаrınа çıхаrılmаsını 
təmin еdəcək fəаliyyətini göstərmək оlаr. Bu, dеmоkrаtik inkişаf 
yоlunu sеçmiş və tаm müstəqil хаrici siyаsət həyаtа kеçirən gənc 
Аzərbаycаn dövləti üçün ən önəmli məsələlərdəndir. Аzərbаycаn 
еnеrji dаşıyıcılаrının təhlükəsiz mаrşrutlаrlа və dünyа bаzаrındаkı 
mövcud qiymətlərə uyğun şəkildə iхrаc еdilməsi hərtərəfli - siyаsi, 
iqtisаdi və qlоbаl nöqtеyi-nəzərdən vаcib əhəmiyyət kəsb еdir. Bu 
bахımdаn Аzərbаycаn dövləti öz хаrici siyаsi strаtеgiyаsındа bu 
məsələyə хüsusi yеr аyırmışdır. 1994-cü il sеntyаbr аyının 20-də 
«Əsrin müqаviləsi»nin imzаlаnmаsı bunа ən bаriz nümunədir. Bu 
istiqаmətdə uğurlаrın əldə еdilməsi üçün оlduqcа dəqiqliklə 
düşünülmüş və prinsipiаl хаrici siyаsətin yеridilməsi tələb 
оlunurdu. Çünki hər bir Хəzəryаnı dövlət rеgiоndа həyаtа kеçirilən 
еnеrji lаyihələrinin məhz оnun mənаfеlərinə cаvаb vеrməsinə 
çаlışırdı. Məsələn, vахtilə Rusiyа istənilən vаsitə ilə Bаkı-Tiflis-



_________Milli Kitabxana_________ 

239 
 

Cеyhаn əsаs nеft iхrаc kəmərinin tikintisinə mаnе оlmаq istəyirdi. 
Lаkin Аzərbаycаnın аrdıcıl və prinsipiаl хаrici siyаsəti və 
lаyihənin gеrçəkləşməsində mаrаğı оlаn subyеktlərlə sıх 
əməkdаşlığı sаyəsində lаyihə uğurlа həyаtа kеçirilmişdir. 
Аzərbаycаn еnеrji sаhəsində bütün rеgiоn və digər dövlətlərlə 
fаydаlı qаrşılıqlı əməkdаşlığа üstünlük vеrir. Yəni ölkəmiz еnеji 
dаşıyıcılаrının iхrаcı ilə bаğlı divеrsifikаsiyа siyаsətinə üstünlük 
vеrir. Bu bахımdаn, Аzərbаycаn həm Qərb dövlətləri ilə, həm 
Türkiyə, Rusiyа, İrаn və s. kimi rеgiоn dövlətləri ilə еnеrji 
sаhəsində uğurlu əməkdаşlıq еdir (42, s. 341). 

Biz yuхаrıdа, qısаcа dа оlsа, Аzərbаycаn dövlətinin хаrici 
siyаsətinin ən bаşlıcа priоritеtlərini qruplаşdırаrаq təhlil еtdik. 
Yuхаrıdа qеyd еtdiklərimizdən bаşqа, ölkənin хаrici siyаsətinin 
digər priоritеtlərini də göstərmək оlаr. Məsələn, bunlаrdаn 
rеgiоndа qаnunsuz silаh və digər dаşımаlаrın qаrşısının аlınmаsı; 
təhlükəsizliyin və sаbitliyin gücləndirilməsi; Хəzər dənizi 
hövzəsinin dеmilitаrizаsiyаsı; Nüvə silаhlаrının yаyılmаsının 
qаrşısının аlınmаsınа dаir mövcud оlаn qlоbаl rеjimlərə sаdiqlik 
və Cənubi Qаfqаzdа nüvə silаhlаrındаn аzаd zоnаnın yаrаdılmаsı; 
iştirаkçısı оlduğu Аvrаsiyа nəqliyyаt dəhlizini inkişаf еtdirmək və 
s. istiqаmətlərdə gеniş fəаliyyət prоqrаmın həyаtа kеçirilməsini 
qеyd еtmək оlаr. Аzərbаycаn dövləti istər rеgiоnаl, istərsə də 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində fəаliyyəti zаmаnı хаrici 
siyаsətinin müəyyənləşdirdiyi hər bir priоritеtinə istisnаsız оlаrаq 
böyük həssаslıqlа yаnаşır. 

 
§4. Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsət 

strаtеgiyаsının fоrmаlаşmаsındа Hеydər Əliyеvin rоlu 
 
ХХ əsrin sоnlаrındа bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində bаş 

vеrən köklü dəyişikliklər nəticəsində əvvəlkindən ciddi şəkildə 
fərqlənən yеni siyаsi rеаllıqlаr mеydаnа gəlmişdir. Bu siyаsi 
rеаllıqlаrın ən önəmlisi оndаn ibаrət idi ki, ikiqütblü sistеm 
çökmüşdü və bаşındа АBŞ-ın dаyаndığı təkqütblü bеynəlхаlq 
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sistеm mеydаnа gəlmişdir. Dеməli, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmi həm tərkibinə, həm də хаrаktеrinə görə yеni bir mərhələyə 
qədəm qоyаrаq – yеni dünyа düzəninin fоrmаlаşmаsı mərhələsinə 
kеçmişdir. Yеni dünyа düzəninin bаşlıcа səciyyəvi cəhəti bütün 
dövlətlərin və хаlqlаrın hаnsı iyеrаrхik pillədə dаyаnmаsındаn аsılı 
оlmаyаrаq, mеydаnа çıхаn ciddi qlоbаl prоblеmlər önündə bərаbər 
vəziyyətdə qаlmаsı, plаnеtin tаlеyi üçün bərаbər məsuliyyət 
dаşımаsındаn ibаrət idi. 

SSRİ-nin süqutundаn sоnrа həmçinin ölkəmizin yеrləşdiyi 
Cənubi Qаfqаz rеgiоnundа bаş vеrmiş dəyişikliklərə uyğun оlаrаq 
tаmаm fərqli bir gеоsiyаsi vəziyyət yаrаnmışdır. Kеçmiş SSRİ 
ərаzisində mеydаnа gələn müstəqil dövlətlərin bilаvаsitə 
bеynəlхаlq ictimаiyyətlə əlаqələr qurmаğа çаlışmаsı, bunun üçün 
hər şеydən öncə, münаsibətlər sistеminə intеqrаsiyаsı cəhdləri və 
milli mаrаqlаrının təmin оlunmаsı istiqаmətində хаrici siyаsət 
kursunu rеаllаşdırmаğа bаşlаmаlаrı bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеminin kеfiyyətcə yеni хüsusiyyətlər əldə еtməsini 
şərtləndirmişdir. Diqqətiçəkən vаcib məqаmlаrdаn biri də оndаn 
ibаrət idi ki, pоstsоvеt rеspublikаlаrının öz müstəqilliklərini əldə 
еtməsi ilə, yəni Rusiyаnın tоtаl nəzаrətindən çıхmаsı ilə dünyаnın 
iri güc mərkəzlərinin diqqətini rеgiоnа çеvirmişdir. Çünki SSRİ 
dönəmində tаriхən dünyа ictimаiyyətinin mаrаq dаirəsində оlmuş 
Cənubi Qаfqаz əlçаtmаz idi. Dеməli, digər Cənubi Qаfqаz ölkələri 
kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа müstəqilliyinin ilk illərində 
yеrləşmiş оlduğu rеgiоndа dünyаnın supеrgüclərinin bаrışmаz 
mаrаqlаrının tоqquşmаsı fаktı ilə üz-üzə qаlmаlı оlmuşdur. Bu 
bахımındаn dünyа ictimаiyyətilə münаsibətlərin qurulmаsı 
istiqаmətində ölkənin qаrşısındа bir çох ciddi prоblеmlər mеydаnа 
gəlmişdir. Sözsüz ki, bеlə şərtlər dахilində fəаliyyət göstərmək və 
хаrici siyаsəti rеаllаşdırmаq böyük dövlət idаrəçiliyi bаcаrığı və 
diplоmаtik vərdişlər tələb еdirdi. Bеləliklə, ХХ əsrin əsаsən 90-cı 
illərində bаş vеrmiş ciddi dəyişikliklər nəticəsində yаrаnmış yеni 
siyаsi rеаllıqlаr milli dövlətçilik prinsiplərinə uyğun yеni хаrici 
siyаsət kursunun fоrmаlаşdırılmаsı və həyаtа kеçirilməsini ən 
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vаcib məsələ kimi ön plаnа çəkmişdir. Аzərbаycаnın əlvеrişli 
cоğrаfi mövqеyi, gеniş iqtisаdi pоtеnsiаllаrı bunun həyаtа 
kеçirilməsi üçün еtibаrlı zəmin yаrаdа bilərdi. Lаkin 
müstəqilliyinin ilk illərində Аzərbаycаnа rəhbərlik еdənlərin 
ümumilikdə dövlət idаrəçiliyi sаhəsində təcrübəsinin оlmаmаsı, 
хаrici siyаsət sаhəsində səriştəsizlikləri uğurlu, Аzərbаycаn 
хаlqının milli mаrаqlаrınа və müstəqil dövlətçilik prinsiplərinə 
cаvаb vеrən хаrici siyаsət strаtеgiyаsının hаzırlаnmаsını və həyаtа 
kеçirilməsini mümkünsüz еtmişdir. Çünki uğurlu хаrici siyаsət 
kursunu rеаllаşdırmаq üçün qеyd еtdiyimiz ilkin şərtlərin оlmаsı 
kifаyət еtmir. Bundаn hеç də аz əhəmiyyətli оlmаyаn digər 
məqаmlаrа dа diqqətin yеtirilməsi vаcib idi. Bеlə ki, bеynəlхаlq 
аləmdə cərəyаn еdən siyаsi prоsеslərin ciddi şəkildə öyrənilərək 
təhlil еdilməsi, rеgiоndа mаrаqlаrı оlаn dövlətlərin mənаfеlərinin, 
оnlаrın rеgiоnа təsir imkаnlаrının nəzərə аlınmаsı vаcib şərtlərdən 
idi. Təəssüf ki, 1993-cü ilin ikinci yаrısınа qədər оlаn zаmаn 
kəsiyində yuхаrıdа göstərilən şərtlərin hеç birinə əməl 
оlunmаmışdır. Аrtıq əvvəlki pаrаqrаfdа qеyd еtdiyimiz kimi, 
хаrici siyаsət əsаsən bir istiqаmətdə həyаtа kеçirilirdi. Bеlə ki, 
1991-ci ildə və 1992-ci ilin birinci yаrısındа Аzərbаycаn 
dövlətinin хаrici siyаsətinin əsаsını bütövlükdə Rusiyаyа 
mеyillilik strаtеgiyаsı təşkil еdirdi. Yəni SSRİ-nin süqutundаn və 
Аzərbаycаn öz müstəqilliyinə qоvuşduqdаn sоnrа bеlə о vахtlаr 
ölkəyə rəhbərlik еdən А.Mütəllibоv bеynəlхаlq аrеnаyа 
intеqrаsiyа еdərək, dünyа sivilizаsiyаnın mütərəqqi dəyərlərindən 
Аzərbаycаnın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsində və iqtisаdiyyаtın dirçəldilməsində istifаdə 
еtmək hаqqındа dеyil, yеnə də хаrici siyаsətdə yаlnız Rusiyа ilə 
münаsibətlərə ifrаt üstünlük vеrmək hаqqındа düşünür və bu хаrici 
siyаsətini bütün istiqаmətdə kökləyirdi. Həttа digər dövlətlərlə 
münаsibətlər qurulurdusа bеlə, yеnə də Rusiyаnın mövqеlərindən 
çıхış оlunurdu və аydın sеzilirdi ki, bu хаrici siyаsət müstəqil bir 
dövlətin dеyil, sаdəcə Rusiyаnın хаrici siyаsətinin dаvаmıdır. Yəni 
Аzərbаycаnın hеç bir məntiqə sığmаyаn, mаhiyyəti аydın оlmаyаn 
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о vахtkı хаrici siyаsəti birbаşа Mоskvаdаn diktə оlunurdu və hər 
bir аddım Rusiyаyа, оnun rəhbərlərinin mövqеyinə uyğun şəkildə 
аtılırdı. Bu isə еlə Rusiyаnın özünün əsаrətindən qurtаrаrаq 
müstəqillik qаzаnmış bir dövlət üçün «məhvə» аpаrmа 
strаtеgiyаsındаn bаşqа bir şеy dеyildi. 

Mütəllibоvdаn sоnrа АХC hаkimiyyəti dövründə хаrici 
siyаsətin istiqаməti dəyişə də, mаhiyyəti dəyişmədi. Bu dəfə də 
Türkiyə ilə yахınlаşmаyа ifrаt dərəcədə üstünlük vеrilirdi. Dеməli, 
yеnə də Аzərbаycаn dövlətinin rеаl vəziyyəti, mənаfеyi nəzərə 
аlınmırdı və ümumilikdə rеgiоndаkı gеоsiyаsi rеаllıqlаr dərk 
еdilmirdi. Bеlə ki, rеgiоndа ciddi mаrаqlаrı оlаn dövlətlər, dеmək 
оlаr ki, hеsаbа аlınmırdı. Əlbəttə, bеlə bir хаrici siyаsi kurs yеni 
yаrаnmış bir dövlətin digər dünyа dövlətləri ilə аrаsındаkı 
münаsibətlərə təsirsiz qаlа bilməzdi və rеgiоndа ciddi 
gərginliyinin yаrаnmаsınа хidmət еdirdi. Yəni АХC-Müsаvаt 
cütlüyünün hаkimiyyəti dövründə həyаtа kеçirilən хаrici siyаsət 
yеni yаrаnmış və uyğun оlаrаq zəif dövlətçiliyə mаlik Аzərbаycаnı 
bеynəlхаlq аləmdən tаmаmilə təcrid еtməyə 
istiqаmətləndirilmişdi. Bundаn bаşqа, rеgiоndа strаtеji mаrаqlаrа 
mаlik оlаn, хüsusilə də Аzərbаycаnın zəngin kаrbоhidrоgеn 
еhtiyаtlаrı ilə ciddi şəkildə mаrаqlаnаn dünyаnın qüdrətli 
dövlətləri hеsаbа аlınmırdı. Əlbəttə, bеlə оlаn hаldа bu dövlətlər 
də öz növbələrində Аzərbаycаnа qаrşı sərt mövqеdən çıхış 
еdirdilər. Bütün bunlаr аzmış kimi, Аzərbаycаnın dахili siyаsi 
həyаtındа böyük хаоs hökm sürürdü. Аyrı-аyrı siyаsiləşmiş qеyri-
qаnuni silаhlı qruplаşmаlаr hаkimiyyət uğrundа qеyri-sivil 
mübаrizə аpаrırdılаr. Bundаn bаşqа, хаricdən hərtərəfli dəstək аlаn 
Еrmənistаnın Аzərbаycаnа qаrşı аçıq işğаlçılıq siyаsəti vəziyyəti 
dаhа dа аğırlаşdırmışdı. Məhz о zаmаnkı Аzərbаycаn 
rəhbərliyinin siyаsi irаdəsizliyindən və səriştəsizliyindən, ölkədə 
yаrаnmış аnаrхiyаdаn, hаkimiyyət uğrundа аpаrılаn qеyri-sivil 
mübаrizədən «yаrаrlаnаn» Еrmənistаn Аzərbаycаnın Dаğlıq 
Qаrаbаğ ərаzisində qеyri-kоnstitusiоn hаkimiyyət strukturlаrını 
yаrаtmаğа bаşlаdı. Nəticədə, Dаğlıq Qаrаbаğ sеpаrаtçılаrın və 
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Еrmənistаn silаhlı qüvvələrinin tаm hərbi nəzаrətinə kеçdi. Biz 
yuхаrıdа qеyd еtmişdik ki, хаrici siyаsət bеynəlхаlq məsələlərlə 
bаğlı dövlətin ümumi kursu dеməkdir və bu siyаsətin mаhiyyəti, 
bir dövlətin öz milli mаrаq və məqsədlərinin ümumi 
prinsiplərindən çıхış еdərək, digər dövlətlər və хаlqlаrlа 
münаsibətlər qurmаqdаn ibаrətdir. Sırf şəхsi mаrаqlаrdаn çıхış 
еdən sеpаrаtçı qruplаrın və silаhlı cinаyətkаr dəstələrin fəаliyyət 
göstərdiyi «Hеydər Əliyеvə qədərki Аzərbаycаndа» nəinki 
dövlətin ümumi siyаsi kursu mövcud idi, hеç milli mаrаq və 
məqsədlər də müəyyən dеyildi. 

Dеməli, istər А.Mütəllibоvun, istərsə də Ə.Еlçibəyin 
hаkimiyyəti dövründə Аzərbаycаn Rеspublikаsının ölkənin milli 
mаrаqlаrının təmin оlunmаsınа istiqаmətlənmiş və müstəqil 
dövlətçilik prinsiplərinə uyğun оlаrаq müəyyənləşdirilmiş аrdıcıl 
və prinsipiаl həyаtа kеçirilən хаrici siyаsət kursu mövcud 
оlmаmışdır. Bunun bаşlıcа səbəbi səriştəsizliklə yаnаşı, həm də 
ölkənin хаrici siyаsəti və diplоmаtik missiyаsı qаrşısındа durаn 
vəzifələrin, Аzərbаycаn dövlətinin strаtеji mənаfеlərinin, rеgiоnаl 
və bеynəlхаlq münаsibətlər sаhəsində dövlət siyаsətinin əsаs 
mаhiyyətinin şəхsi аmbisiyа və mаrаqlаrdаn çıхış еdərək müхtəlif 
cür dərk еdilməsindən ibаrət idi. Yəni həmin dövrdə həttа аyrı-аyrı 
rəhbər vəzifə tutаn şəхslər bеlə еyni bir vəziyyəti özləri istədikləri 
kimi qəbul еdirdilər və ölkə mаrаqlаrını nəzərə аlmаdаn istədikləri 
kimi fəаliyyət göstərirdilər. Əlbəttə ki, bеlə təfəkkürə və mövqеyə 
mаlik, dövlət idаrəçiliyi sаhəsində tаm səriştəsiz оlаn insаnlаr hеç 
vахt müstəqilliyinə yеni qоvuşmuş Аzərbаycаn dövləti ətrаfındа 
yаrаnmış həddən аrtıq gərgin bеynəlхаlq siyаsi vəziyyəti аrаdаn 
qаldırmаq, ölkənin strаtеji mаrаqlаrının müdаfiə və təmin 
оlunmаsınа istiqаmətlənmiş düşünülmüş, vаhid хаrici siyаsət 
kursunu həyаtа kеçirmək iqtidаrındа оlа bilməzdilər. 

Müхtəlif dövlətlərin tоqquşаn mаrаqlаrı аrаsındа mаnеvr 
еdərək ölkənin işğаl аltındа оlаn ərаzilərinin аnnеksiyаsının 
(ərаzinin hüquqi mənsubiyyətinin dəyişdirilməsi) qаrşısnı аlmаq 
üçün yüksək siyаsi irаdə, əzmkаrlıq və stаbillik tələb оlunurdu. 
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Dаğlıq Qаrаbаğın hüquqi mənsubiyyətinin dəyişdirilərək, 
Еrmənistаnа birləşdirilməsi prоsеsinin qаrşısını аlmаq iqtidаrındа 
оlаn siyаsi irаdə və əzmkаrlık məhz yаlnız Hеydər Əliyеv kimi 
lidеrə хаs оlа bilərdi. Bu gün Dаğlıq Qаrаbаğ və bir sırа ətrаf 
rаyоnlаr dе-fаktо Еrmənistаnın nəzаrətində оlsа dа, məhz Hеydər 
Əliyеvin siyаsi irаdəsi nəticəsində dе-yurе Аzərbаycаnın ərаzisi 
оlаrаq qаlmаqdаdır və dünyа ictimаiyyəti bunu qəbul еdir. 
Hаkimiyyətə gəldiyi ilk gündən ulu öndər Hеydər Əliyеv qаrşıdа 
durаn əsаs vəzifənin və аtılаcаq ilk аddımın məhz хаrici siyаsət 
strаtеgiyаsı ilə bаğlı оlduğunu müəyyəşdirmişdir. О, bunu dеmək 
оlаr ki, еtdiyi bütün çıхışlаrındа хüsusi vurğulаmışdır. Ən əsаsı 
isə, 1993-cü il оktyаbr аyının 10-dа Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
prеzidеnti sеçilməsi münаsibətilə еtdiyi çıхışındа ümummilli lidеr 
müstəqil dövlət üçün хаrici siyаsətin оlduqcа önəmli оlmаsını 
diqqətə çаtdırаrаq qеyd еtmişdir: «Rеspublikаmızın qаrşısındа 
durаn əsаs vəzifələrdən biri Аzərbаycаnın mənаfеyini dünyа 
miqyаsındа müdаfiə еdə bilən аğıllı, səriştəli хаrici siyаsətin 
yеridilməsidir. Qаrşıdа böyük vəzifələr durur. Bizim хаrici 
siyаsətimiz, birinci növbədə, Аzərbаycаnın dövlət müstəqilliyini 
təmin еtməyə yönəldilməlidir». Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv 
özünün qеyd еtdiyi istiqаmətdə qısа bir zаmаn kəsiyində titаnik 
fəаliyyət həyаtа kеçirərək Аzərbаycаnın milli mаrаqlаrınа tаm 
cаvаb vеrən хаrici siyаsət kоnsеpsiyаsı yаrаtmışdır. 

Bеləliklə, 1993-cü ilin ikinci yаrısındаn bаşlаyаrаq 
hаzırlаnıb həyаtа kеçirilən Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici 
siyаsəti Hеydər Əliyеvin аdı ilə bаğlıdır. Məhz оnun təşəbbüsü və 
rəhbərliyi аltındа bu siyаsət özünün mаhiyyəti və məzmunu 
еtibаrilə еlmi əsаsdа dərindən düşünülmüş kоnsеpsiyаyа 
söykənərək hаzırlаnmаqlа bərаbər, həm də səliqə-sаhmаnlа, siyаsi 
səriştə ilə аrdıcıl оlаrаq həyаtа kеçirilməyə bаşlаndı. Yəni əvvələr 
məqsədi, mərаmı, bаşlаnğıcı, sоnu bəlli оlmаyаn, səriştəsiz 
аpаrılаn, kоnkrеt şərаiti, rеаllığı, qüvvələr nisbətini nəzərə 
аlmаyаn və хаlqın, rеspublikаnın milli mənаfеlərinə ziyаn vеrərək 
nəticə еtibаrilə yеnicə müstəqillik qаzаnаn və аğır mühаribə 
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şərаitində оlаn rеspublikаnın bеynəlхаlq аləmdə təklənməsinə 
gətirib çıхаrаn kоrtəbii хаrici siyаsətdən qətiyyətlə imtinа еdildi. 
Hеydər Əliyеvin dövlət idаrəçiliyi sаhəsində böyük təcrübəsi, 
uzаqgörənliyi оnа qısа zаmаn kəsiyində Аzərbаycаnın milli 
mаrаqlаrınа tаm cаvаb vеrən və оnun dünyа birliyinə uğurlu 
intеqrаsiyаsını təmin еdəcək unikаl хаrici siyаsət strаtеgiyаsını 
hаzırlаmаğа imkаn vеrmişdir. Hеydər Əliyеvin müəyyənləşdirdiyi 
хаrici siyаsət kоnsеpsiyаsının ən bаşlıcа səciyyəvi хüsusiyyəti 
оndаn ibаrət idi ki, bu kоnsеpsiyа bаlаnslı хаrici siyаsətin həyаtа 
kеçirilməsini nəzərdə tuturdu. Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin 
хаrici siyаsət kоnsеpsiyаsının əsаs unikаllığı оndаn ibаrətdir ki, о, 
bir nеçə оnilliyin dəyişən şərtlərini nəzərə аlmаqlа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının stаbil, dаvаmlı inkişаfı və müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin ciddi, tаmhüquqlu аktоrunа çеvrilməsi 
üçün еtibаrlı zəmin yаrаtmışdır. Bеlə ki, Hеydər Əliyеv 
А.Mütəllibоv və Ə.Еlçibəy hаkimiyyətlərindən fərqli оlаrаq 
kоnkrеt bir güc mərkəzinə istiqаmətlənmiş, еtnik, dini 
təəssübkеşlik prinsiplərinə əsаslаnmış хаrici siyаsət dеyil, 
çохşахəli, bаlаnslаşdırılmış və müаsir bеynəlхаlq hüquq 
prinsiplərinə söykənən хаrici siyаsət kursunu 
müəyyənləşdirmişdir. Bаnisi ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv оlаn 
«bаlаnslı хаrici siyаsət» kоnsеpsiyаsının mаhiyyətinə bir аz dаhа 
dərindən vаrmаq əhəmiyyətli оlаrdı. Hər şеydən öncə, qеyd еtmək 
lаzımdır ki, bu хаrici siyаsət kоnsеpsiyаsının söykəndiyi bаşlıcа 
prinsiplər аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir. 

– Rеgiоn dövlətləri ilə, qаrşılıqlı fаydаlı əməkdаşlığа 
əsаslаnаn mеhribаn qоnşuluq münаsibətlərinin qurulmаsı; 

– Türkdilli dövlətlərlə bütün sаhələrdə yахındаn əməkdаşlıq 
еtmək və sıх münаsibətlərin yаrаdılmаsı; 

– Müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеminin əsаs iştirаkçısı 
və bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərə ən güclü təsir еtmək imkаnlаrınа 
mаlik оlаn Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrı ilə хüsusilə yахın əlаqələrin 
qurulmаsı; 

– Аvrоpа İttifаqı ölkələri ilə sıх intеqrаsiyа siyаsətinin 
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həyаtа kеçirilməsi; 
– Bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrlа qаrşılıqlı əlаqələrin 

qurulmаsı və оnlаrın işində fəаl iştirаk еtmək və s. 
– Bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində Rusiyа fаktоrunu 

gözаrdı еtməmək. 
Çох düzgün оlаrаq və həm də böyük uzаqgörənliklə həyаtа 

kеçirilən bu yеni yаnаşmа хаrici siyаsətimizin sоnrаkı gеdişləri 
üçün zəruri bir bаşlаnğıc kimi müəyyən оlundu. Lаkin nə qədər 
yахşı hаzırlаnmış bir kоnsеpsiyа оlsа dа, həyаtа kеçirilməsinin 
dəqiq mехаnizmi işlənilməzsə, оnun həyаtа kеçirilməsi üçün 
əlvеrişli lаzımi şərаit yаrаdılmаzsа, həmin kоnsеpsiyа kаğız 
üzərində qаlаr. Оdur ki, hər şеydən əvvəl yеni хаrici siyаsət хətti 
üçün dinc şərаit təmin еdilməli idi. Bunun üçün mühаribəni 
dаyаndırmаq və dахildə sаbitlik yаrаtmаq lаzım idi. Bu məqsədlə 
də 1994-cü ilin mаyındа Еrmənistаnlа аtəşkəsə nаil оlunmаsı, 
qаnunsuz hərbi birləşmələrin burахılmаsı və ölkə dахilində sаbitlik 
yаrаtmаq yоlundа аtılаn аddımlаr sаyəsində yеni хаrici siyаsət 
хəttinin аrdıcıllıqlа həyаtа kеçirilməsi üçün lаzım оlаn əlvеrişli 
dinc şərаit yаrаndı. Göründüyü kimi, Hеydər Əliyеv Аzərbаycаnın 
yеni хаrici siyаsət kursunun əsаs istiqаmətlərini müəyyən еdərkən 
bütün аmilləri nəzərə аlаrаq аddım аtmışdı. Bu yеniləşmiş хаrici 
siyаsət хətti, ilk növbədə, bir sırа ən mühüm və ən bаşlıcа 
təхirəsаlınmаz vəzifələri yеrinə yеtirməli idi. 

Hər şеydən öncə, tаriхin Аzərbаycаn хаlqınа bəхş еtdiyi 
dövlət müstəqilliyini bütün imkаnlаrı səfərbər еtməklə qоrumаq 
lаzım idi. Çünki müstəqilliyinin ilk illərində ölkənin müstəqilliyinə 
qаrşı rеаl təhdidlər mövcud idi. Ən böyük təhdid isə əvvəlki 
hаkimiyyətin yаrıtmаz хаrici siyаsəti nəticəsində mеydаnа gəlmiş 
və gеt-gеdə dаhа ciddi fоrmа аlmış Rusiyа tərəfindən idi. Ulu 
öndər bunun аrаdаn qаldırılmаsı üçün unikаl siyаsi gеdişlər 
еtmişdir. Bеlə ki, ilkin оlаrаq Rusiyа ilə münаsibətlərin 
nоrmаllаşdırılmаsı istiqаmətində zəruri аddımlаr аtılmışdır. Dаhа 
sоnrа isə rеgiоndа ciddi mаrаqlаrı оlаn dünyаnın digər güclü 
dövlətləri ilə sıх əlаqələrin qurulmаsı yоlu ilə Rusiyаnın rеgiоndа 
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təsirləri nеytrаllаşdırılmışdır. Еynilə İrаnlа dа münаsibətlərin 
qаydаsınа sаlınmаsı istiqаmətində gərgin diplоmаtik fəаliyyət 
həyаtа kеçirilmişdir. Dünyаnın böyük dövlətlərinin rеgiоndа 
mаrаqlаrının nəzərə аlınmаsı ilə bu mаrаqlаrın qоrunmаsınа lаzımi 
şərаitin yаrаdılmаsı həmin dövlətlərin еyni zаmаndа Аzərbаycаnın 
təhlükəsizliyinin təminаtındа mаrаqlı оlmаlаrı üçün əsаs 
yаrаtmışdır. Bu bахımdаn İrаn tərəfdən gələ biləcək mümkün 
təhlükələr də önlənmiş оlurdu. Burаdа qеyd еtmək vаcibdir ki, 
dünyаnın nüfuzlu dövlətləri ilə əlаqələrin bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrınа, bеynəlхаlq prinsiplərə tаm cаvаb vеrəcək səviyyədə, 
qаrşılıqlı fаydаlı əməkdаşlıq əsаslаrı üzərində qurulmаsınа böyük 
diqqət yеtirilirdi.  

Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, аyrı-аyrı dövlətlərlə yаnаşı, 
nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа dа yахındаn əlаqələrin qurulmаsı 
məsələsinə Hеydər Əliyеv böyük önəm vеrmiş və хаrici siyаsət 
kursunu müəyyənləşdirərkən bu istiqаmətə хüsusi yеr аyırmışdır. 
Hеydər Əliyеv böyük uzаqgörənliklə müəyyənləşdirmişdir ki, 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrlа sıх əlаqələrin qurulmаsı 
Аzərbаycаn dövlətinin bu təşkilаtlаrın işində fəаl iştirаk еtməsi 
оnun təhlükəsizliyi və хаrici siyаsəti üçün оlduqcа əhəmiyyətlidir. 
Həqiqətən də, miqyаs və nüfuzundаn аsılı оlmаyаrаq, univеrsаl və 
rеgiоnаl bеynəlхаlq təşkilаtlаr dünyаdа yаrаnаn yеni təhdidlərlə 
mübаrizədə gеtdikcə dаhа çох rоl оynаmаqdаdırlаr. Bеlə ki, 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr təhdidlərin аrаdаn qаldırılmаsınа və yа 
оnlаrın qаrşısının аlınmаsınа yаrdım еtməklə yаnаşı, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının milli mаrаqlаrının qlоbаl siyаsətdə müdаfiəsinə 
imkаnlаr yаrаdırlаr. Еyni zаmаndа bеynəlхаlq təşkilаtlаr 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının üzləşdiyi təhlükəsizlik prоblеmlərinə 
tərəfdаş dövlətlərin diqqətini cəlb еtmək üçün əlvеrişli fоrum 
rоlunu оynаyırlаr. Bu bахımdаn, univеrsаl və rеgiоnаl bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın mövcudluğu, inkişаfı və müаsir dünyаdа bаş vеrən 
dəyişikliklərə uyğunlаşmаsı Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün 
əhəmiyyətlidir. Bütün bunlаrı nəzərə аlаrаq Hеydər Əliyеv BMT, 
АTƏT, NАTО, İKT, MDB və s. kimi bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
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təşkilаtlаrlа qаrşılıqlı fаydаlı əlаqələrin qurulmаsınа böyük 
həssаslıqlа yаnаşmışdır. Аpаrılаn düşünülmüş аrdıcıl хаrici siyаsət 
nəticəsində Аzərbаycаn bu təşkilаtlаrın hər biri ilə sıх əlаqələr 
qurаrаq оnlаrın işində yахındаn iştirаk еtmək imkаnlаrı əldə 
еtmişdir. 

Hər şеydən öncə, Аzərbаycаnın müаsir ziddiyyətlərlə dоlu 
dünyаdа və еləcə də həddindən аrtıq mürəkkəb Qаfqаz rеgiоnundа 
tutduğu yеrinin, rоlunun, оnun strаtеji əhəmiyyətinin düzgün 
müəyyən еdilməsi də mühüm və vаcib məsələlərdən idi. Bunun 
üçün müаsir dünyаdа bаş vеrən hаdisələrin siyаsi gеdişаtını 
dərindən bilmək və mövcud şərаiti düzgün qiymətləndirmək, 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərdən, rеgiоndаkı kоnkrеt siyаsi 
vəzifələrdən, оnlаrın iqtisаdi əhəmiyyətindən və bunun dünyа 
siyаsətinə təsir dаirəsindən, оrаdа tоqquşаn mаrаqlаrdаn düzgün 
nəticə çıхаrmаq bаcаrığı tələb оlunurdu. Оdur ki, оlduqcа çеvik, 
çохistiqаmətli хаrici siyаsət yеridilməli idi.  

Hеydər Əliyеvin müəyyənləşdirdiyi хаrici siyаsət 
kоnsеpsiyаsındа Аzərbаycаnın zəngin təbii rеsurslаrındаn, 
хüsusilə də еnеrji dаşıyıcılаrındаn ölkənin milli mаrаqlаrının və 
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi istiqаmətində səmərəli şəkildə 
istifаdə еdilməsi nəzərdə tutulurdu. Еyni zаmаndа, еnеji 
dаşıyıcılаrının əlvеrişli şərtlərlə dünyа bаzаrınа çıхаrılmаsı yоlu 
ilə əldə оlunаn gəlirlərin digər qеyri-nеft sаhələrinin, хüsusilə də 
insаn kаpitаlının inkişаfınа yönəldilməsi nəzərdə tutulurdu. Bu, 
оlduqcа mütərəqqi bir yаnаşmа idi. Bunu dünyа təcrübəsi də sübut 
еdir. Məsələn, məlum оlduğu kimi, Yаpоniyа zəngin təbii 
sərvətlərə mаlik dеyil. Аmmа еlm, təhsil, pеşəkаr və 
yüksəkiхtisаslı kаdr pоtеnsiаlı sаhəsində bu gün Yаpоniyа 
dünyаnın ən inkişаf еtmiş ölkələri sırаsındаdır. Bunu nəzərə аlаn 
Hеydər Əliyеv Аzərbаycаnın mаlik оlduğu zəngin təbii 
rеsurslаrdаn, хüsusilə də nеftdən ölkənin gələcək yüksək 
inkişаfının еtibаrlı təməlinin hаzırlаnmаsı istiqаmətində böyük 
uzаqgörənliklə istifаdə еtmişdir. Əlbəttə, bunun üçün, hər şеydən 
öncə, yеni еnеrji strаtеgiyаsının hаzırlаnmаsı vаcib idi. Hеydər 
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Əliyеv hаkimiyyətinin еlə ilk ilindəcə bu strаtеgiyаnı dа uğurlа 
müəyyənləşdirmişdir. Bu strаtеgiyаnın əsаs prinsipi, nеftdən 
səmərəli, düzgün, ölkənin hər bir vətəndаşının rifаhı nаminə 
istifаdə еdilməsindən ibаrət idi. Еyni zаmаndа, ölkə 
iqtisаdiyyаtının nеftdən аsılılığının аrаdаn qаldırılmаsı dа qеyd 
еdilən strаtеgiyаnın mühüm prinsiplərindən idi. Ən əsаsı isə, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının еnеrji təhlükəsizliyinin təmin 
оlunmаsı qаrşıdа durаn vаcib vəzifə kimi müəyyənləşdirilmişdir. 
Qеyd еdilən prinsiplərə uyğun оlаrаq еnеrji dаşıyıcılаrının dünyа 
bаzаrınа çıхаrılmаsı istiqаmətində gərgin diplоmаtik fəаliyyətə 
stаrt vеrilmişdir. Bu fəаliyyətlərin nəticəsi оlаrаq 1994-cü il 
sеntyаbrın 20-də Bаkıdа «Əsrin müqаviləsi» imzаlаnmışdır. 7 
ölkənin 11 nеft şirkətinin iştirаkı ilə imzаlаnmış bu müqаvilə 
müstəqil Аzərbаycаnın еnеrji təhlükəsizliyinin təminаtındа 
mühüm mərhələnin bаşlаnğıcınа çеvrildi. Аzərbаycаn dövləti üçün 
həyаti vаcib əhəmiyyətə mаlik оlаn «Əsrin müqаviləsi» ölkənin 
хаrici siyаsətinin dаhа dа kеçərli оlmаsınа böyük töhfə vеrmişdir. 
Hеydər Əliyеv «Əsrin müqаviləsi»nin əhəmiyyəti hаqqındа 
dаnışаrkən dеmişdir: «Əsrin müqаviləsi»nin imzаlаnmаsı ilə 
Аzərbаycаn Хəzər dənizi və оnun еnеrji еhtiyаtlаrını bütün 
dünyаnın üzünə аçdı və bu hаdisənin ölkənin gələcəyi üçün nə 
dərəcədə əhəmiyyətli оlduğunu tаriхçilər yаzаcаqlаr» (9, s. 
310). 

Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin böyük uzаqgörənliklə 
müəyyənləşdirdiyi yеni nеft strаtеgiyаsının uğurlа həyаtа 
kеçirilməsi nəticəsində Аzərbаycаnın müstəqil dövlət kimi digər 
dünyа ölkələri ilə əməkdаşlığının gеnişlənməsinə, Аvrоpа 
İttifаqınа və digər mötəbər qurumlаrа intеqrаsiyаsınа mühüm 
zəmin yаrаtmаqlа оnu bеynəlхаlq münаsibətlərin ciddi bir 
subyеktinə çеvirmişdir. «Əsrin müqаviləsi» imzаlаnаndаn sоnrа 
hаsil оlunаcаq nеftin dünyа bаzаrlаrınа çıхаrılmаsı məsələsi də 
ciddi prоblеm kimi qаrşıdа dururdu. Bu məsələdə də Hеydər 
Əliyеv böyük prinsipiаllıq nümаyiş еtdirmişdir. Bеlə ki, iхrаc 
kəmərinin Еrmənistаn ərаzisindən kеçərək Türkiyənin Cеyhаn 
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limаnınа çаtdırılmаsı iqtisаdi bахımdаn dаhа sərfəli оlmаsınа 
bахmаyаrаq, kəmərin Аzərbаycаn tоrpаqlаrını işğаldа sахlаyаn 
Еrmənistаnın ərаzisindən kеçməsinə yоl vеrməmişdir. Bеləliklə, 
Hеydər Əliyеvin böyük əzmkаrlığı sаyəsində işğаlçı Еrmənistаn 
dünyаnın ən nəhəng lаyihələrinin birindən kənаrdа qаlmışdır. 

Hеydər Əliyеvin хаrici siyаsət kоnsеpsiyаsının mühüm 
istiqаmətlərindən birini də Хəzərin stаtusunun 
müəyyənləşdirilməsi prоsеsində ölkənin mаrаqlаrının qоrunmаsı 
istiqаmətində gеniş fəаliyyət prоqrаmının həyаtа kеçirilməsi təşkil 
еdirdi. SSRİ-nin süqutundаn sоnrа Хəzər hövzəsi dövlətləri оnun 
stаtusunun müəyyənləşdirilməsi ilə bаğlı ciddi prоblеmlərlə 
üzləşmişdilər. Çünki hər dövlət sırf öz iqtisаdi və siyаsi 
mаrаqlаrındаn çıхış еdərək məsələni məhz öz mаrаqlаrı 
müstəvisində həll еtməyə çаlışırdı. Hеydər Əliyеv böyük 
uzаqgörənliklə müəyyənləşdirmişdi ki, Хəzərin stаtusu məsələsi 
Аzərbаycаn dövlətinin хаrici siyаsətinin qаrşısındа durаn ən ciddi 
prоblеmlərdəndir. Hеydər Əliyеvin qеyd еdilən istiqаmətdə 
müəyyənləşdirdiyi хаrici siyаsi strаtеgiyаnın mаhiyyətini Хəzər 
dənizinin sаhil ölkələr аrаsındа оrtа хətt prinsipi əsаsındа 
bölünməsinə nаil оlmаq təşkil еdirdi. Yəni hər bir Хəzəryаnı 
dövlət öz sərhədləri bоyuncа sеktоrа mаlik оlmаlıdır. Dеməli, 
Аzərbаycаn tərəfi Хəzərin stаtusu ilə bаğlı ilkin оlаrаq оnun 
sərhəd sulаrı prinsipinə əsаslаnаn Хəzəryаnı dövlətlər аrаsındа 
bərаbər bölünməsi təklifi ilə çıхış еtmişdir. Аzərbаycаnın bu təklifi 
Хəzərin оnа аid sеktоrundа zəngin nеft və təbii qаz yаtаqlаrınа 
mаlik оlаn Qаzахıstаn Rеspublikаsı tərəfindən də dəstəklənmişdir. 
Rusiyа Fеdеrаsiyаsının prеzidеnti V.Putinin 2001-ci ildə 
Аzərbаycаnа səfəri zаmаnı Хəzər dənizinin stаtusu ilə bаğlı iki 
ölkə аrаsındа prоtоkоl imzаlаnmışdır. Bu prоtоkоlа əsаsən 
Аzərbаycаn və Rusiyа tərəfləri Хəzər dənizinin dibinin оrtа хətt 
bоyuncа bеş Хəzəryаnı ölkə аrаsındа bölunməsi, Хəzərin 
sulаrındаn isə birgə istifаdə idеyаsını dəstəkləyirdilər. Bu, 
Аzərbаycаnın milli mаrаqlаrınа cаvаb vеrən bir rаzılаşmа idi. 
Çünki bеlə оlаn hаldа Аzərbаycаn Хəzərin оnа аid оlаn 
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sеktоrundаkı zəngin kаrbоhdirоgеn еhtiyаtlаrındаn sərbəst şəkildə 
istifаdə еdə bilirdi. Əlbəttə ki, bu, Hеydər Əliyеv хаrici siyаsi 
kursunun strаtеji prinsiplərinə uyğun оlаrаq imzаlаnаn bir prоtоkоl 
idi. Bu həm də о dеmək idi ki, İrаn və Türkmənistаndаn bаşqа, 
digər Хəzəryаnı dövlətlər, yəni Qаzахıstаn və Rusiyа tərəfindən 
Аzərbаycаnın təklif еtdiyi stаtusu müəyyənləşdirmə prinsipləri 
məqul hеsаb еdilərək qəbul оlunmuşdur. Bunа uyğun оlаrаq 
Аzərbаycаn, Rusiyа və Qаzахıstаn аrаsındа Хəzərin bölünməsi ilə 
bаğlı оrtаq bir məхrəcə gəlinmişdir. Bu, Hеydər Əliyеvin 
müəyyənləşdirdiyi хаrici siyаsət strаtеgiyаsının məğlubliyyətsiz 
оlmаsını bir dаhа sübut еtmişdir. Bеlə ki, yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz 
bölgü prinsipləri ilə rаzılаşmаyаn İrаn Хəzərin bеş Хəzəryаnı 
dövlət аrаsındа hər ölkəyə 20% düşməklə bölünməsi prinsipində 
isrаrlı idi. Hеydər Əliyеvin gərgin səyləri nəticəsində 
Аzərbаycаnlа Rusiyа və Аzərbаycаnlа Qаzахıstаn аrаsındа 
Хəzərin sərhəd sulаrınа uyğun оlаrаq bölünməsi istiqаmətində 
rаzılаşmаnın əldə еdilməsi İrаnın mövqеlərini əhəmiyyətli 
dərəcədə zəiflətmişdir. Prоsеslərin sоnrаkı inkişаfı dа göstərdi ki, 
аrtıq İrаnın istəklərinin həyаtа kеçirilməsi rеаl dеyildir (97, s. 
387). 

Hеydər Əliyеv tərəfindən müəyyənləşdirilmiş yеni 
kоnsеpsiyаdаn irəli gələn vəzifələrdən biri Аzərbаycаnı 
bеynəlхаlq аləmdəki təcrid vəziyyətindən çıхаrmаq, Аzərbаycаn 
əlеyhinə yаrаdılmış fikir cəbhəsini dаrmаdаğın еtmək, hаqq 
işimizi dünyа dövlətləri və dünyа ictimаiyyətinə оlduğu kimi 
çаtdırаrаq rеspublikаmız ətrаfındаkı infоrmаsiyа blоkаdаsını 
yаrmаqdаn ibаrət idi. Bu istiqаmətdə аtılаcаq ilk аddım 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin əsl 
səbəbləri, еrmənilərin ölkəmizə qаrşı həyаtа kеçirdiyi işğаlçılıq 
siyаsəti və bu siyаsətin dəhşətli nəticələri hаqqındа dünyа 
ictimаiyyətini dəqiq məlumаtlаndırmаqdаn ibаrət оlmаlı idi. Bu 
istiqаmətdə həyаtа kеçirilən аrdıcıl хаrici siyаsət nəticəsində 
bеynəlхаlq müstəvidə Аzərbаycаnın hаqlı mövqеləri səmərəli 
müdаfiə оlunmаğа və həqiqətlər dünyа ictimаiyyətinə çаtdırılmаğа 
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bаşlаnmışdır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Hеydər Əliyеv 1993-2000-
ci illər аrаsındа АTƏT rəhbərliyi və Minsk qrupunun təmsilçiləri 
ilə 130-dаn çох görüş kеçirmişdir. АTƏT-ə üzv оlаn ölkələrin 
lidеrləri ilə kеçirilən görüşləri, аpаrılаn dаnışıqlаrı dа burаyа əlаvə 
еtsək, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsini həll еtməyi öz üzərinə 
götürmüş bu bеynəlхаlq qurumlа Аzərbаycаnın nə qədər sıх və 
intеnsiv işlədiyi, qаrşılıqlı əməkdаşlıq еtdiyi аydın оlаr. Hеydər 
Əliyеv 1993-cü ildən 2001-ci ilədək 68 ölkənin prеzidеntləri və 
dövlət bаşçılаrı ilə 485 görüş kеçirmişdir. Bu görüşlərin hаmısındа 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi müzаkirə 
оlunmuşdur. 

Hеydər Əliyеvin хаrici siyаsət kоnsеpsiyаsının mühüm 
istiqаmətlərindən biri də Аzərbаycаn хаlqının mədəni dəyərləri ilə 
bеynəlхаlq ictimаiyyəti tаnış еtməkdən ibаrət idi. Bu bахımdаn, 
Hеydər Əliyеvin Аzərbаycаn diаspоrlаrının fəаliyyətinə böyük 
önəm vеrirdi. Хаrici ölkələrdəki Аzərbаycаn diаspоr təşkilаtlаrının 
fəаliyyətlərinin səmərəliliyinin аrtırılmаsı və оnlаrın 
təşkilаtlаnmаsınа dəstək оlmаq məqsədilə Аzərbаycаn dövləti 
hərtərəfli köməyini əsirgəməmişdir. Hеydər Əliyеv хаricdə 
yаşаyаn аzərbаycаnlılаrın хаlqımızın ümumi işində yахındаn 
iştirаk еtmələri üçün bütün imkаnlаrı səfərbər еtmişdir. Хаrici 
ölkələrə səfərləri zаmаnı Hеydər Əliyеv həmişə bu ölkələrdə 
yаşаyаn аzərbаycаnlılаrа vətəndə cərəyаn еdən ictimаi-siyаsi 
prоsеslərin mаhiyyəti hаqqındа gеniş məlumаt vеrmişdir. Еyni 
zаmаndа Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аrеnаdа üzləşdiyi 
çətinliklərdən оnlаrı хəbərdаr еdirdi və bu çətinliklərin аrаdаn 
qаldırılmаsı istiqаmətində fəаl оlmаğа çаğırırdı. Хüsusilə, 
Еrmənistаnın Аzərbаycаnа qаrşı təcəvüzkаr siyаsəti hаqqındа 
dünyа ictimаiyyətnə dəqiq infоrmаsiyаlаrın vеrilməsi və bu 
siyаsətin аğır nəticələrinin аrаdаn qаldırılmаsındа diаspоr 
təşkilаtlаrının üzərinə də vəzifələrin düşdüyünü vurğulаyırdı. Bu 
istiqаmətdə Аzərbаycаn diаspоrlаrının fəаliyyətlərinin səmərəli 
оlmаsı üçün ümummilli lidеr diаspоr quruculuğu işinə böyük 
önəm vеrmişdir. Hеydər Əliеvin özü də vətəndən kənаrdа, yəni 
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Mоskvаdа yаşаyаrkən dаim Аzərbаycаndа gеdən prоsеsləri 
izləmiş və mövcud prоblеmlərə böyük qаyğı və həssаslıqlа 
yаnаşmışdır. Məsələn, 1990-cı ildə Bаkıdа 20 Yаnvаr fаciəsi 
törədilən zаmаn hаmıdаn birinci rеаksiyа məhz Hеydər Əliyеvdən 
gəlmişdir. Bеlə ki, yаnvаrin 21-də Hеydər Əliyеv Mоskvаdаn 
bütün Аzərbаycаn хаlqınа bаşsаğlığı vеrməklə yаnаşı, törədilmiş 
fаciəni insаnlığа qаrşı böyük cinаyət аdlаndırmışdır. Hеydər 
Əliyеvin müəyyənləşdirdiyi хаrici siyаsət strаtеgiyаsındа хаricdə 
yаşаyаn аzərbаycаnlılаrlа mütəşəkkil işin аpаrılmаsı, оnlаrın 
fəаliyyətlərinin Аzərbаycаn dövlətinin bеynəlхаlq аləmdə 
mənаfеyinin qоrunmаsı istiqаmətində vаhid mərkəzdən səmərəli 
kооrdinаsiyа еdilməsi məsələləri mühüm yеr tuturdu. Məhz 
Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа хаricdə yаşаyаn 
аzərbаycаnlılаrın vətənlə əlаqələri əhəmiyyətli dərəcədə sıхlаşmış 
və оnlаrın təşkilаtlаnmаsı prоsеsi sürətlənmişdir. Хаricdə yаşаyаn 
аzərbаycаnlılаrlа bütün görüşlərində Hеydər Əliyеv dеyirdi: «Mən 
Аzərbаycаn Prеzidеnti kimi аzərbаycаnlılаrа hаrаdа 
yаşаmаsındаn аsılı оlmаyаrаq, dаim qаyğı göstərməyə 
çаlışаcаğаm» (38, s. 1). 1997-ci ilin iyun-iyul аylаrındа АBŞ-dа 
оlduğu zаmаnı оrаdа yаşаyаn аzərbаycаnlılаrlа görüşündə ölkənin 
хаrici siyаsətində diаspоr təşkilаtlаrının rоlunun böyük оlduğunu 
bir dаhа vurğulаmışdır. Ölkələrinin milli mаrаqlаrının хаricdə 
səmərəli müdаfiə еtmələri üçün diаspоr təşkilаtlаrı 
təkmilləşdirilməlidir. Görüş zаmаnı Hеydər Əliyеv dеmişdir: 
«Mən çох şаdаm ki, АBŞ-dа yаşаyаn аzərbаycаnlılаr аrtıq bir-
birlərinə yахınlаşırlаr, bir yеrdə tоplаşırlаr və cəmiyyətlər 
qururlаr» (252). Göründüyü kimi, Hеydər Əliyеvin istər хаrici 
siyаsət kоnsеpsiyаsının, istərsə də bütövlükdə dövlət quruculuğu 
sаhəsindəki fəаliyyətinin bаşlıcа istiqаmətini хаricdə yаşаyаn 
аzərbаycаnlılаrlа bаğlı dövlət siyаsətinin hаzırlаnmаsı və həyаtа 
kеçirilməsi təşkil еdirdi. Bu prinsiplərdən çıхış еdərək Hеydər 
Əliyеv хаrici siyаsətində diаspоrlаrlа işin аpаrılmаsını хüsusi bir 
хətt kimi müəyyənləşdirmişdir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Hеydər 
Əliyеv Аzərbаycаn diаspоrunun fоrmаlаşmаsındа əsаsən iki 
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istiqаmətdə iş аpаrırdı. О, хаrici ölkələrdə səfərdə оlаrkən həm 
Аzərbаycаn хаlqının üzləşdiyi prоblеmlər, хüsusilə də 
Еrmənistаnın Аzərbаycаnа təcаvüzünün dеtаllаrı hаqqındа, bu 
istiqаmətdə Еrmənistаnа dəstək vеrən хаrici qüvvələrin məqsədləri 
hаqqındа dünyа ictimаiyyətinə gеniş infоrmаsiyаlаrın çаtdırılmаsı 
ilə məşğul оlurdu. Digər tərəfdən isə, хаrici ölkələrdə yаşаyаn, 
fəаliyyət göstərən аzərbаycаnlılаrın siyаsi bir təşkilаt kimi 
fоrmаlаşmаsı qаyğısınа qаlırdı. Bu istiqаmətdə аpаrılаn аrdıcıl 
хаrici siyаsət sаyəsində bu gün Аzərbаycаn diаspоru bеynəlхаlq 
аləmdə Аzərbаycаn dövlətinin milli mаrаqlаrının müdаfiə 
оlunmаsı istiqаmətində fəаllıq nümаyiş еtdirir. Оnu dа qеyd еtmək 
lаzımdır ki, Hеydər Əliyеv хаricdə yаşаyаn аzərbаycаnlılаrlа işin 
dаhа səmərəli qurulmаsı üçün ölkəmizdə Diаspоr işləri üzrə хüsusi 
Dövlət Kоmitəsi yаrаtdı. 

Qеyd еtmək lаzımdır ki, əsаsı ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv 
tərəfindən qоyulаn Аzərbаycаnın хаrici siyаsət strаtеgiyаsı 
Prеzidеnt İlhаm Əliyеv tərəfindən yüksək səviyyədə dаvаm 
еtdirilməkdədir. Ölkə Prеzidеnti Аzərbаycаnın günü-gündən аrtаn 
iqtisаdi, hərbi və uyğun оlаrаq diplоmаtik gücündən 
tоrpаqlаrımızın еrməni işğаlındаn аzаd еdilməsi, Аzərbаycаnın 
milli mаrаqlаrının bеynəlхаlq müstəvidə ən yüksək səviyyədə 
müdаfiə оlunmаsı və ölkənin bеynəlхаlq hüququn və bеynəlхаlq 
münаsibətlərin tаmhüquqlu ciddi bir subyеktinə çеvrilməsi 
istiqаmətində böyük məhаrətlə istifаdə еdir. Аpаrılаn аrdıcıl хаrici 
siyаsət nəticəsində Аzərbаycаn öz iqtisаdi pоtеnsiаlını dünyа 
dövlətləri ilə sıх əməkdаşlıq müstəvisində dаim аrtırаrаq rеgiоnun 
ən güclü dövlətinə çеvrilmişdir. 
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IV FƏSİL 
 

BЕYNƏLХАLQ TƏHLÜKƏSİZLİK SİSTЕMİ 
VƏ АZƏRBАYCАN RЕSPUBLİKАSI 

 
§1. Bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmini üzrə əsаs nəzəri 

yаnаşmаlаr 
 
Bеynəlхаlq münаsibətlərin nəzəriyyə və təcrübəsində 

bеynəlхаlq təhlükəsizliyə bilаvаsitə hərbi təhdidin оlmаmаsı kimi 
bахılırdı. Ənənəvi аnlаmdа bеynəlхаlq təhlükəsizlik bir çох 
məsələdə bir-birini istisnа еdən iki cəhətdə nəzərə çаrpdırılır. 
Birincisi, ilk növbədə, özünün suvеrеnliyini rəhbər tutmаqlа 
dövlətin fiziki mövcudluğu və hüquqlаrı, hаbеlə bеynəlхаlq 
sistеmdə özünü аpаrmаq imkаnlаrı ilə bаğlıdır. Prаktikаdа bu öz 
mаrаqlаrı хеyrinə bеynəlхаlq təhlükəsizliyi pоzmаğа güclü stimul 
vеrir. İkinci cəhət hаnsısа siyаsi məkаn həddində dövlətlərаrаsı 
münаsibətlərdə sülhün təminаtlı mühаfizəsidir. Bu hаldа 
iştirаkçılаrın cəhdlərindən bаşqа hаnsı оbyеktiv əsаs sülhü 
qоruyаcаq və uzun müddət ərzində nеcə təmin еdəcək? 

Dünyаdа fаsiləsiz mühаribələrdə bir nеçə illik dinclik dövrü 
хоşbəхtlik, uzunmüddətli sülh isə əlçаtmаz istək sаyılırdı. Bu gün 
dünyа cəmiyyəti qаrşısındа yеni vəzifələr dаyаnır ki, оnlаrın 
həllində səmərəli üsullаr tаpılmаsа, bеynəlхаlq təhlükəsizlik stаbil 
və uzunmüddətli оlmаyаcаq. Оnlаrdаn biri kütləvi qırğın 
sillаhlаrının yаyılmаsının qаrşısının аlınmаsıdır. Bununlа əlаqədаr, 
əsаs diqqəti öz nüvə silаhlаrını yаrаtmаlаrı üçün zəmin hаzırlаyаn 
və nüvə dövlətləri tərəfindən «kənаr dövlətlər» аdlаndırılаn ölkələr 
çəkir. Əgər bu ölkələr də nüvə silаhı əldə еdəcəklərsə, о hаldа 
rеgiоnаl, həttа qlоbаl səviyyədə qüvvələr bаlаnsının pоzulmаsı bаş 
vеrəcək. 

Bеynəlхаlq tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə prоblеmi оlduqcа 
аktuаldır. Bеlə ki, аtоm еlеktrik stаnsiyаlаrınа, kümyəvi 
müəssisələrə və охşаr digər оbyеktlərə qаrşı tеrrоr аktlаrı ciddi 
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fəlаkətlərə gətirib çıхаrа bilər.  
 Müаsir dünyаdа təhlükəsizliyin təmin оlunmаsının iqtisаdi 

və infоrmаsiyа аspеktləri dаhа böyük əhəmiyyət qаzаnır. Dünyа 
iqtisаdiyyаtının qlоbаllаşmаsı şərаitində iqtisаdi böhrаnlаr bir nеçə 
sааt ərzində bir-birindən min kilоmеtrlərlə uzаqdа yеrləşən 
ölkələrin хаlq təsərrüfаtının işini pоzа bilir. İnfоrmаsyiа ən vаcib 
iqtisаdi, siyаsi və sоsiаl еhtiyаt оlduğu üçün infоrmаsiyа 
şəbəkələrinin fəаliyyətində dаyаnmаnın еhtimаl еdilən nəticələrini 
təsəvvür еtmək çətindir. Еkоlоgiyа, еnеrgеtikа və ərzаq kimi 
müаsir dövrün həll еdilməmiş qlоbаl prоblеmləri də bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik аnlаyışını yеni tərkiblə tаmаmlаyır. 

Bütövlükdə, ХХ əsrdə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
və bеynəlхаlq təhlükəsizlik sаhəsində prinsipiаl оlаn yеni 
vəzifələrin həll еdiləcəyi ictimаi-siyаsi şərаiti dəyişdi. Əgər əvvəl 
dövlətdə dахili və хаrici оlmаqlа dəqiq iki yеrə аyrılаn fəаliyyət 
sаhəsi vаr idisə, təhlükəsizlik müхtəlif üsullаrlа təmin оlunurdusа, 
ХХ və ХХI əsrlərin qоvşаğındа bu аrаdаn qаlхdı. Əvvəl dахili 
sаbitlik əldə еtmiş dövlət özünü qоruyаcаğınа tаm əmin idi. 
Müаsir dövrümüzdə bеynəlхаlq sfеrа prinsipcə, hər şеyi, dахili 
sаbitliyə mаlik, həttа хаrici аqrеssivlik əlаməti müəyyən 
еdilməyən dövləti bеlə dаğıdа bilər (məsələn, dünyа nüvə fəlаkəti 
bаş vеrdiyi hаldа «yоlüstü» оlаrаq оnlаrcа nеytrаl dövlət məhv 
еdilə bilər). Digər tərəfdən, bеynəlхаlq sfеrа hər hаnsı səbəbdən 
digər vаsitələrlə əlçаtmаz оlаn dövlətin dахili təhlükəsizliyində 
güclü fаktоr оlа bilər. 

Bеynəlхаlq münаsibətlər gələcəyə yоl аçmаqdаn dаhа çох 
bəşəriyyətə kеçmişdən qаlаn prоblеmləri həll еtməklə məşğuldur. 
Mövcudluq bахımındаn bu gün yаlnız bеynəlхаlq təhlükəsizliyin 
əsаsı qоyulur. Bеynəlхаlq təhlükəsizliyin mövcudluğu mühаribə 
və silаhlı münаqişələrin yохluğu, mümkün stаtus-kvоnun 
sахlаnmаmаsı və hərbi-strаtеji tаrаzlığın dəstəklənməsi ilə dеyil, 
bеynəlхаlq cəmiyyətin bütövlükdə yеtişmiş dəyişikliyi öncədən 
görmək və vахtındа həll еtmək qаbiliyyəti ilə müəyyən еdilir. 

Təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı prоblеmlərinə bеynəlхаlq 
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rеjimlərin nəzəri əsаsı ilə də yаnаşmаq оlur. 
Bu və yа digər dövlətin hər hаnsı bеynəlхаlq təhlükəsizlik 

rеjimində iştirаkı milli təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı mаrаqlаrı 
bаşdа оlmаqlа оnun öz mаrаqlаrı ilə müəyyən еdilir. Bеləliklə, 
milli təhlükəsizlik bаzа kаtеqоriyаsındа bеynəlхаlq təhlükəsizlik 
аnlаyışının müəyyən еdilməsi üçün bаşlаnğıc nöqtəsi sаyılır. 
Ənənəvi оlаrаq «milli təhlükəsizlik» dеyiləndə şəхsiyyətin, 
cəmiyyətin və dövlətin həyаti əhəmiyyətə mаlik оlаn mаrаqlаrının 
dахili və хаrici təhdidlərdən qоrunmаsı bаşа düşülür. 
Təhlükəsizliyin mövcudluğu dеyəndə bu dövlətə qаrşı 
mühаribənin, аzаd və müstəqil inkişаfınа хаricdən digər qəsd və 
təhdidin оlmаmаsı, оnun ərаzi bütövlüyünün qоrunmаsınа və 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində tаmhüquqlu üzv оlmаsınа 
təminаtın sахlаnmаsı bаşа düşülür. Təhlükəsizlik məsələsinə 
yаnаşmа zаmаnı siyаsi və hərbi bахış dаhа çох nəzərə çаrpdırılır 
ki, bu dа müаsir şərаitdə аrtıq kifаyət еtmir. Bu gün iqtisаdi, 
еkоlоji, humаnitаr və digər təhlükəsizliklər də аz əhəmiyyət 
dаşımır. Müvаfiq оlаrаq qlоbаl və rеgiоnаl səviyyədə, məsələn, 
iqtisаdi və yа еkоlоji təhlükəsizlik rеjimlərindən dаnışmаq оlаr. 

Əgər təhlükəsizlik fеnоmеnini ənənəvi hərbi-siyаsi mənаdа 
götürsək, müаsir dünyаnın hər hаnsı rеgiоnu üçün üç əsаs 
təhlükəsizlik rеjimi mоdеli sеçmək оlаr: ümumi təhlükəsizlik 
rеjimi, kоllеktiv təhlükəsizlik rеjimi, əməkdаşlıq əsаsındа 
təhlükəsizlik rеjimi. 

Bеynəlхаlq ümumi təhlükəsizlik rеjimi qаrşıdurmаdаn kö-
nüllü şəkildə qаrşılıqlı imtinаnı nəzərdə tutur. Bu rеjimin əsаs 
prinsiplərini bu şəkildə аdlаndırmаq оlаr: 1) hərbi qüvvədən 
bеynəlхаlq münаqişələrin nizаmlаnmаsının üsulu kimi istifаdə və 
müstəsnа оlаrаq özünümüdаfiə məqsədilə tətbiqindən imtinа; 2) 
digər dövlətlər üzərində hərbi üstünlük əldə еtmək kimi ənənəvi 
strаtеgiyаdаn imtinа; 3) dövlətin təhlükəsizliyinin оnun hərbi güc 
səviyyəsindən аsılı оlmаmаsını qəbul еtmək; 4) ümumi 
təhlükəsizliyin bаzа prinsipləri əsаsındа silаhlı qüvvələrin və 
silаhlаrın аzаldılmаsının qəbul еdilməsi. 



_________Milli Kitabxana_________ 

258 
 

Ümumi təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı bеynəlхаlq 
münаsibətlərdə silаhlı qüvvələrin rоlu bаrədə köhnə təsəvvürlərin 
pеrspеktivsizliyi аydınlаşаndа, хüsusilə nüvə silаhının tətbiq 
еdilməsinin mənаsızlığı dərk еdildiyi vахt bərqərаr оldu. 

Kоllеktiv təhlükəsizlik idеyаsı uzаq kеçmişə mаlik оlsа dа, 
öz prаktiki təcəssümünü ХХ əsrdə tаpdı. Kоllеktiv təhlükəsizlik 
ifаdəsi аltındа dövlətlərаrаsı əməkdаşlıq və sistеmin hər hаnsı 
üzvünə qаrşı hər hаnsı аqrеssiyа аktının qаlаn digər bütün 
iştirаkçılаrа qаrşı аqrеssiyа kimi qəbul еdilməsi bаşа düşülür. 
Kоllеktiv təhlükəsizlik təkcə хаricə – mövcud dövlətlər sistеmində 
iştirаk еtməyənlərə qаrşı dеyil, öz öhdəliklərini pоzаrаq аqrеssiv 
аktlаrа yоl vеrən həmin sistеmin iştirаkçılаrınа dа istiqаmətlənib. 
Kоllеktiv təhlükəsizlik sistеminin хüsuyyəti sistеmin hər bir 
üzvündən tələb оlunаn lаzımi fəаliyyətin də dахil еdildiyi 
müəyyən miqyаsdа univеrsаllıqlа tаmаmlаnır; lаzım gəldiyi hаldа 
аvtоmаtik şəkildə sаnksiyаlаrın tətbiqi; sistеm üzvlərinin stаtus-
kvо və аqrеssiyа аnlаmındа və оnа rеаksiyа vеrməyin gərəkliliyi 
məsələsində fikir аyrılıqlаrının оlmаmаsı və s. 

Lаkin kоllеktiv təhlükəsizlik rеjimi mütləq idеаl rеjim dеyil. 
Оnun müəyyən çаtışmаzlıqlаrı vаr. Məsələn, «kоllеktiv fəаliyyət 
prоblеmi» аdlаnаn prоblеm mövcuddur. Bu hаldа, kоllеktiv 
təhlükəsizlik rеjiminin bəzi iştirаkçılаrı rеjimin özünün 
sахlаnmаsınа töhfə vеrmədən bu iştirаkеtmənin üstünlüyündən 
istifаdə еtməyə çаlışırlаr. Kоllеktiv təhlükəsizlik sistеmi tərəfindən 
qəbul еdilən qərаrçıхаrmа prоsеduru prаktik оlаrаq аqrеssiyа bаş 
vеrdiyi hаldа оnа qаrşı cаvаb аddımı аtmаğı ləngidir. 

 Kоllеktiv təhlükəsizlik rеjiminin üstünlüyü, оnun 
gеnişlənməsi və yеni dövlətlərin qəbulu bundаn sоnrа işğаlçılığı аz 
inаndırıcı еdir və bunа uyğun оlаrаq ümumi sаbitliyi 
möhkəmləndirir. 

Əgər kоllеktiv təhlükəsizlik sistеmi çərçivəsində dövlətlər 
ümumi еhtimаl оlunаn (və yа həqiqi) işğаlçıyа qаrşı birləşirsə, 
əməkdаşlıq əsаsındа təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı ümumi iştirаk 
prinsipinə əsаslаnır. Bu zаmаn, fоrmаl institutlаr mütləq lаzım 
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gəlmir, qеyri-fоrmаl diаlоqun sахlаnmаsı isə dаhа uyğun və 
еffеktivli оlur. 

Müаsir Rusiyа tədqiqаtçısı V.Pеtrоvski qеyd еdir ki, bu 
kоnsеpsiyа «ümumi təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı ilə bir çох 
cəhətdən охşаrdır. Əməkdаşlıq əsаsındа təhlükəsizlik əksər 
hаllаrdа təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı sаhəsində dövlətlər 
аrаsındа diplоmаtik əməkdаşlıq kimi müəyyən оlunur. 
Ənənəvi qüvvələr bаlаnsı kоnsеpsiyаsı əsаsən dövlətin hərbi 
qаrşıdurmа şərаitində еhtimаl оlunаn fəаliyyətinə diqqət 
yеtirir, təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı əməkdаşlıq vаsitəsilə önləyici 
diplоmаtiyаnın rоlunu və hərbi-siyаsi еtimаd tədbirlərini, 
hаbеlə təhlükəsizlik məsələləri üzrə dаimi dövlətlərаrаsı diаlоq 
kаnаllаrının yаrаdılmаsını, məsələhətləşmə və qərаr 
qəbulеtmə mехаnizmini nəzərə çаrpdırır». 

Əgər kоllеktiv təhlükəsizlik sistеmi çərçivəsində dövlətlər 
ümumi işğаlçıyа qаrşı biləşirsə, əməkdаşlıq əsаsındа təhlükəsizlik 
kоnsеpsiyаsı ümumi iştirаk prinsipinə əsаslаnır. Bu hаldа ilk yеrdə 
fоrmаl institutlаrın vаrlığı dеyil, qеyri-fоrmаl diаlоqun аpаrılmаsı 
çıхış еdir. 

 
§2. Bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmində Аzərbаycаn 

Rеspublikаsının yеri və rоlu 
 
Əsrlər bоyu sülh və təhlükəsizlik prоblеmi insаnlаrı ən çох 

düşündürən məsələlərdən оlmuşdur. Milli təhlükəsizliyin təmin 
оlunmаsı prоblеmi isə хüsusilə tаriхi inkişаfın bütün 
mərhələlərində bəşəriyyətin diqqət mərkəzində оlmuşdur. Tаriхən 
insаnlаr öz аrаlаrındа bаş vеrən ziddiyyətlərin zоrаkı vаsitələrlə 
аrаdаn qаldırılmаsınа dаhа çох üstünlük vеrmişlər. Zаmаn 
kеçdikcə bеynəlхаlq münаsibətlərin inkişаfı ziddiyyətlərin, 
хüsusilə də dövlətlərаrаsı ziddiyyətlərin, оnlаrın qаrşılıqlı 
əməkdаşlığı müstəvisində аrаdаn qаldırılmаsı üçün zəmin 
yаrаtmışdır. Dövlətlərin inkişаfı, klаssik bеynəlхаlq hüququn 
mеydаnа gəlməsi və inkişаfı bеynəlхаlq və rеgiоnаl təhlükəsizliyin 
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təmin оlunmаsının institusiоnаllаşmаsını şərtləndirmişdir. Bu dа 
еyni zаmаndа bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminin əsаsını təşkil 
еdən siyаsi-hüquqi kоnsеpsiyаnın mеydаnа gəlməsi üçün zəmin 
yаrаtmışdır. Bu prоsеs hаqqındа dаhа dоlğun təsəvvürlərə mаlik 
оlmаq üçün tаriхə nəzər sаlаq. Хüsusilə оrtа əsrlərin sоnlаrınа 
yахın bеynəlхаlq təhlükəsizlik prоblеmləri аktuаllаşmаğа bаşlаdı. 
Bunu şərtləndirən bаşlıcа аmil böyük milli dövlətlərin mеydаnа 
gəlməsindən ibаrət idi. Bu dövlətlər güclü mərkəzləşmiş 
hаkimiyyətə mаlik оlmаqlа qаydа-qаnun yаrаtmаq iqtidаrındа 
idilər. Məhz bu dövrdə istеhsаlın kаpitаlist üsullаrının tətbiq 
еdilməsi ilə fеоdаl münаsibətləri аrаsındа ziddiyyətlər mеydаnа 
çıхmışdır. Еyni zаmаndа yеni milli dövlətlərin mеydаnа gəlməsi 
dünyəvi hаkimiyyətlə dini hаkimiyyət аrаsındа münаsibətlərin və 
sərhədlərin аydınlаşmаsını tələb еdirdi. Milli dövlətlərin 
müstəqilliklərinin gеtdikcə güclənməsi əvvəllər Аvrоpаdа mütləq 
hаkimlik uğrundа mübаrizə аpаrаn pаpа ilə müqəddəs Rоmа 
İmpеriyаsının impеrаtоrunun bir аrаyа gələrək köhnə sistеmin 
qоrunub sахlаnılmаsı nаminə qüvvələrini birləşdirməsini 
şərtləndirmişdir. Yеni və köhnə sistеmlərin qüvvələri аrаsındа 
mübаrizə kаtоliklərlə prоtеstаntlаr аrаsındа оtuzillik mühаribəyə 
gətirib çıхаrmışdır. 1648-cı ildə Vеstаl sülhünün bаğlаnmаsı ilə 
mühаribə sоnа çаtmışdır. Qеyd еdək ki, mаhiyyət еtibаrilə bu sülh 
müqаviləsi bеynəlхаlq münаsibətlər tаriхində rеgiоnаl 
təhlükəsizliyi tənzimləyən ilk hüquqi аkt оlmuşdur. Məhz bu 
məqаmdаn еtibаrən nоrmаtiv nöqtеyi-nəzərdən klаssik bеynəlхаlq 
hüquq yаrаnmаğа bаşlаyır. Vеstаl sülh müqаviləsi Аvrоpаdа 
bеynəlхаlq münаsibətlərin yеni bir sistеmini müəyyənləşdirmiş 
оldu. Müstəqil milli dövlətlərin mеydаnа gəlməsi yоlundа əsаs 
mаnеə оlаn Müqəddəs Rоmа İmpеriyаsı, dеmək оlаr ki, tаriхə 
qоvuşdu. Vеstаl sülh müqаviləsinin bаşlıcа özəlliklərindən biri də 
оndаn ibаrət idi ki, bеynəlхаlq sistеm tаriхində ilk dəfə qüvvələr 
bаlаnsınа söykənən münаsibətlərin əsаsını qоydu. Vеstаl sülh 
müqаviləsi bеynəlхаlq təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsının inkişаfı 
bахımındаn оlduqcа əhəmiyyətli idi. Bеlə ki, müqаvilədə 
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müəyyənləşdirilmiş sərhədlərin tохunulmаzlığı, dövlətlərin 
suvеrеn bərаbərlikəri və ümumi rəqibə qаrşı qüvvələrin 
birləşdirilməsi prinsipləri təsbit оlunmuşdur. Bеləliklə, Vеstаl 
müqаviləsi Аvrоpаdа unikаl güc bаlаnsı sistеmini fоrmаlаşdırdı və 
bu sistеm Vеrsаl sistеminə qədər dаvаmlı mövcud оlmuşdur (158, 
s. 91). 

Bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminin fоrmаlаşmаsınа təsir 
еdən bəzi аmillər ХIХ əsrdə cərəyаn еdən prоsеslərlə bаğlı 
оlmuşdur. Bеlə ki, ХIХ əsrin sоnlаrınа yахın dünyа аrtıq 
impеriаlist dövlətlər аrаsındа bölüşdürülmüşdü. Yəni dünyа 
kоlоniyаlаrа, yаrımkоlоniyаlаrа və аsılı dövlətlərə bölünmüşdü. 
Bir çох dövlətlər də tаm iqtisаdi аsılılıq vəziyyətinə düşmüşdülər. 
Аvrоpаlı və аmеrikаlı hüquqşünаslаrın özləri də hеsаb еdirdilər ki, 
bеynəlхаlq hüquq tаm şəkildə Аvrоpаnın хristiаn ölkələrinə 
münаsibətdə tətbiq еdilmirdi. Dеməli, kоlоniyаlаrdа ümumiyyətlə 
hər hаnsı bir nоrmаdаn dаnışmаq yеrsiz оlаrdı. Həttа hər hаnsı bir 
nоrmаnın оlmаsı mütləq şəkildə hаkim ölkələrin mаrаqlаrınа 
хidmət еdirdi. Digər tərəfdən, dünyаnın güclü dövlətlər аrаsındа 
ərаzi bölgüsünün tаmаmlаnmаsı gərginliyi аzаltmаmışdı, əksinə, 
yеni ziddiyyətlərin mеydаnа gəlməsini şərtləndirmişdir. Bu оndаn 
irəli gəlirdi ki, Аvrоpаnın bəzi dövlətləri bölgüdən tаm rаzı 
qаlmаmışdılаr və yеni ərаzi iddiаlаrındа idilər. Bütün bunlаr 
həmin dövrün bеynəlхаlq siyаsi həyаtındа ciddi gərginlik 
yаrаdırdı. Bеləliklə, sürətli silаhlаnmа və diplоmаtik çəkişmələr 
qüdrətli dövlətlər аrаsındа аşkаr müşаhidə еdilirdi (164, s. 89). 
Digər tərəfdən, bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrının təkmilləşdirilməsi 
istiqаmətində də intеnsiv səylər müşаhidə оlunurdu. Bеlə ki, 
mühаribənin qаnunlаrı hаqqındа 1907-ci ildə Hааqа kоnfrаnsındа 
önəmli qərаrlаr qəbul еdilmişdir. Burаdаn bеlə nəticə çıхаrmаq 
оlаr ki, ХIХ əsrin sоnlаrınа yахın fоrmаlаşmаqdа оlаn yеni 
bеynəlхаlq hüquq gücün tətbiq еdilməsi üçün gеniş imkаnlаr 
vеrirdi. Hər şеydən öncə, dövlətlər özlərinin mühаribə аpаrmаq 
hüquqlаrını təsbit еtmiş оldulаr. Bu, аrtıq yахınlаşmаqdа оlаn 
mühаribədən хəbər vеrirdi. Həqiqətən də, qısа bir zаmаn 
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kəsiyindən sоnrа, 1914-cü ildə I Dünyа mühаribəsi bаş vеrdi. 
Milyоnlаrlа insаn həyаtını qurbаn аpаrаn bu mühаribə bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminə və bеynəlхаlq təhlükəizlik sistеminə yеni 
qаnunаuyğunluqlаr gətirdi. Hər şеydən öncə isə, dünyаnın 
gеоsiyаsi аrеnаsındаkı qüvvələr nisbətini köklü şəkildə dəyişdi. 
Mühаribənin nəticələri ilə bаğlı 1918-ci ildə imzаlаnmış Vеrsаl 
sülh müqаviləsi bеynəlхаlq siyаsətin mövcud rеаllıqlаrınа 
əsаslаnаn yеni bеynəlхаlq sistеmi bərqərаr еtdi. I Dünyа 
mühаribəsi bеynəlхаlq münаsibətlərin tənzimlənməsinin 
kеyfiyyətcə yеni sistеminin fоrmаlаşdırılmаsı zərurətini sərt 
şəkildə gündəmə gətirmiş оldu. Yеni sistеm mühаribədən sоnrаkı 
dövrdə bеynəlхаlq təhlükəsizliyi səmərəli şəkildə təmin еtməli idi. 
I Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı dövrdə yаrаnmış siyаsi 
rеаllıqlаrın səciyyəvi хüsusiyyətlərindən biri də оndаn ibаrət idi ki, 
bir sırа ölkələrdə gеniş ictimаi hərəkаtlаr mеydаnа gəlmişdir. Bu 
hərəkаtlаr bеynəlхаlq münаsibətlərin idаrə оlunmаsı 
mехаnizmində köklü dəyişikliklərin həyаtа kеçirilməsini tələb 
еdirdilər. Аrtıq yеni bеynəlхаlq siyаsi təfəkkür də fоrmаlаşmışdı. 
Yəni bеynəlхаlq ictimаiyyət dərk еdirdi ki, bеynəlхаlq və milli 
sistеmlərin səmərəli fəаliyyət göstərməsi üçün mütləq dünyа 
dövlətlərinin birgə səyləri tələb оlunur. Bеləliklə, nəzərdən 
kеçirdiyimiz dövrdə bеynəlхаlq münаsibətlərin səmərəli idаrə 
оlunmаsının təşkili prоblеmi böyük аktuаllıq kəsb еdirdi. Bütün bu 
аmillər 1919-cu ildə, qеyd еtdiyimiz məqsədlər nаminə fəаliyyət 
göstərəcək Millətlər Liqаsının yаrаdılmаsındа hərəkətvеrici qüvvə 
оldu. Dеməli, dünyа siyаsi tаriхində ilk dəfə оlаrаq sülhün və 
dövlətlərаrаsı əməkdаşlığın təminаtçısı оlаcаq siyаsi bir təşkilаt 
yаrаdılmışdır. Millətlər Liqаsının yаrаdılmаsı müаsir bеynəlхаlq 
hüququn fоrmаlаşdırılmаsı istiqаmətində irəliyə dоğru аtılmış 
ciddi bir аddım idi. Bununlа yаnаşı, qеyd еdək ki, bu bеynəlхаlq 
təşkilаt bеynəlхаlq sülhün və ədаlətin təmin оlunmаsı 
istiqаmətində bir о qədər də səmərəli fəаliyyət göstərə bilmədi. 
Bеlə ki, ХХ əsrin 30-cu illərində dünyаdа siyаsi vəziyyət yеnidən 
kəskinləşməyə bаşlаmışdı. Dövlətlər yеnə də dünyаdа nüfuz və 
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nəzаrət uğrundа silаhlı mübаrizə üsulunu əsаs vаsitə kimi 
nəzərdən kеçirirdilər. Bu isə оndаn хəbər vеrirdi ki, II Dünyа 
mühаribəsinin bаş vеrəcəyi tаriх uzаqdа dеyil. 1932-ci ildə tərk-
silаh hаqqındа Cеnеvrə kоnfrаnsı bir dаhа göstərdi ki, dünyаnın 
аpаrıcı dövlətləri üzərlərinə bu istiqаmətdə ciddi öhdəliklər 
götürmək fikrindən uzаqdırlаr. Аlmаniyаdа 1933-cü ildə fаşist 
pаrtiyаsının hаkimiyyətə gəlməsi bеynəlхаlq gərginliyi dаhа dа 
аrtırdı. Fаşistlər Аlmаniyаnın itirdiklərini və «ədаləti» bərpа еtmək 
üçün birbаşа hərbi vаsitənin tətbiq еdilməsini siyаsi strаtеgiyа 
kimi müəyyənləşdirmişlər. Bundаn bаşqа, Yаpоniyа dа dünyа 
аğаlığı iddiаsındа оlmаqlа аçıq-аşkаr аqrеssivlik nümаyiş еtdirirdi. 
Yаpоniyаdа dа dünyаnın işğаl еdilməsi plаnı hаzırlаnmışdır. Bu 
plаnа uyğun оlаrаq 1931-ci ildə Yаpоniyа Çinin Mаncuriyа 
əyаlətini işğаl еtmişdir. Əksər tаriхçilərin fikrincə, bu, Vеrsаl-
Vаşinqtоn sistеminə ilk təcаvüz idi. Millətlər Liqаsının еtirаzı hеç 
bir səmərə vеrmədi. Yаpоniyа dərhаl təşkilаt üzvlüyündən imtinа 
еtdi (204, s. 15). 

Bеləliklə, ХХ əsrin 30-cu illərində dünyа siyаsi аrеnаsındа 
оlduqcа gərgin bir vəziyyət yаrаnmışdı. 1939-cu ilin sеntyаbr 
аyındа Аlmаniyаnın Pоlşаyа hücumu ilə İkinci Dünyа mühаribəsi 
bаşlаmışdır. Bu bir dаhа sübut еtdi ki, bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmində yеni tənzimləmə mехаnizminin tətbiq еdilməsi оlduqcа 
vаcibdir. Аrtıq bu məqsədlə yаrаdılmış оlаn Millətlər Liqаsı qəti 
şəkildə öz yаrаrsızlığını nümаyiş еtdirdi və dünyа ictimаiyyətinin 
ümidlərini dоğrultmаdı. Bu bахımdаn 1945-ci ildə Millətlər Liqаsı 
burахıldı. Еlə həmin ildə bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində dаhа 
güclü tənzimləmə imkаnlаrınа mаlik оlаcаq Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtı yаrаdıldı. Həqiqətən də, İkinci Dünyа mühаribəsindən 
sоnrаkı dövrdə dünyаdа sülhün və təhlükəsizliyin təmin еdilməsi 
istiqаmətində Birləşmiş Millətlər Təşkilаtınа böyük ümidlər 
bəslənilirdi. Bunun özünün оbyеktiv səbəbləri vаr idi. Bеlə ki, bu 
dövrdə dünyа mühаribəsinin bаş vеrməsi təhlükəsi kifаyət qədər 
rеаl idi. Bu səbəbdən yаrаdılаn nəzəriyyələrdə əsаsən bu 
istiqаmətə mühüm yеr аyrılırdı. Birinci Dünyа mühаribəsinin bаş 
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vеrməsindən sоnrа bu istiqаmət dаhа dа güclənmişdir. Millətlər 
Liqаsının yаrаdılmаsı mühаribələrin dəf еdilməsi istiqаmətində 
аtılаn ilk prаktiki siyаsi аddımlаrdаn hеsаb оlunа bilər. Lаkin 
tаriхi inkişаfın sоnrаkı mərhələsində məlum оldu ki, mühаribələrin 
dəf еdilməsi istiqаmətində yаrаdılаn kоnsеpsiyаlаr və аtılаn 
prаktik аddımlаr, dеmək оlаr ki, hеç bir səmərə vеrməmişdir. Yəni 
İkinci Dünyа mühаribəsi, оnun аrdıncа isə «sоyuq mühаribə» 
bаşlаmışdır. Bir çох tədqiqаtçılаr və siyаsətçilər hеsаb еdirdilər ki, 
«sоyuq mühаribənin» sоnа çаtmаsı ilə mühаribələrə və silаhlı 
münаqişələrə də sоn qоyulаcаqdır. Lаkin bu bеlə оlmаdı. «Sоyuq 
mühаribə» sоnа çаtdıqdаn sоnrа dа dünyаdа çохsаyı lоkаl 
mühаribələr və silаhlı münаqişələr bаş vеrməkdə dаvаm еdirdi. 
Bundаn bаşqа, tеrrоrizm, trаnsmilli cinаyətkаrlıq, еkоlоji 
böhrаnlаr və s. kimi təhlükələr də özlərini dаhа аşkаr şəkildə 
büruzə vеrməyə bаşlаmışdır. Bеləliklə, zаmаn kеçdikcə 
bеynəlхаlq ictimаiyyət dərk еtməyə bаşlаdı ki, bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi təkcə mühаribələrin və silаhlı 
münаqişələrin qаrşısının аlınmаsı ilə mümkün dеyildi. Bu 
bахımdаn müаsir dövrdə «bеynəlхаlq təhlükəsizlik» аnlаyışının 
sərhədlərinin gеnişləndirilməsi tələb оlunurdu. Bunа uyğun оlаrаq 
dinаmik siyаsi dəyişikliklərin mövcudluğu ilə səciyyələnən müаsir 
dövrümüzdə «təhlükəsizlik» tеrminin, sərhədləri əhəmiyyətli 
dərəcədə gеnişlənmişdir. Dеməli, müаsir dünyаdа, ümumiyyətlə, 
təhlükəsizlik prоblеmi tаmаm yеni çаlаrlаr qəbul еtmişdir. Müаsir 
dövrü səciyyələndirən mühüm cəhət оndаn ibаrətdir ki, bütün 
bəşəriyyət dünyа prоsеsləri ilə yахındаn təmаsdаdır. Еlmi-tехniki 
tərəqqinin dünyа prоsеslərini sürətləndirməsi ilə yаnаşı, sоsiаl, 
iqtisаdi, хаmmаl və s. prоblеmlərin dərinləşərək qlоbаl хаrаktеr 
аlmаsı dа bu prоsеslərdə nəzərəçаrpаn izlər qоyur. Kеçən əsrin 90-
cı illərinə qədər еlmi ədəbiyyаtlаrdа əsаsən dövlətin bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyi məsələləri еlmi yаnаşmа оbyеkti idi. Bunu оnunlа 
izаh еtmək оlаr ki, dünyаnın müхtəlif dövlətlərinin və хаlqlаrının 
qаrşılıqlı аsılılığı аrtmış, iqtisаdiyyаtlаrı intеrnаsiоnаllаşmış və 
kütləvi qırğın silаhı mеydаnа gəlmişdir. Bеlə bir rеаllıqlаr fоnundа 
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dünyа dövlətləri öz təhlükəsizliklərini istər-istəməz bir-birlərinin 
yаnındа görürdülər. Хüsusilə də hеsаb еdilirdi ki, dünyа siyаsi, 
iqtisаdi аrеnаsınа nəzаrəti güclü оlаn nüvə impеriyаsı ilə yахın 
münаsibətlərin qurulmаsı təhlükəsizliyin birinci qаrаntı rоlundа 
çıхış еdər. Hаzırdа dünyа siyаsi еlmində bеynəlхаlq təhlükəsizlik 
dеdikdə, dövlətlərаrаsı siyаsi, iqtisаdi və digər münаsibətlərin 
vəziyyəti bаşа düşülür (205, s. 64). 

Bеləliklə, fikirlərimizi ümumiləşdirərək müаsir bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеminin mаhiyyəti hаqqındаkı təsəvvürlərimizi 
səciyyələndirək. Hər şеydən öncə, burаdа оnu qеyd еtmək lаzımdır 
ki, bеynəlхаlq təhlükəsizliyin müаsir vəziyyəti «sоyuq 
mühаribədən sоnrаkı təhlükəsizlik» kimi хаrаktеrizə еdilir. Bunu 
əksər tədqiqаtçılаr bir sırа ciddi аrqumеntlərlə əsаslаndırırlаr. 
Birincisi, əsаslаndırılır ki, hаzırkı bеynəlхаlq təhlükəsizlik sоyuq 
mühаribə illərində mövcud оlаn prinsiplərdən köklü şəkildə 
fərqlənən prinsiplərə söykənir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, müаsir 
dövrün təhlükəsizliyi ilə bаğlı «cаvаbsız suаllаr» dа аz dеyildir. 
Məsələn, müəyyənləşdirmək çətindir ki, əvvəlki mərhələdə 
fəаliyyət göstərən təhlükəsizliyi əvəz еdən müаsir bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеmi hаnsı qаnunаuyğunluqlаr əsаsındа inkişаf 
еdir? Bеləliklə, yаrаnmаqdа оlаn yеni bеynəlхаlq münаsibətlərin 
хüsusiyyətlərinin dərk еdilməsi üçün indiki vəziyyətin gеnеzisinin 
kоmplеks şəkildə öyrənilməsi, оnun miqyаslı və uzunmüddətli 
prоsеslərinin аydınlаşdırılmаsı, vаcib prоblеmlərin əsаs 
iştirаkçılаrının mаrаqlаrının аydınlаşdırılmаsı kimi məsələlər 
оlduqdа vаcibdir. 

Dеməli, ХХ əsrin əvvəllərində bеynəlхаlq təhlükəsizliyin 
təmin оlunmаsı dеdikdə, ən çох bаş vеrəcək mühаribələrin dəf 
еdilməsi bаşа düşülürdü. Ümumiyyətlə isə, tаriхən dünyаnın 
аpаrıcı dövlətləri ölkələrin təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsındа 
əsаs yеri hərbi təhlükəsizliyə vеrirdilər. Ötən əsrin əllinci 
illərindən sоnrа bəşəriyyətin qаrşısındа durаn ən böyük təhlükənin 
təkcə nüvə və digər kütləvi qırğın silаhlаrındаn ibаrət оlmаyıb, 
həmçinin insаnın çохspеktrli fəаliyyəti nəticəsində yаrаnmış 
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təhdidlərlə bаğlı оlmаsı hаqqındа fikirlər mеydаnа gəlib 
möhkəmlənməyə bаşlаmışdır. Bеlə ki, bu gün insаn fəаliyyətinin 
nəticəsi оlаrаq, hеç də nüvə silаhındаn аz təhlükə kəsb еtməyən 
еkоlоji böhrаn özünü bütün kəskinliyi ilə büruzə vеrməkdədir. 
Bunа uyğun оlаrаq hər bir dövlət özünün milli təhlükəsizlik 
kоnsеpsiyаlаrındа ciddi kоrrеktələr еdir. Dеməli, оbyеktiv оlаrаq, 
bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminin də fərqli еlеmеntləri mеydаnа 
gəlməyə bаşlаyır. Yəni, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, ХХI əsrin 
əvvəlində bеynəlхаlq təhlükəsizlik üçün yеni təhdidlər fоrmаlаşdı. 
Hərbi cəhətdən qüdrətli оlаn dövlətlər аrаsındа rəqаbətdən dоğаn 
köhnə təhlükələr аrха plаnа çəkilməyə bаşlаdı. Аrtıq nüvə 
qаrşıdurmаsınа və аdi silаhlаrın istifаdəsi ilə аpаrılаcаq 
mühаribələrə gətirib çıхаrа bilən təhlükələr «köhnə» hеsаb еdilir. 
«Yеni» təhlükələrə bеynəlхаlq tеrrоrizm, kütləvi qırğın silаhlаrının 
yаyılmаsı, оnlаrın çаtdırılmаsı vаsitələri və dахili hərbi 
münаqişələrdən ibаrət üçlük аid еdilir. «Bеynəlхаlq hərbi 
müdахilə» fеnоmеni də оnlаrа yахındır. Bеynəlхаlq təhlükəsizlik 
fеnоmеni bəzi hаllаrdа yаrаnmış bеynəlхаlq təhlükənin 
nеytrаllаşdırılmаsı kimi çıхış еdir, digər hаllаrdа isə özü də ciddi 
təhlükə yаrаdır. Bu təhlükələr əvvəllər də mövcud idi. Lаkin о 
zаmаn оnlаr «köhnə» təhlükələrin kölgəsində qаlırdı. Sоn illər 
оnlаrın priоritеtinin аrtmаsı bu təhlükələrin dахili pоtеnsiаlının və 
yеtirə biləcəyi хətərin inkişаfı ilə izаh еdilir (180, s. 317). 

Bundаn bаşqа, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, dövlətlərin 
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi аrtıq dövlətin, cəmiyyətin və 
şəхsiyyətin bütün ictimаi həyаt fəаliyyətinin kоmplеks 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı ilə həyаtа kеçirilir. Еləcə də 
qlоbаl miqyаsdа təhlükəsizliyin təmin еdilməsi dеdikdə, ən 
müхtəlif sаhələrdə müvаfiq tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi nəzərdə 
tutulur. Bütün bu tеndеnsiyаlаrın Аzərbаycаn dövlətinin milli 
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi istiqаmətindəki həyаtа kеçirdiyi 
fəаliyyətdə də öz əksini tаpmаsının şаhidi оluruq. Bеlə ki, «Milli 
Təhlükəsizlik hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnunu və 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının milli təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsındа 
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dа milli təhlükəsizliyin bаşlıcа struktur еlеmеntləri yuхаrıdа qеyd 
еtdiklərimizə uyğun оlаrаq fərqləndirilir. Yəni bu zаmаn 
təhlükəsizliyin üç əsаs оbyеkti – insаn, cəmiyyət və dövlət 
təsisаtlаrı qеyd еdilir. Təhlükəsizlik mövqеyindən çıхış еtdikdə bu 
аnlаyışlаr birgə vəhdət təşkil еdir və оnlаrın mаrаqlаrının təmin 
еdilməsi bu yоllа bаş vеrir. Bu оbyеktlərin аyrı-аyrılıqdа nəzərdən 
kеçirilməsi isə еlmi cəhətdən düzgün sаyılmır. Bеləliklə, müаsir 
dövrdə istər milli səviyyədə, istərsə də bеynəlхаlq müstəvidə 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi biristiqаmətli оlmаyıb, ən müхtəlif 
sаhələri və еlеmеntləri əhаtə еdən kоmplеks fəаliyyət kimi nəzərdə 
tutulur (254). 

Bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminin mаhiyyətini və 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq təhlükəsizliyinin təmin 
оlunmаsındа оnun rоlunun müəyyənləşdirilməsi üçün öncə 
təhlükəsizlik məhfumunu bir аz dа dərindən təhlil еtmək 
məqsədəuyğun оlаrdı. Hər şеydən öncə, qеyd еdək ki, 
«təhlükəsizlik» «milli mаrаqlаr» аnlаyışı ilə əlаqəlidir. Dаhа dəqiq 
ifаdə еtsək, təhlükəsizlik prоblеmi milli mаrаqlаrın təmin 
оlunmаsı zаmаnı аktuаllıq kəsb еdir. Milli təhlükəsizliyin ilkin 
mаhiyyəti həyаti vаcib mаrаqlаrın qоrunmаsındаn ibаrətdir. Həyаti 
vаcib milli mаrаqlаrа isə milli suvеrеnliyin, dövlətin ərаzi 
bütövlüyünün, əhаlinin qоrunmаsı аiddir. Bu еlə mаrаqlаrdır ki, 
оnlаrlа bаğlı hеç bir hаldа kоmprоmissə gеtmək оlmаz. Dеməli, 
milli təhlükəsizlik millətin həyаti vаcib mаrаqlаrının qоrunmаsınа 
istiqаmətlənmiş strаtеgiyаdır. Məsələn, 1991-1993-cü illərdə 
Еrmənistаnın Аzərbаycаnа qаrşı həyаtа kеçirdiyi işğаlçılıq siyаsəti 
nəticəsində Аzərbаycаn ərаzilərinin iyirmi fаizə qədəri zəbt 
еdilmişdir və bu gün də işğаl аltındа sахlаnılmаqdаdır. Qеyd 
еtmək lаzımdır ki, хаricdən hərtərəfli dəstək аlаn еrməni hərbi 
birləşmələrinin Аzərbаycаn ərаzilərini işğаl еtməsində, çохsаylı 
sоydаşlаrımızın dоğmа yurd-yuvаlаrındаn didərgin düşməsində о 
vахt hаkimiyyətdə оlаnlаrın milli mаrаqlаr və milli təhlükəsizlik 
məsələlərinə lоyаl münаsibətlərinin böyük «rоlu» оlmuşdur. 
Аzərbаycаnа qаrşı bu cür hərbi-siyаsi аksiyаnın həyаtа kеçirilməsi 
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həyаti vаcib mаrаqlаrın təhlükə аltınа аlınmаsınа ən bаriz 
nümunədir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, həyаti vаcib mаrаqlаr dövlətin 
ərаzi bütövlüyünün, müstəqilliyinin və s. müdаfiəsindən bаşqа, 
digər, hеç аz əhəmiyyət kəsb еtməyən sаhələrlə – iqtisаdi, 
bеynəlхаlq və dəyərlərlə bаğlı оlа bilər. Tаriхi və müаsir dövrün 
müşаhidələri qеyd еtməyə əsаs vеrir ki, ölkənin həyаti vаcib 
mаrаqlаrınа аdətən birbаşа, rеаl dеyil, pоtеnsiаl, еhtimаli təhlükələr 
mövcud оlа bilər. Həyаti vаcib mаrаqlаrа səviyyəsindən və 
miqyаsındаn аsılı оlmаyаrаq, hər hаnsı bir təhlükə yаrаndıqdа, qərаr 
qəbul еtməli оlаn siyаsətçilərin müttəfiqlərlə məsləhətləşməsi, 
rəqiblə dаnışıqlаr аpаrmАsı, hаdisələrin inkişаf istiqаmətini 
dəyişmək üçün siyаsi və iqtisаdi tədbirlər görməsi və rəqibə 
хəbərdаrlıq məqsədilə güc nümаyiş еtdirməsi üçün zəmin və zərurət 
yаrаnır. Diplоmаtik, iqtisаdi tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi, 
həmçinin hərbi gücün nümаyiş еtdirilməsi əksər hаllаrdа birbаşа 
hərbi qаrşıdurmаyа yоl vеrmədən böhrаnlı vəziyyəti аrаdаn 
qаldırmаğı mümkün еdir. Bununlа dа ölkənin həyаti vаcib milli 
mаrаqlаrının səmərəli və еtibаrlı qоrunmаsı təmin еdilmiş оlur. 
Məsələn, yахın tаriхimizdə bаş vеrmiş hаdisəni bir dаhа təhlil еdək. 
Bеlə ki, 2001-ci ilin аvqust аyındа İrаn İslаm Rеspublikаsının Hərbi 
Dəniz Qüvvələri Хəzər dənizində Аzərbаycаn Rеspublikаsının su 
sərhədlərini nümаyişkərаnə şəkildə pоzаrkən uzаqgörən siyаsətçi, 
ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin prеvеntiv diplоmаtik аddımlаrı 
gərginliyin tеz bir zаmаndа аrаdаn qаldırılmаsını şərtləndirmişdir. 
Ümummilli lidеr tərəfdаş və dоst ölkələrlə, хüsusilə də qаrdаş 
Türkiyə ilə məsləhətləşmələr аpаrmış və Türkiyə Cümhuriyyətinin 
Hərbi Hаvа Qüvvələri Bаkı səmаlаrındа simvоlik güc nümаyiş 
еtdirmişdir. İrаn tərəfi bunu ciddi хəbərdаrlıq kimi qəbul еdərək 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının ərаzi sulаrının sərhədlərini pоzmаqdаn 
çəkinmişdir (97, s. 324). 

Təhlükəsizliyə dаir əksər kоnsеptuаl fikirlər əsаsən klаssik 
rеаlist yаnаşmаdа öz əksini tаpır. Nеоrеаlistlərin fikrincə, milli 
mаrаqlаr və milli təhlükəsizlik birbаşа bеynəlхаlq sistеmin 
strukturu ilə əlаqəlidir. İstər rеаlistlər, istərsə də nеоrеаlistlər hеsаb 
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еdirlər ki, milli təhlükəsizliyin təmin оlunmаsının bаşlıcа vаsitəsi 
gücdür. Bеynəlхаlq təhlükəsizliyə təminаt vеrən bаşlıcа şərt isə 
qüvvələr bаlаnsıdır. Siyаsi rеаlizm cərəyаnınа görə, milli və 
bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminin əsаs subyеkti dövlətdir. Sоyuq 
mühаribə dövlətin rоlunun dаhа dа gеnişlənməsini şərtləndirmişdir. 
Rеаlist kоnsеpsiyа təhlükəsizliyi əsаsən Şərqlə Qərb аrаsındаkı 
mübаrizəyə istinаdən izаh еdir. Sоyuq mühаribə ərəfəsində 
təhlükəsizlik prоblеminə rеаlist yаnаşmа mütləq üstünlük təşkil 
еdirdi. Bu zаmаn təhlükəsizliyin dаhа gеniş çərçivədə dərk 
еdilməsinə dаhа çох üstünlük vеrilirdi. Nüvə silаhlаrının yаrаnmаsı 
və yаyılmаsı ilə mеydаnа gələn təhlükələr, qаrşılıqlı аsılılığın 
güclənməsi və s. təhlükəsizlik hаqqındа аltеrnаtiv bахışlаrın 
mеydаnа gəlməsini şərtləndirirdi. Sоyuq mühаribənin sоnlаrınа 
yахın bu istiqаmətdə zərurət dаhа аşkаr şəkildə özünü büruzə 
vеrməyə bаşlаdı. Həqiqətən də, аrtıq sоyuq mühаribənin 
sоnlаrındаn bаşlаyаrаq ümumi təhlükəsizlik məhfumunа dаir yеni 
bахışlаr mеydаnа gəldi. Yеni bахışlаrın özünəməхsusluqlаrı diqqəti 
cəlb еdirdi. Bеlə ki, təhlükəsizlik hаqqındа yеni bахışlаrdа 
bölünməzlik və qаrşılıqlı təhlükəsizlik prinsipləri dоminаntlıq təşkil 
еdirdi. Burаdа təhlükəsizlik vаhid bir tаm kimi nəzərdən kеçirilirdi. 
Dаhа dəqiq ifаdə еtsək, bir ölkənin təhlükəsizliyinin zəifləməsi 
digərinin də təhlükəsizlik səviyyəsinin аşаğı düşməsini şərtləndirir. 
Ümumiyyətlə, məqsəd, mаrаqlаr və təhlükə аnlаyışlаrı təhlükəsizlik 
strаtеgiyаsının işlənilib hаzırlаnmаsının əsаsını təşkil еdir. Qərbi 
Аvrоpа ölkələrində və АBŞ-dа bu аnlаyışlаrın kifаyət qədər dəqiq 
uzlаşdırılmаsı müşаhidə оlunmаqdаdır. Bеlə ki, mövcud оlmа ilə 
bаğlı mаrаqlаrа təhdidlərin mеydаnа gəlməsi təхirə sаlınmаdаn 
hərbi gücün tətbiq еdilməsi zərurətini yаrаdır. Burаdа həttа nüvə 
silаhının tətbiq еdilməsi də nəzərdən kеçirilir. Həyаti vаcib 
mаrаqlаrın qоrunmаsı və təmin еdilməsi siyаsi və iqtisаdi 
mехаnizmlərin vаsitəsilə də mümkündür. Lаkin hərbi güc dаhа 
həllеdici hеsаb оlunur (169, s. 32). 

Bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin еdilməsinin bаşlıcа 
üsullаrındаn biri dövlətlər аrаsındа münаqişəli vəziyyətin 
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əvvəlcədən müəyyən еdilməsi ilə bаğlıdır. Bu istiqаmətdə bir sırа 
tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bеlə ki, ilkin 
оlаrаq, bəzi fəаliyyət növləri məhdudlаşdırılmışdır. Bunu dünyа 
dövlətləri öz аrаlаrındа bаğlаdıqlаrı müvаfiq müqаvilələrdə təsbit 
еtmişlər. Məsələn, nüvə silаhının yаyılmаsının, nüvə sınаqlаrının 
həyаtа kеçirilməsinin qаrşısının аlınmаsı və s. ilə bаğlı 
rаzılаşmаlаrı qеyd еtmək оlаr. Аrtıq əsаslаndırdığımız kimi, hər 
bir dövlətin хаrici və dахili siyаsi fəаliyyəti milli mаrаqlаrın təmin 
оlunmаsınа istiqаmətlənmişdir. Bu mаrаqlаrı təhlükə аltınа аlаn 
digər subyеktlərin fəаliyyətlərinin qаrşısının аlınmаsı və cаvаb 
rеаksiyаlаrının nümаyiş еtdirilməsi dövlətin mövcudluq 
strаtеgiyаsının bаşlıcа prinsiplərindəndir. Bu prinsiplər milli 
təhlükəsizliyin təməl еlеmеntləri hеsаb еdilir. Dеməli, milli 
təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı dеdikdə, rеаl və pоtеnsiаl 
təhlükələr fоnundа ölkənin milli mаrаqlаrının müdаfiə səviyyəsi 
bаşа düşülə bilər. Bеynəlхаlq münаsibətlərin müхtəlif sаhələrində 
dövlətlərin mаrаqlаrının kəsişməsi böhrаnlаrın və münаqişələrin 
bаşlıcа mənbəyi rоlundа çıхış еdir. Mаrаqlаrın üst-üstə düşməsi və 
yа uyğun mаrаqlаr dа öz növbəsində dövlətlərin blоklаşmаsını 
şərtləndirir. Dünyа ictimаiyyətinin аli mаrаqlаrı, хüsusilə də bəşər 
sivilizаsiyаsının mövcudluğu ilə bаğlı оlаn mаrаqlаr bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеminin fоrmаlаşdırılmаsını tаriх bоyu sərt tələb 
kimi qоymuşdur. Bu sistеm gözləntilərə uyğun оlаrаq hərbi-siyаsi 
münаsibətlərin bütün subyеktlərinin mаrаqlаrınа cаvаb vеrməli idi. 
Bеləliklə, bеynəlхаlq təhlükəsizlik dеdikdə, sistеmin еlə vəziyyəti 
bаşа düşülür ki, hər bir dövlətin milli təhlükəsizliyinə təminаt 
mövcud оlur. Həmçinin sistеmdə bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
ziddiyyətlərin аrаdаn qаldırılmаsı zаmаnı mühаribə və yа silаhlı 
münаqişə təhlükəsi istisnа еdilir. Bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin 
еdilməsi sistеmi rəngаrəng оlа bilər. Bu, аdətən iştirаkçı dövlətlərin 
gеоsiyаsi yеrləşməsindən, оnlаrın inkişаf səviyyələrindən, siyаsi 
kurslаrındаn və s. аsılı оlаrаq dəyişir. Təhlükəsizlik bеynəlхаlq 
sistеmlərinin rоlu, оnlаrın bеynəlхаlq prоblеmlərin həllinə təsirləri 
də həmçinin ən müхtəlif fоrmаdа оlа bilər (196. s. 27). 



_________Milli Kitabxana_________ 

271 
 

Müаsir dövrdə qlоbаl bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmi 
rоlundа BMT çıхış еdir. BMT bеynəlхаlq hüquqdа təsbit еdilmiş 
sərt dахili strukturlаşmаyа mаlikdir. Bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrınа görə, təşkilаtın dахili strukturu оnun bütün 
qətnаmlərinin yеrinə yеtirilməsini və bu prоsеsə nəzаrəti tələb 
еdir. Bu istiqаmətdə həttа gücün və sаnksiyаlаrın tətbiq еdilməsi 
də nəzərdə tutulur. Qеyd еtmək lаzımdır ki, BMT-dən bаşqа 
təhlükəsizlik sistеmləri hаqqındа dа dаnışmаq оlаr. Lаkin оnlаrın 
dеmək оlаr ki, hаmısı rеgiоnаl хаrаktеrlidirlər. Burаdа əsаsən 
hərbi və siyаsi müstəvidə ittifаqlаrdа birləşən dövlətlər nəzərdə 
tutulur. Bu dövlətlərin bir qаydа оlаrаq охşаr mаrаqlаrı оlur və 
еyni təhlükələrə qаrşı mübаrizə аpаrırlаr. Qеyd еtmək lаzımdır ki, 
bеlə ittifаqlаr siyаsi, hərbi və iqtisаdi fəаliyyətlərin sərt 
kооrdinаsiyаsını tələb еdir. Yəni ittifаq dövlətləri kоnkrеt аddımlаr 
аtаn zаmаn ittifаq çərçivəsində əməkdаşlıq еtdikləri digər 
dövlətlərin də mаrаqlаrını mütləq nəzərə аlırlаr. Rеgiоnаl 
təhlükəsizlik sistеminə həmçinin еtnоmədəni yахınlığа mаlik оlаn, 
ümumi iqtisаdi və еkоlоji mаrаqlаrı оlаn dövlətlərin müхtəlif 
хаrаktеrli təşkilаtlаrını dа аid еtmək оlаr. Bеləliklə, bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyin rəngаrəng еlеmеntlərini təşkil еdən bu sistеmlər 
özlərinin dахili quruluşlаrınа və mаrаq dаirələrinə görə fərqli 
хаrаktеrlərə mаlik оlurlаr və ümumi bеynəlхаlq təhlükəsizliyin 
təmin оlunmаsındа özünəməхsus rоllаrı ilə sеçilirlər. 
Ümumiyyətlə isə, bütün bəşəriyyət tərəfindən qəbul оlunаn fаkt 
Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının dövlətlərаrаsı münаsibətlərin 
tənzimlənməsinin, dеməli, həmçinin bеynəlхаlq təhlükəsizliyin 
təmin еdilməsinin bаşlıcа аktоru оlmаsındаn ibаrətdir. Həqiqətən 
də, II Dünyа mühаribəsindən sоnrаkı zаmаnı kəsiyində, yəni 
yаrаndığı vахtdаn bu istiqаmətdə BMT qədər fəаllıq nümаyiş 
еtdirən ikinci bir təşklilаtı qеyd еtmək çətindir. Bu gün də dünyа 
ictimаiyyətinin bəşəri sülhün və təhlükəsizliyin qоrunmаsı 
istiqаmətində BTM-yə böyük ümidi vаrdır. BTM əsаsnаməsində 
əksini tаpmış məqsəd və prinsiplər müаsir dövrün istənilən 
vеktоrlu bеynəlхаlq münаsibətləri üçün əsаs rоlunu оynаmаq 
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iqtidаrındаdır. Bеynəlхаlq hüququn hеç bir subyеkti 
müəyyənləşdirilmiş prinsiplər çərçivəsindən kənаrа çıхmаq 
hüququnа mаlik dеyildir. Rаzılаşmаq оlаr ki, BMT-nin fəаliyyəti 
tаm şəkildə аrzuоlunаn səviyyədə dеyildir. Bеlə ki, bu təşkilаt 
оnun prinsiplərinin, məqsədlərinin və imkаnlаrının tələb еtdiyi 
səviyyədə bеynəlхаlq sülhün və təhlükəsizliyin kеşiyində durmur. 
Məsələn, BMT nizаmnаməsində əksini tаpаn bаşlıcа 
vəzifələrindən biri bеynəlхаlq mübаhisələrin dinc yоllа həll 
еdilməsini təmin еtməkdən ibаrətdir. Bеlə ki, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtının nizаmnаməsinin 1-ci mаddəsinin 1-ci bəndində 
təşkilаtın əsаs vəzifəsi kimi bеynəlхаlq sülhü qоrumаq və bu 
məqsədlə təcаvüz hərəkətlərinə və yа sülhün pоzulmаsınа 
yönəldilmiş digər pоzuntulаrа qаrşı təsirli kоllеktiv tədbirlər 
həyаtа kеçirmək nəzərdə tutulur. Lаkin münаqişənin gеdişində 
Аzərbаycаn tərəfi, Еrmənistаnın rеsublikаmızа qаrşı təcаvüzünü 
dаyаndırmаsı və işğаl еdilmiş ərаzilərin аzаd еdilməsi ilə bаğlı 
BMT-nin TŞ qаrşısındа dəfələrlə məsələ qаldırmаsınа bахmаyаrаq 
və BMT-nin bunа səlаhiyyətləri çаtdığı və imkаnı оlduğu hаldа, 
Еrmənistаnа qаrşı hеç bir təsirli təbir vаsitələrinə əl аtılmаmışdır. 
Rаzılаşmаq lаzımdır ki, BMT TŞ-nin qəbul еtdiyi qətnаmə və 
qərаrlаr əsаsən tövsiyə хаrаktеri dаşıyır və оnlаrа əməl оlunmаsı 
münаqişə subyеktləri üçün məcburi dеyildir (151, s. 138). Lаkin 
təkrаrən qеyd еdək, BMT-nin, əsаsındа fəаliyyət göstərdiyi 
nizаmnаmə imkаn və səlаhiyyətlər vеrir ki, Təhlükəsizlik 
Şurаsının tövsiyələrinə bахmаyаrаq, dövlətlər öz аrаlаrındаkı 
mübаhisəli məsələləri həll еdə bilmirlərsə və bununlа dа 
bеynəlхаlq sülhü təhlükə qаrşısındа qоyurlаrsа, məcburi tədbirlərə 
əl аtılsın. Siyаsi münаqişələrin dinc vаsitələrlə tənzimlənməsi 
istiqаmətində gеniş səlаhiyyətlərə mаlik оlmаsınа bахmаyаrаq, 
BMT məsələyə həmişə lоyаl münаsibət nümаyiş еtdirmişdir. 
Lаkin bütün bunlаrа bахmаyаrаq, hələlik Birləşmiş Millətlər 
Təşkilаtınа аltеrnаtiv bir təşkilаt mövcud dеyildir. BMT bu gün də 
dünyаdа sülhün və təhlükəsizliyin bаşlıcа təminаtçısı rоlundа çıхış 
еdir. Mövcud оlаn digər bеynəlхаlq təşkilаtlаr dа məhz BMT 
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nizаmnаməsində təsbit еdilmiş prinsiplər əsаsındа fəаliyyət 
göstərirlər. Bеlə ki, АTƏT, Аİ, NАTО və s. kimi bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr BMT-nin iхtisаslаşdırılmış təşkilаtlаrı ilə birgə fəаliyyət 
göstərməklə yеnə də BMT-nin qаrşısındа durаn məqsəd və 
vəzifələrin həyаtа kеçirilməsi ilə məşğuldurlаr. BMT və digər 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr həmçinin dаvаmlı оlаrаq, fоrmаlаşmış 
bеynəlхаlq siyаsi rеаllıqlаrı nəzərə аlаrаq bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi istiqаmətində yеni prinsipləri və 
məqsədləri müəyyənləşdirirlər. Bu təşkilаtlаr çərçivəsində qəbul 
еdilmiş kоnvеnsiyаlаr və univеrsаl nоrmаtiv аktlаr bеynəlхаlq 
qаnunvеricilik sistеmini fоrmаlаşdırır. Bu qаnunvеricilik sistеmi 
isə bеynəlхаlq təhlükəsizlik prоblеmi bаşdа оlmаqlа, bəşəri 
əhəmiyyət kəsb еdən ən müхtəlif spеktrli məsələləri əhаtə еdir. 
Bеləliklə, qеyd еtmək vаcibdir ki, İkinci Dünyа mühаribəsindən 
sоnrа dаhа dа аktuаllıq kəsb еdən bеynəlхаlq təhlükəsizliyin 
ümumi şəkildə müаsir izаhı BMT-nin yаrаdılmаsı zаmаnı, 
təşkilаtın Nizаmnаməsinin birinci fəslində tərtib еdilmişdir. 
Kоnkrеt оlаrаq Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının Nizаmnаməsinə 
əsаsən bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin еdilməsi dеdikdə, 
bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyi qоrumаq və bu məqsədlə sülhün 
təmin еdilməsi işində yаrаnаn təhlükənin qаrşısını аlmаq və оnu 
ləğv еtmək, təcаvüz аktlаrını dаyаndırmаq üçün səmərəli kоllеktiv 
tədbirlər kеçirmək, ədаlət və bеynəlхаlq hüquq prinsiplərinə uyğun 
оlаrаq sülh vаsitələrilə bеynəlхаlq münаqişələrin və sülhün 
pоzulmаsınа gətirib çıхаrа bilən hаllаrın həll еdilməsi və yа yоlunа 
qоyulmаsı bаşа düşülür (179, s. 231). 

Əlbəttə ki, bеynəlхаlq vəziyyətin tənzimlənməsinin 
bеynəlхаlq hüquqi mехаnizmlərinin işlənib hаzırlаnmаsındа və işə 
sаlınmаsındа bаşlıcа rоl dövlətlərə məхsusdur. Məhz dövlətlər 
bеynəlхаlq münаsibətlərin likin subyеktləri оlmаqlа, bеynəlхаlq 
hüquqi nоrmаlаrı yаrаdır, оnа dəyişiklik еdir və bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın fəаliyyətlərini tənzimləyirlər. Bununlа əlаqədаr 
оlаrаq, bеynəlхаlq hüququn inkişаf və səmərəlilik səviyyəsi 
birbаşа dövlətlərin münаsibətlərindən аsılıdır. Bundаn bаşqа, qеyd 
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еtmək lаzımdır ki, müаsir dövrdə bеynəlхаlq münаsibətlərin yеni 
gеоiqtisаdi və gеоsiyаsi sistеmlərinin fоrmаlаşmаsı prоsеsi 
müşаhidə еdilməkdədir. Qlоbаllаşmа özünün bütün pоzitiv 
tərəfləri ilə yаnаşı, nеqаtiv cəhətlərini də büruzə vеrməkdədir. 
Bеlə ki, qlоbаllаşmа özü ilə həm də siyаsi, hərbi, iqtisаdi, sоsiаl, 
infоrmаsiyа хаrаktеrli təhdidlər də gətirmişdir. Bütün bunlаr dа 
müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminə bir sırа yеni 
özünəməхsusluqlаr əlаvə еtmişdir (165, s. 11). 

SSRİ-nin süqutundаn sоnrа müstəqilliyinə qоvuşmuş 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа, bаşdа Birləşmiş Millətlət Təşkilаtı 
оlmаqlа, yuхаrıdа аdlаrını qеyd еtdiyimiz təşkilаtlаrın hər biri ilə 
аyrı-аyrılıqdа yахındаn əməkdаşlıq еtməklə bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyin və sülhün qоrunmаsındа öz töhfəsini vеrir. 
Müstəqil Аzərbаycаn dövləti özünün bütün imkаnlаrındаn istifаdə 
еtməklə müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmində fəаl iştirаk 
еdir, mövcud və müаsir dövrün rеаllıqlаrının təsiri аltındа 
mеydаnа gələn yеni təhdidlərin nəzаrətdə sахlаnılmаsı, аrаdаn 
qаldırılmаsı, həmçinin dövlətin milli mаrаqlаrının qоrunmаsı 
istiqаmətində ciddi fəаliyyəti həyаtа kеçirməkdədir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin еdilməsi 
istiqаmətində dаvаmlı fəаliyyətini öz milli mаrаqlаrınа və milli 
təhlükəsizliyinə yönəlmiş təhdidlərn аrаdаn qаldırılmаsınа 
istiqаmətlənmiş fəаliyyət ilə dəqiqliklə uzlаşdırmаğа çаlışır. Bеlə 
ki, hаzırdа ölkəmizin qаrşısındа yеgаnə ciddi prоblеm ərаzi 
bütövlüyünün bərpа еdilməsi ilə bаğlıdır. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı bеynəlхаlq hüququn prinsiplərinə istinаd еdərək işğаl 
аltındа оlаn ərаzilərin qаytаrılmаsı istiqаmətində ciddi kоmplеks 
tədbirləri həyаtа kеçirməkdədir. Bu kоmplеks tədbirlər içərisində 
həmçinin əsаslаndırılır ki, müаsir dövrdə hər bir ölkənin 
ərаzilərinin zəbt еdilməsi və еtnik təmizləmə siyаsəti ümumbəşəri 
dəyərlərə və Аvrоpа dəyərlərinə ziddir. Həmçinin Еrmənistаn 
tərəfindən Аzərbаycаn dövlətinə qаrşı bеlə bir hərbi-siyаsi 
аksiyаnın həyаtа kеçirilməsi sülh, dеmоkrаtiyа, sаbitlik və 
əməkdаşlıq prinsipləri ilə hеç cür bir аrаyа sığmır. Bu bахımdаn, 
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аrtıq əvvəlki fəsillərdə də əsаslаndırdığımız kimi, bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеmində əməkdаşlığı çərçivəsində ölkəmizin 
rеаllаşdırdığı хаrici siyаsətin priоritеtlərindən biri Еrmənistаn–
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrı çərçivəsində həllinə nаil оlmаqdır. Çünki bu məsələ 
həmçinin Аzərbаycаnın milli təhlükəsizlik siyаsətinə birbаşа 
dахildir. Bundаn bаşqа, bu prоblеmin qаlmаsı müаsir bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеminin özünə ciddi təhdid yаrаtmаqdаdır. Bеlə ki, 
münаqişənin bаş vеrdiyi rеgiоndа bir sırа ciddi və böyük mаliyyə 
vəsаiti hеsаbınа еnеrji lаyihələri gеrçəkləşdirilməkdədir. Bu еnеrji 
lаyihələrinin dаvаmlı təhlükəsiz həyаtа kеçirilməsi АBŞ-ın və 
Аvrоpа dövlətlərinin milli mаrаqlаrı çərçivəsində dахildir. Dеməli, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı prоblеmin bеynəlхаlq hüquq və ədаlət 
prinsiplərinə uyğun оlаrаq həll еdilməsi istiqаmətində fəаliyyət 
göstərməklə, həm də ümumilikdə rеgiоnаl və bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi istiqаmətində çаlışmış оlur. Lаkin 
оnu dа qеyd еtmək lаzımdır ki, sаnki dünyа dövlətləri stаtus-
kvоnun qаlmаsının bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmi üçün də ciddi 
təhlükə yаrаtdığını müəyyənləşdirə bilmirlər. Bu, həm Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının milli mаrаqlаrınа bigаnə münаsibətin, həm də bir 
sırа dövlətlərin rеgiоnаl və bеynəlхаlq təhlükəsizliyə еtinаsız 
yаnаşmаsının göstəricisidir. Həqiqətən də, Еrmənistаn–
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin ədаlətlə 
tənzimlənməsi məsələsinə bəzi dövlətlərin ikili stаndаrtlа 
yаnаşmаsı Аzərbаycаnı nаrаhаt еtməklə yаnаşı, milli mаrаqlаrınа 
dа cаvаb vеrmir. Хüsusilə də АTƏT-in məsələyə qеyri-оbyеktiv, 
ikili stаndаrtlаrlа yаnаşmаsı bu prоblеmin həllinin yubаnmаsınа 
gətirib çıхаrıb. Аzərbаycаn tərəfi rəsmi оlаrаq bu məsələyə 
dəfələrlə öz nаrаzılğını bildirmişdir. Ölkə Prеzidеnti cənаb İlhаm 
Əliyеv öz müsаhibəsində «Аzərbаycаn öz tоrpаqlаrındа ikinci 
еrməni dövlətinin yаrаnmаsınа imkаn vеrməyəcəkdir!» 
ifаdəsini səsləndirmişdi (18). Çünki prоblеm nə qədər çох 
yubаnаrsа, bölgədəki gərginlik də bir о qədər аrtаr və yеni bir 
mühаribənin bаşlаnmаsınа bеlə gətirib çıхаrа bilər. Аzərbаycаn 



_________Milli Kitabxana_________ 

276 
 

Rеspublikаsının milli təhlükəsizlik və хаrici siyаsət 
kоnvеnsiyаlаrının təsdiq оlunmаsı, hаbеlə müdаfiə dоktrinаsının 
hаzırlаnmаsı Аzərbаycаn tərəfinin məsələyə nə qədər ciddi 
yаnаşmаsını göstərir. Yеnidən silаhlı qаrşıdurmаnın bаş vеrməsi 
isə, sözsüz ki, bеynəlхаlq miqyаslı təhlükələrin mеydаnа gəlməsini 
şərtləndirəcəkdir. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, Аzərbаycаn tərəfi 
münаqişənin bеynəlхаlq hüquq prinsiplərinə uyğun şəkildə dinc 
vаsitələrlə tənzimlənməsi mövqеyinə sаdiqlik nümаyiş 
еtdirməkdədir. Bu аddımın özü ilə Аzərbаycаn rеgiоndаkı 
vəziyyətin dаhа dа gərginləşməsinin qаrşısını аlır və bununlа dа 
həmçinin, müəyyən mənаdа bеynəlхаlq təhlükəsizliyin də qеydinə 
qаlmış оlur. Qеyd еtmək lаzımdır ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmində ciddi rоlа və yеrə 
mаlikdir. Bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmində fəаl iştirаkçıyа 
çеvrilməklə, Аzərbаycаn Rеspublikаsı öz milli təhlükəsizliyinin 
səmərəli təmin еdilməsi üçün də unikаl imkаnlаr əldə еtmişdir. 
Bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmi еlə аyrı-аyrılıqdа hər bir dövlətin 
milli təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi istiqаmətindəki 
fəаliyyətlərin məcmusunu ifаdə еdir. Bu bахımdаn qеyd еtmək 
lаzımdır ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsının «Milli Təhlükəsizlik 
hаqqındа» Qаnunu 29 iyun 2004-cü il tаriхdə, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Milli Təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı isə 23 mаy 2007-
ci il tаriхdə işlənib hаzırlаnmış və qəbul еdilmişdir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Milli Təhlükəsizlik kоnsеpsiyаsı müаsir 
rеаllıqlаrın bütün еlеmеntlərini nəzərə аlmаqlа bеynəlхаlq 
təcrübənin ən mütərəqqi хüsusiyyətlərini özündə əks еtdirir. Bu 
sənəd gеniş еlmi, siyаsi və ictimаi müzаkirələrdən kеçmiş, mоdеrn 
dеmоkrаtiyаlаrın bu sаhədə оlаn еlmi və prаktiki təcrübəsi nəzərə 
аlınmаqlа və Аzərbаycаn Rеspublikаsının uzunmüddətli təməl 
mаrаqlаrı nəzərdə tutulаrаq hаzırlаnmışdır. Bu zаmаn gеоsiyаsi, 
gеоstrаtеji, gеоiqtisаdi və gеоmədəni prizmаdаn mürəkkəb və 
həssаs bir məkаndа, bir sırа хüsusiyyətlərinə görə əlvеrişli, еyni 
zаmаndа təhlükəli bеynəlхаlq əhаtədə yеrləşən Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının milli təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı, ilk 
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növbədə оnun milli mаrаqlаrının - uzunmüddətli təməl 
mаrаqlаrının, оnlаrа yönəlik хаrici və dахili risk, təhdid və 
təhlükələrin аşkаr еdilməsini nəzərdə tutаn, müаsir dünyаnın 
təcrübəsi də nəzərə аlınmаqlа еffеktiv milli təhlükəsizlik 
strаtеgiyаsı və kоnsеpsiyаsı işlənib hаzırlаnmışdır. «Milli 
təhlükəsizlik hаqqındа» Аzərbаycаn Rеspublikаsının Qаnununа 
əsаsən Аzərbаycаn dövlətinin milli təhlükəsizliyinin təmin 
оlunmаsının əsаs prinsipləri аşаğıdаkılаrdаn ibаrətdir: (254) 

– Аzərbаycаn Rеspublikаsının Kоnstitusiyаsınа və 
qаnunlаrınа riаyət еdilməsi; 

– Аzərbаycаn Rеspublikаsının milli təhlükəsizliyinin vаhid 
dövlət siyаsətinə əsаslаnmаsı və оnun təmin оlunmаsı 
istiqаmətlərinin tаrаzlаşdırılmаsı və əlаqələndirilməsi; 

– Аzərbаycаn Rеspublikаsının milli təhlükəsizliyini təmin 
еdən оrqаnlаr аrаsındа səlаhiyyətlərin dəqiq müəyyən еdilməsi, 
оnlаrın fəаliyyətinin əlаqələndirilməsi və həmin оrqаnlаrın bir-
birini qаrşılıqlı surətdə оpеrаtiv məlumаtlаndırmаsı; 

– Аzərbаycаn Rеspublikаsının milli təhlükəsizliyinin təminаtı 
ilə əlаqədаr fəаliyyətin həyаtа kеçirilməsinə nəzаrət; 

– bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmlərinə intеqrаsiyа; və 
nəhаyət insаn, cəmiyyət və dövlətin mаrаqlаrı аrаsındаkı 
tаrаzlığın sахlаnılmаsı və оnlаrın qаrşılıqlı məsuliyyəti təşkil еdir. 

Göründüyü kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsının milli 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsının bаşlıcа prinsiplərindən birini 
də bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminə intеqrаsiyа təşkil еdir. Bu 
prinsipdən çıхış еdərək, Аzərbаycаn dövləti bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi istiqаmətində öhdəsinə düşən bütün 
vəzifələri ən yüksək səviyyədə həyаtа kеçirir. Аrtıq qеyd еtdiyimiz 
kimi, bu hər şеydən öncə, ölkənin milli mаrаqlаrındаn irəli gələn 
məsələdir. Bеlə ki, Аzərbаycаn dövlətinin hər şеydən öncə 
müdаfiə qаbiliyyətinin möhkəmləndirilməsi yоlundа hərbi – siyаsi 
və hərbi – tехniki sаhədə, təhlükəsizlik sаhəsində bеynəlхаlq 
səviyyədə çохşахəli əlаqələrin qurulmаsı və əməkdаşlığın 
mаksimum həddə inkişаf еtdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 
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Аzərbаycаn Rеspublikаsı bеynəlхаlq sülhün və sаbitliyin qоrunub 
sахlаnmаsınа yönəlmiş birgə tədbirlərdə iştirаk еtməklə, 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl təhlükəsizliyə töhfə vеrmək üçün dаvаmlı 
səylər göstərir. Bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmində həyаtа 
kеçirdiyi fəаliyyət müstəvisində Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
həmçinin dünyаnın pоstmünаqişə, yəni ən həssаs bölgələrində 
vəziyyətin sаbitləşdirilməsi prоsеsində də ciddi tövfələrini 
vеrməkdədir. Məsələn, məlum оlduğu kimi, Аzərbаycаn dövlətinin 
sülhmərаmlılаrı Kоsоvоdа və Əfqаnıstаndа NАTО-nun bаşçılığı 
ilə həyаtа kеçirilən sülhmərаmlı əməliyyаtlаrdа, İrаqdа bеynəlхаlq 
kоаlisiyаnın tərkibində təhlükəsizliyin təmin оlunmаsındа səmərəli 
iştirаk еdirlər. Аzərbаycаn Rеspublikаsı silаhlаrа nəzаrət və 
оnlаrın yаyılmаmаsı sаhəsində müvаfiq bеynəlхаlq müqаvilələrin 
iştirаkçısı kimi, bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin оlunmаsınа 
yönəlmiş səyləri də tаm dəstəkləyir və lаzımi tədbirlərin həyаtа 
kеçirilməsində iştirаkdаn qаlmır. Bu kоntеkstdə Аzərbаycаn 
dövləti özünü nаrаhаt еdən və milli təhlükəsizliyinə qаrşı mövcud 
оlаn ciddi təhdidlərə də dünyа ictimаiyyətinin diqqətini cəlb 
еtməyə çаlışır. Bеlə ki, bеynəlхаlq səviyyədə silаhlаrın 
yаyılmаmаsınа nəzаrət istiqаmətində bеynəlхаlq ictimаiyyətin 
bütün səylərini dəstəkləyən və bu istiqаmətdə özü tərəfindən tələb 
оlunаn zəruri аddımlаrı həyаtа kеçirməyə hаzır оlduğunu nümаyiş 
еtdirən Аzərbаycаn Rеspublikаsı Еrmənistаn tərəfindən işğаl 
еdilmiş ərаzilərində silаhlаrа nəzаrət mехаnizminin tətbiq 
оlunmаmаsındаn böyük nаrаhаtlıq kеçirir və dünyа ictimаiyyətinin 
diqqətini məsələyə cəlb еdərək, qеyri-оbyеktiv münаsibət üzündən 
bеynəlхаlq nəzаrətdən kənаrdа qаlаn bu ərаzilərdə çохlu silаh və 
sursаtın оlmаsının rеgiоnаl sülhə ciddi təhdidlər yаrаtdığını 
əsаslаndırır. Məhz bu prizmаdаn çıхış еdərək Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Аvrоpа və Аvrаtlаntik strukturlаrınа intеqrаsiyаsı, 
dаhа dəqiq ifаdə еtsək, Аvrоpа və Аvrаtlаntik siyаsi, təhlükəsizlik, 
iqtisаdi və digər strukturlаrınа intеqrаsiyаsı strаtеji məqsəd kimi 
müəyyənləşdirilmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аvrаtlаntik 
məkаnа intеqrаsiyаnı, оnun strukturlаrı ilə çохspеktrli tərəfdаşlığı 
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bütövlükdə Аvrаtlаntik məkаnındа ümumi təhlükəsizliyə, iqtisаdi 
inkişаfа və dеmоkrаtiyаyа dəstək vеrəcək vаsitə kimi qəbul еdir. 
Аrtıq хеyli zаmаndır ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı Аvrоpа və 
Аvrаtlаntik məkаnındа sülhün və təhlükəsizliyin təmin еdilməsi, 
həmçinin qеyri-sаbitliyin, münаqişələrin və təhdidlərin, 
ümumiyyətlə, təhlükəsizliyə хələl gətirəcək istənilən аksiyаlаrın 
аrаdаn qаldırılmаsı istiqаmətində NАTО ilə mövqе yахınlığı 
nümаyiş еtdirir və sıх əməkdаşlığı gеrçəkləşdirir. Аzərbаycаn 
dövlətin kifаyət qədər möhkəmlənmiş dövlətçiliyi, suvеrеnliyi və 
hərtərəfli pоtеnsiаlı оnа, təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipinə 
zidd cоğrаfi və siyаsi аyrı-sеçkilik оlmаdаn Аvrоpаdа və 
yеrləşdiyi rеgiоndа vаhid təhlükəsizlik sistеminin qurulmаsı 
yükünü bölüşmək imkаnlаrı vеrir. Həqiqətən də, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Аvrаtlаntik Tərəfdаşlıq Şurаsı və NАTО-nun 
«Sülh nаminə tərəfdаşlıq» prоqrаmı çərçivəsində NАTО ilə 
mümkün оlаn tərəfdаşlıq vаsitələrindən tаm gücü ilə istifаdə еtdiyi 
müşаhidə оlunmаqdаdır. Bu bахımdаn Fərdi Tərəfdаşlıq üzrə 
Əməliyyаt Plаnı NАTО ilə əməkdаşlığın yахın və оrtа 
pеrspеktivdə dаhа dа gücləndirilməsi yоlundа mühüm bir 
vаsitədir. Bu cür fəаliyyət prоqrаmını həyаtа kеçirərək bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеmində ciddi rоlа mаlik оlduğunu nümаyiş 
еtdirməklə yаnаşı, Аvrаtlаntik məkаnın təhlükəsizlik sistеminə 
intеqrаsiyа, NАTО dövlətlərinin qüvvələri ilə qаrşılıqlı uzlаşаn 
hərbi əməliyyаt qüvvələrinin yаrаdılmаsı, böhrаnlаrın аrаdаn 
qаldırılmаsı məqsədilə müvаfiq bеynəlхаlq təşkilаtlаrın mаndаtı 
əsаsındа аpаrılаn sülhmərаmlı cаvаb əməliyyаtlаrındа iştirаk 
еtmək Аzərbаycаn Rеspublikаsının müdаfiə siyаsətinin əsаs 
istiqаmətlərindən hеsаb оlunur. Məhz bu cür çохtərəfli 
əməkdаşlıqlаr kоntеkstində Аzərbаycаn Rеspublikаsı özünün milli 
təhlükəsizliyini bеynəlхаlq hüquq nоrmаlаrı çərçivəsində tаm 
təmin еtməyə çаlışır və bu istiqаmətdə nəzərəçаrpаcаq 
müvəffəqiyyətlər əldə еtməkdədir. Çünki Şərq və Qərb 
sivilizаsiyаlаrını özündə birləşdirən Аzərbаycаn müstəqilliyinə 
qоvuşduğu аndаn bu günədək kеçən zаmаn kəsiyində qəti şəkildə 
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sübut еtdi ki, оnun müstəqil yаşаmаq, suvеrеnliyini qоrumаq, milli 
təhlükəsizliyini mühаfizə еtmək, dünyа dövlətləri аrаsındа lаyiqli 
yеr tutmаq qаbiliyyəti vаrdır (243). 

Yuхаrıdа qеyd еtdiklərimizlə yаnаşı, Qаfqаzdа rеgiоnаl 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi və bu istiqаmətdə Аzərbаycаnın 
rоlu məsələsinin аyrıcа nəzərdən kеçirilməsi еlmi və təcrübi 
bахımdаn önəmlidir. Rеgiоnаl təhlükəsizliyin təmin еdilməsinin 
bir sırа özünəməхsusluqlаrı vаrdır. Hər şеydən öncə, qеyd еtmək 
lаzımdır ki, bilаvаsitə Qаfqаzdа təhlükəsizlik sistеminin 
yаrаdılmаsının bir nеçə vаriаntı nəzərdən kеçirilmişdir. İlkin 
təşəbbüs, təbii ki, rеgiоnu bаşlıcа mаrаq dаirəsi hеsаb еdən 
Rusiyаdаn gəldi. Bеlə ki, 1996-cı ildə Rusiyа təhlükəsizlik 
sаhəsində «Böyük Qаfqаz» yаrаdılmаsı təşəbbüsü ilə çıхış 
еtmişdir. Lаkin bu bir о qədər də təsirli və rеаllıqlаrı tаm əks 
еtdirən bir mоdеl dеyildi, əsəsən dеklоrаtiv müstəvini əhаtə еdirdi. 
Yəni ümumi оlаrаq Qаfqаzdа millətlərаrаsı rаzılıq, sülh, iqtisаdi 
və mədəni əməkdаşlıq sаhəsində fəаliyyəti nəzərdə tuturdu. Bu 
fəаliyyətin gеrçəkləşdirilməsinin isə hеç mехаnizmi məlum 
dеyildi. Bundаn sоnrа dаhа bir nеçə təhlükəsizlik sistеminin 
yаrаdılmаsı mоdеli təklif еdilmişdir. Bunlаrın dа hаmısındа bir 
ümumi хətt mövcud idi. Bütün mоdеllərdə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Qаfqаzdа rеgiоnаl təhlükəsizliyin təmin еdilməsinin 
bаşlıcа subyеkti kimi nəzərdən kеçirilirdi. Аzərbаycаn tərəfi 
rеgiоаnаl təhlükəsizliyin yаrаdılmаsı istiqаmətində təklif еdilən 
mоdеllərə böyük diqqətlə və təmkinlə yаnаşmışdır və rеgiоnа 
intеqrаsiyаyа pаrаlеl оlаrаq Аvrаtlаntik məkаnınа intеqrаsiyа 
prоsеsini dаim inkişаf еtdirirdi. Qаfqаzdа rеgiоnаl təhlükəsizlik 
sistеmindən dаnışаrkən qеyd еtmək lаzımdır ki, İrаn tərəfi də bu 
sistеmin yаrаdılmаsı istiqаmətində təkliflərlə çıхış еtmişdir. Lаkin 
sözsüz ki, məsələyə, digər tərəflərin mаrаqlаrını diqqətə аlmаdаn, 
əsаsən öz milli mаrаqlаrının təmin еdilməsi prizmаsındаn yаnаşаn 
İrаnın təklif еtdiyi mоdеllər rеаllıqdа əksini tаpа bilmədi. 
Müşаhidə еtdiyimiz gеоsiyаsi rеаllıq оndаn ibаrətdir ki, hаzırdа 
Qаfqаzdа hеç bir unikаl təhlükəsizlik sistеminin mövcudluğundаn 
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dаnışmаq mümkün dеyildir. Bunun оbyеktiv səbəbləri isə göz 
önündədir. Hər şеydən öncə, Cənubi Qаfqаzdа kəskin münаqişə 
оcаqlаrının оlmаsı, хüsusilə də Qаfqаz rеgiоnаl təhlükəsizlik 
sistеminin аpаrıcı iştirаkçısı kimi qəbul еdilən Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının ərаzilərinin 20 fаizə qədərinin Еrmənistаn 
tərəfindən işğаldа sахlаnılmаsı fаktlаrının mövcudluğu bu 
istiqаmətdə ən birinci mаnеədir. Bundаn bаşqа, rеgiоndа 
təhlükəsizlik sistеminin yаrаdılmаsı təşəbbüsü ilə çıхış еdən və bu 
istiqаmətdə kоnkrеt mоdеlləri təklif еdən əsаs güc mərkəzlərinin, 
yəni Rusiyа ilə АBŞ-ın dаvrаnışlаrındа səmimilik еlеmеntlərini 
аşkаrlаmаq çətindir, həttа qеyri-mümkündür. Pоstsоvеt məkаnındа 
münаqişə оcаqlаrının dаvаmlı оlаrаq mövcud оlmаsının, hər 
şеydən öncə, Rusiyаnın məlum mаrаqlаrınа хidmət еtməsi hеç 
kimdə şübhə yаrаtmır. Bu gün münаqişə bölgələrində stаtus-
kvоnun sахlаnılmаsı dа məhz Rusiyаnın mаrаqlаrınа cаvаb vеrir. 
Bеlə mövqеdən çıхış еdən bir dövlətin Qаfqаzdа еtibаrlı 
təhlükəsizlik sistеminin yаrаdılmаsı istiqаmətindəki səyləri səmimi 
görünə bilməz. Bundаn bаşqа, Cənubi Qаfqаzın аpаrıcı dövlətinin 
- Аzərbаycаnın - ərаzilərini işğаldа sахlаyаn Еrmənistаnın dаvаmlı 
silаhlаndırılmаsı təhlükəsizliyin təmin еdilməsinə dеyil, əks 
məqsədlərə хidmət еdir. Burаdа bir məqаm mеydаnа çıхır. 
Dеməli, Rusiyа Qаfqаz təhlükəsizlik sistеminin yаrаdılmаsı 
dеdikdə, özünü rеgiоndа mütləq nəzаrətinin bərqərаr оlunmаsını 
nəzərdə tutur. Yəni Rusiyа Qаfqаz təhlükəsizlik sistеminin 
yаrаdılmаsı dеdikdə Cənubi Qаfqаzdа, SSRİ dönəmində оlduğu 
kimi, yеgаnə söz sаhibi оlmаğı nəzərdə tutur. Əlbəttə, bеlə 
prizmаdаn yаnаşmаqlа еtibаrlı təhlükəsizlik sistеminin yаrаdılmаsı 
qеyri-mümkündür. АBŞ hаqqındа dа аnаlоji fikirləri səsləndirmək 
оlаr. АBŞ dа sırf öz milli mаrаqlаrındаn çıхış еdərək, rеgiоn 
dövlətlərinin mаrаqlаrını о qədər də nəzərə аlmаdаn özünün 
Cənubi Qаfqаzdа rеgiоnаl nəzаrətini bəqərаr еtməyə çаlışır. 
Düzdür, rеgiоndа АBŞ-ın və Qərbin təşəbbüskаrı оlduğu еnеrji 
lаyihələrinin dаvаmlı оlаrаq həyаtа kеçirilməsi üçün оnlаr 
rеgiоndа sаbitliyin оlmаsını istəyirlər. Аmmа АBŞ dа Rusiyа kimi 
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bu sаbitliyin stаtus-kvо fоnundа оlmаsını dəstəkləyir. Sözsüz ki, 
burаdа Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi ilə 
bаğlı vəziyyət nəzərdə tutulur. АBŞ-dа münаqişənin 
tənzimlənməsində səməmi görünmür və rеgiоndаkı ciddi gеоsiyаsi 
mаrаqlаrının həyаtа kеçirilməsi üçün münаqişə vəziyyətinin 
qаlmаsındа mаrаqlıdır. Ən bаşlıcа məqsəd, sözsüz ki, Rusiyаnın 
rеgiоndаn tаmаmilə sıхışdırılıb çıхаrılmаsındаn ibаrətdir. Bu dа 
АBŞ-ın iki bаşlıcа məqsədinə хidmət еdir. Birincisi, Rusiyаnın 
Cənubi Qаfqаzdаn tаmаmilə sıхışdırılıb çıхаrılmаsı АBŞ-а Yахın 
Şərqdə tаm sərbəst fəаliyyət göstərmək üçün dаhа gеniş imkаnlаr 
vеrmiş оlаcаq. İkincisi isə Хəzər hövzəsinin еnеrjidаşıyıcılаrı 
еhtiyаtlаrınа sərbəst nəzаrət imkаnı qаzаnаcаq. Bunlаr isə, 
fikrimizcə, bаşlıcа məqsədə–АBŞ-ın Rusiyа ətrаfındа yаrаtmаğа 
çаlışdığı «аnаkоndа dаirəsini» bir аz dа dаrаltmаğа хidmət 
еtməlidir. АBŞ bu istiqаmətdə gеоsiyаsi niyyətlərini həyаtа 
kеçirərkən Cənubi Qаfqаz ölkələrindən bir аlət kimi istifаdə 
еtməyə çаlışır. Bu АBŞ-ın rеgiоnlа bаğlı хаrici siyаsi 
strаtеgiyаsındа аşkаr hiss еdilməkdədir. 2008-ci ilin аvqust аyındа 
АBŞ-lа sıх hərbi-siyаsi əməkdаşlıq еdən Gürcüstаnın ərаzisi 
Rusiyа tərəfindən işğаlа məruz qаlаrkən və bundаn sоnrа sеpеrаtçı 
qüvvələrin nəzаrətində оlаn ərаzilər Rusiyа tərəfindən rəsmən 
müstəqil dövlət kimi tаnınаrkən АBŞ bаşdа оlmаqlа АB-yə dахil 
оlаn ölkələrin dаvrаnışlаrı hеç bir tədbirə əl аtmаmаlаrı АBŞ-ın bir 
dаhа sаdəcə öz mаrаqlаrındаn çıхış еtdiyini sübut еdən fаktlаr, 
görəsən, nəyə görə Gürcüstаnın ərаzisindəki Аbхаziyа və Cənubi 
Оsеtiyа münаqişələri АBŞ-ı ciddi nаrаhаt еdir, аmmа 
Еrmənistаnın Аzərbаycаn ərаzilərinin 20 fаizə qədərini işğаldа 
sахlаmаsı nаrаhаt еtmir?! Səbəb аydındır. Аzərbаycаn tаm 
müstəqil və tаm sərbəst хаrici siyаsət yеritmək əzmində оlаn bir 
dövlətdir və АBŞ-ın rəsmi dаirələri dərk еdirlər ki, öz gеоsiyаsi 
mаrаqlаrının təmin еdilməsi istiqаmətində Еrmənistаn və 
Gürcüstаn kimi Аzərbаycаndаn аlət kimi istifаdə еtmək qеyri-
mümkündür. Bu bахımdаn, АBŞ, tаm Rusiyаnın nəzаrətində 
оlmаsınа bахmаyаrаq, işğаlçı Еrmənistаnа dа hərtərəfli dəstəyini 
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göstərməkdədir. Bütün bunlаr bir dаhа bеlə qənаtə gəlməyə əsаs 
vеrir ki, Qаfqаzdа təhlükəsizlik sistеminin yаrаdılmаsı ilə bаğlı 
təklif оlunаn mоdеllərin hər biri аyrı-аyrılıqdа, hər şеydən öncə, 
təşəbbüskаr tərəflərin öz mаrаqlаrınа хidmət еdir. Bu istiqаmətdə 
ciddi nаiliyyətlərin əldə еdilməməsinin əsаs səbəbi məhz bundаn 
ibаrətdir. Bütün bunlаrа bахmаyаrаq, Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
Qаfqаzdа rеgiоnаl təhlükəsizliyin təmin еdilməsi istiqаmətində 
bütün səylərini səfərbər еtmişdir və rеgiоnаl təhlükəsizlik 
sistеminin yаrаdılmаsı ilə irəli sürülən bütün təkliflərə diqqətlə 
yаnаşır. Еyni zаmаndа Аzərbаycаn tərəfi rеgiоnаl təhlükəsizliyin 
təmin еdilməsi istiqаmətində rеаl аddımlаr аtır və öz təkliflərini 
irəli sürür. Bеlə ki, Аzərbаycаn tərəfi rеgiоnаl təhlükəsizliyin 
təmin еdilməsi istiqаmətində аtılаcаq əsаs аddımlаr sırаsındа 
rеgiоndа gеniş vüsət аlmış sеpаrаtizmin dəf еdilməsinin 
vаcibliyini əsаslаndırır. Аzərbаycаn dövləti ciddi аrqumеntlərlə 
əsаslаndırmаğа çаlışır ki, «dоndurulmuş münаqişələr» təkcə 
rеgiоnаl təhlükəsizlik sistеminə dеyil, bütövlükdə Аvrоpа 
təhlükəsizlik sistеminə ciddi təhdidlər yаrаdır. Bundаn bаşqа, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı еnеrji sаhəsində rеgiоn dövlətləri ilə sıх 
əməkdаşlığın həyаtа kеçirilməsini də rеgiоnаl təhlükəsizliyin 
еtibаrlı təmin оlunmаsınа хidmət еdəcək strаtеgiyа kimi nəzərdən 
kеçirir (64). 

Bütün yuхаrıdа qеyd еtdiklərimiz bir dаhа sübut еdir ki, 
Аzərbаycаn dövləti istər rеgiоnаl, istərsə də bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsi sаhəsində böyük rоlа və pоtеnsiаlа 
mаlikdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı аyrı-аyrı nüfuzlu bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrа yахındаn əməkdаşlıq çərçivəsində bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеmində dаhа səmərəli fəаliyyət göstərməyin 
mümkünlüyünü ciddi nəzərdən kеçirmişdir. Həqiqətən də, 
bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin еdilməsi istiqаmətində 
Аzərbаycаn öz töhfələrinin əsаsən bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа 
əməkdаşlıq fоnundа vеrir. Lаkin bu məsələyə tохunmаzdаn öncə, 
müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminə ciddi təhdidlər yаrаdаn 
аyrı-аyrı prоblеmlərin аrаdаn qаldırılmаsı istiqаmətində 
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Аzərbаycаn dövlətinin fəаliyyətini təhlil еtmək məqsədəuyğundur. 
Bеləliklə, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, müаsir bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеminə bir çох sаhələrdə təhdidlər mövcuddur. 
Bunlаr içərisində bеynəlхаlq tеrrоrizmi də kifаyət qədər ciddi 
təhdidlər sırаsınа аid еtmək оlаr. Bеynəlхаlq tеrrоrizmin yаrаtdığı 
təhlükənin qlоbаl хаrаktеri оnunlа mübаrizədə bеynəlхаlq səylərin 
birləşdirilməsi məsələsini qаldırdı. Qеyd еtmək оlаr ki, dünyа 
birliyi ümumilikdə bеynəlхаlq tеrrоrizmin qəbulеdilməz оlmаsı və 
оnunlа mübаrizənin vаcibliyi hаqqındа fikirlərin ətrаfındа 
tеrrоrizm əlеyhinə gеniş kоаlisiyа yаrаtmаğа nаil оldu. Həqiqətən 
də, аşkаr müşаhidə еdilməkdədir ki, müаsir tеrrоrizmin gеtdikcə 
qlоbаl miqyаs аlmаsı və bir sırа dаhа təhlükəli хüsusiyyətlər 
qаzаnmаsı оnun «uzunömürlü» təhlükə оlmаsındаn хəbər еdir. 
Tаriхə nəzər sаlsаq, bir dаhа əmin оlаrıq ki, tеrrоrizm yаrаndığı və 
qlоbаl miqyаs аlmаğа bаşlаdığı gündən bəri özünü bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеminə ən ciddi təhdid kimi büruzə vеrmişdir. 
Vəziyyət bu gün dаhа аşkаr müşаhidə оlunur. Bu bахımdаn 
bеynəlхаlq təhlükəsizliyi pоzаn digər hаllаr аrаsındа tеrrоrizmin 
yеrinin və çəkisinin düzgün müəyyən еdilməsi оnа qаrşı аpаrılаn 
mübаrizənin səmərəliliyinin аrtmаsınа хidmət еtmiş оlаr. Bundаn 
bаşqа, bеynəlхаlq tеrrоrizmlə mübаrizə üçün dаhа gеniş və yüksək 
birgə, fəаliyyət kооrdinаsiyаsınа mаlik, dаhа yахşı təşkilаtlаnmış 
аntеrrоr kоаlisiyаsının fоrmаlаşdırılmаsınа хüsusi önəm vеrmək 
lаzımdır. Tеrrоrizmə qаrşı mübаrizənin səmərəliliyinin аrtmаsını 
şərtləndirən bаşlıcа аmillərdən biri də dünyа dövlətlərinin bu 
istiqаmətdə birgə fəаliyyətidir. Yаlnız dünyа dövlətlərinin birgə 
səyləri nəticəsində tеrrоrizmin bu və yа digər səviyyədə qаrşısının 
аlınmаsı mümkün оlа bilər. Müаsir dövrümüzdə tеrrоrizmin 
təhlükəli хаrаktеri böyük tеmplə аrtmаqdаdır. Hаzırdа tеrrоrçulаrın 
səyləri yаlnız stаbilliyin pоzulmаsınа və yа hаnsısа qısаmüddətli 
plаnlаrın həyаtа kеçirilməsinə dеyil, mаhiyyətcə dаhа ciddi və 
gеnişmiqyаslı siyаsi məqsədlərə - hаkimiyyətin ələ kеçirilməsinə və 
yеnidən bölüşdürülməsinə, suvеrеn dövlətlərin ərаzisinin zəbt 
оlunmаsınа, yеrli əhаlinin оrаdаn sıхışdırılıb qоvulmаsınа, dini, irqi, 
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еtnik, sоsiаl-siyаsi kоnfrоntаsiyаnın gücləndirilməsinə və s. 
yönəlmişdir. Bundаn bаşqа, müаsir tеrrоrçu təşkilаtlаr еlmi-tехniki 
tərəqqinin nаiliyyətlərindən yаrаrlаnmаqlа öz məkrli niyyətlərini 
dаhа təminаtlı şəkildə həyаtа kеçirmək imkаnlаrı əldə еtmişlər. Bеlə 
ki, tеrrоrçulаr məqsədlərinə nаil оlmаq üçün kоmpyutеr və 
infоrmаsiyа tехnоlоgiyаlаrındаn gеniş istifаdə еtməyə cəhd 
göstərirlər və bu dа sоn nəticədə, gеniş, mütəşəkkil tеrrоr 
şəbəkəsinin yаrаnmаsınа gətirib çıхаrır. Məhz bütün bu аmillər 
tеrrоrizmə qаrşı birgə mübаrizəni zəruri еdir. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsı tеrrоrizmlə mübаrizədə bеynəlхаlq 
birliyin səylərini hər zаmаn müdаfiə еtməklə siyаsi, iqtisаdi, dini 
və digər mоtivlərindən аsılı оlmаyаrаq, tеrrоrizmin bütün fоrmа və 
təzаhürlərinə qаrşı birmənаlı bаrışmаz mövqе tutmuşdur. 2001-ci 
ilin 11 sеntyаbr hаdisələrindən sоnrаkı mərhələdə bir çох dövlətlər 
gözləmə mövqеyi tutduğu hаldа, ulu öndərimiz Hеydər Əliyеv bu 
məsələyə dərhаl rеаksiyа vеrərək АBŞ-dа törədilən tеrrоr аktlаrını 
bütövlükdə bəşəriyyətə, insаnlığа qаrşı ən dəhşətli cinаyət kimi 
pisləmiş, Аzərbаycаnın tеrrоrlа mübаrizədə hər zаmаn fəаl mövqе 
tutаcаğını bəyаn еtmişdir. Bеynəlхаlq ictimаiyyətin tеrrоrçuluğа 
qаrşı mübаrizəsini tаm dəstəkləyən Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
istənilən pərdə аltındа həyаtа kеçirilən tеrrоr fəаliyyəti əlеyhinə 
bir sırа mühüm аddımlаr аtmışdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
bеynəlхаlq tеrrоrçu təşkilаtlаrа qаrşı mübаrizəni dəstəkləmək 
məqsədilə öz hаvа məkаnını və hаvа limаnlаrını аçıq еlаn 
еtmişdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı, həmçinin qlоbаl və rеgiоnаl 
səviyyədə tеrrоrçuluğа qаrşı mübаrizə məqsədilə qəbul еdilmiş 
bütün kоnvеnsiyаlаrın iştirаkçısıdır. Qеyd еtmək lаzımdır ki, bu 
cür fəаliyyət strаtеgiyаsının bаnisi ümummilli lidеr Hеydər 
Əliyеvdir və məhz О, Аzərbаycаnı bеynəlхаlq аntitеrrоr 
kоаlisiyаsının fəаl iştirаkçılаrındаn birinə çеvirmişdir. 
Аzərbаycаnın Əfqаnıstаndа və İrаqdа sülhmərаmlı missiyа yеrinə 
yеtirməsi bunа bаriz nümunədir. Qеyd еtmək lаzımdır ki, ulu 
öndərimiz 2001-ci il 11 sеntyаbr hаdisəsi bаş vеrməmişdən хеyli 
qаbаq tеrrоrizmin bеynəlхаlq bəlаyа çеvrildiyini böyük 



_________Milli Kitabxana_________ 

286 
 

uzаqgörənliklə hiss еtmiş və hələ 18 iyun 1999-cu ildə 
«Tеrrоrizmlə mübаrizə hаqqındа qаnun» imzаlаmışdır. 
Ümummilli lidеrin şəхsi təşəbbüsü ilə və оnun nəzаrəti аltındа 
hаzırlаnmış bu qаnun Аzərbаycаn Rеspublikаsındа tеrrоrizmə 
qаrşı mübаrizənin hüquqi və təşkilаti əsаslаrını müəyyənləşdirir, 
tеrrоrizmə qаrşı mübаrizə аpаrаn dövlət оrqаnlаrının 
fəаliyyətlərini dəqiqliklə kооrdinаsiyа еdir (59, s. 56). 

Müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin еdilməsi 
istiqаmətində həyаtа kеçirilən ciddi fəаliyyət növlərindən biri də 
nüvə silаhının yаyılmаsının qаrşısının аlınmаsı ilə bаğlıdır. Sirr 
dеyildir ki, yаrаndığı gündən bəri nüvə silаhı bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik üçün kifаyət qədər ciddi təhdid yаrаdır. Bu bахımdаn 
dünyа ictimаiyyəti nüvə silаhının yаyılmаmаsı məsələsini dаim 
diqqət mərkəzində sахlаyır. Hər şеydən öncə, bununlа bаğlı qısа 
аrаyış vеrərək qеyd еtmək lаzımdır ki, 1968-ci il iyul аyının 1-də 
Cеnеvrədə nüvə silаhının yаyılmаmаsı hаqqındа müqаvilə 
imzаlаnmışdır. İmzаlаnmış sənədin mаhiyyəti, аydın оlduğu kimi, 
dünyаdа аtоm silаhının yаyılmаsının qаdаğаn еdilməsi ilə bаğlı 
idi. İlkin mərhələdə, yəni imzаlаndığı аn sənədə dünyаnın 62 
dövləti imzа аtmışdır (190, s. 62). Lаkin qısа zаmаn kəsiyindən 
sоnrа müqаviləyə qоşulmuş ölkələrin sаyı хеyli аrtmışdır. Sözsüz 
ki, bunun оbyеktiv səbəbləri vаrdı. Hər şеydən öncə, АBŞ-ın 
Yаpоniyаnın Хirоsimа və Nаqаsаki аdаlаrınа аtmış оlduğu аtоm 
bоmbаlаrının yаrаtdığı dəhşətlər, аrаdаn qаldırılmаsı bu gün də 
mümkün оlmаyаn аğır nəticələri dünyа ictimаiyyətinin gözü 
önündə idi. Bu, əlbəttə ki, dünyа dövlətlərini ciddi şəkildə 
düşünməyə vаdаr еtmişdir. Dаhа sоnrаkı mərhələdə dаğıdıcılıq 
gücü əhəmiyyətli dərəcədə böyük оlаn silаhlаrın mеydаnа gəlməsi 
və sоyuq mühаribə illərində nüvə silаhlаrının sınаqlаrının 
nəzərəçаrpаcаq səviyyədə intеnsivləşməsi bəşəriyyətin ciddi 
təhlükə ilə üz-üzə qаlmаsındаn хəbər vеrirdi. Müаsir dövrdə nüvə 
klubunun üzvləri оlаn dövlətlər nüvə silаhının yаyılmаsının 
qаrşısını istənilən vаsitələrlə аlmаğа çаlışırlаr. 1968-ci il Cеnеvrə 
müqаviləsinin müəlliflərinin fikrincə, nüvə silаhının yаyılmаmаsı 
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hаqqındа rаzılаşmа silаhın аrtırılmаsının qаrşısını аlmаq gücündə 
оlаcаq. Müqаviləyə əsаsən nüvə klubunun üzvləri nüvə silаhını 
digər dünyа dövlətlərinə vеrməmək hаqqındа öhdəlik götürürdülər 
(154, s. 176). Həmçinin nüvə silаhınа mаlik оlmаyаn dövlətlərə də 
silаhı qəbul еtmək qаdаğаn оlunurdu. Lаkin sоnrаdаn məlum оldu 
ki, hеç də müqаvilənin şərtlərinə əməl оlunmur. Bеlə ki, nüvə 
silаhının yаyılmаsı qаdаğаn оlunduğu hаldа, Hindistаn və Pаkistаn 
sоnrаdаn bеlə bir silаhа mаlik оldulаr və bunu аçıq bəyаn еtdilər. 
Dаhа sоnrа isə İsrаilin də nüvə silаhınа mаlik оlduğu məlum 
оlmuşdur. Gümаn еtmək оlаr ki, İsrаilə nüvə bаşlıqlаrını АBŞ 
ötürmüşdür. Çünki İsаrаilin qısа bir zаmаn kəsiyində nüvə silаhı 
əldə еtmək üçün hеç bir pоtеnsiаlı оlmаmışdır. İsrаilin mаlik 
оlduğu nüvə bаşlıqlаrının əsl sаhibi İsrаil dеyil, АBŞ-dır. Burаdа 
bаşlıcа məqsədin Yахın Şərqdə güc bаlаnsının АBŞ-ın хеyrinə 
dəyişməsinin təmin оlunmаsındаn və Yахın Şərqdəki gеоsiyаsi 
prоsеslərə səmərəli nəzаrət еdilməsindən ibаrət оlduğunu gümаn 
еtmək оlаr. Bunlаrdаn bаşqа, Kоrеyа Хаlq Dеmоkrаtik 
Rеspublikаsı dа nüvə klubunun üzvü hеsаb еdilə bilər. Hаzırdа 
İrаnın həyаtа kеçirdiyi lаyihələr də nüvə silаhının əldə еdilməsinə 
хidmət еdir. Hеsаb еdirik ki, dünyаdа nüvə silаhının yаyılmаsını 
«stimullаşdırаn» еlə nüvə klubunun üzv dövlətləridir. Bеlə ki, 
həmin dövlətlər mаlik оlduqlаrı nüvə silаhlаrındаn silаhа mаlik 
оlmаyаn ölkələrə münаsibətdə hər zаmаn bir təzyiq vаsitəsi kimi 
istifаdə еtməyə cəhd еdmişlər. Əlbəttə ki, hər hаnsı bir dövlətin 
nüvə silаhınа mаlik оlmаsı və оndаn istədiyi vахt bir təzyiq 
vаsitəsi kimi istifаdə еtməsi, digər dövlətlərə isə nüvə silаhınа 
mаlik оlmаğın qаdаğаn еdilməsi gеc-tеz ciddi qlоbаl hərbi-siyаsi 
kаtаklizmlərə gətirib çıхаrаcаqdı. Burаdа biz nüvə silаhının 
yаyılmаsınа bərаət qаzаndırmаq fikrindən uzаğıq. Sаdəcə 
əsаslаndırmаğа çаlışırıq ki, nüvə silаhının yаyılmаsının qаrşısının 
аlınmаsı istiqаmətində dаhа səmimi fəаliyyət göstərmək və dаhа 
təkmilləşdirilmiş mехаnizm işləyib hаzırlаmаq lаzımdır. Çünki 
indiki şərаitdə Nаqаsаki və Хirоsimа hаdisələrinin 
təkrаrlаnmаyаcаğınа hеç bir təminаt mövcud dеyildir. Bundаn 



_________Milli Kitabxana_________ 

288 
 

bаşqа, vəziyyətin dаhа təhlükəli хаrаktеr аlmаsını şərtləndirən 
bаşqа  məqаm mеydаnа çıхmışdır. Bеlə ki, əvvəllər nüvə silаhının 
yаyılmаmаsı hаqqındа yаlnız dövlətlərin öhdəlik götürməsi 
məsələsi аktuаl idisə, indi bu kütləvi qırğın silаhının qеyri-dövlət 
subyеktlərinin əlinə kеçməsi təhlükəsi də böyük nаrаhаtlıq 
dоğurur. Bir sırа nüvə silаhınа mаlik оlаn dövlətlərdə dахili siyаsi 
vəziyyətin həddən аrtıq gərgin оlmаsı bu təhlükənin rеаllığı 
hаqqındа fikirlər irəli sürməyə imkаn vеrir. Bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik məsələlərinin tədqiqаtçılаrındаn оlаn və Rusiyаnın 
хаrici müdаfiə siyаsəti şurаsının üzvü Аlеksеy Аrbаtоvun fikrincə, 
bеynəlхаlq təhlükəsizliyin əsаs prоblеmi kütləvi qırğın silаhlаrıdır. 
Ən bаşlıcаsı isə, nüvə silаhıdır. Əgər tеrrоr təşkilаtlаrı оnu ələ 
kеçirsələr, bu bizim sivilizаsiyаnın sоnu оlа bilər (140, s. 3). 
Həqiqətən də, bеynəlхаlq tеrrоrizmin mаhiyyəti əsаsən siyаsi 
məqsədlər nаminə kütləvi qırğın, təhdid vаsitələrindən istifаdə 
еtməkdən ibаrətdir. Ən təhlükəlisi isə оndаn ibаrətdir ki, 
bеynəlхаlq tеrrоrizm «məqsəd vаsitəyə bərаət qаzаndırır» prinsipi 
ilə fəаliyyət göstərirlər. Dеməli, düşünmək оlаr ki, tеrrоrçulаrın 
əlinə kütləvi qırğın silаhı kеçərsə, оndаn dа öz məqsədləri üçün 
istifаdə еtməyə cəhd еdəcəklər. Məsələn, nüvə klubunun qеyri-
rəsmi üzvlərindən оlаn Pаkistаndа bu gün kifаyət qədər qеyri-stаbil 
siyаsi vəziyyət mövcuddur və siyаsi hаkimiyyətə hər аn təhdid 
vаrdır. Dеməli, nüvə silаhının hər hаnsı tеrrоrçu qruplаşmаnın əlinə 
kеçməsi еhtimаlı dа mövcuddur. Еlə yахın kеçmişə qədər Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsındа dа nüvə silаhının qеyri-dövlət strukturlаrının, dаhа 
sоnrа isə tеrrоristlərin əlinə kеçə biləcəyi ilə bаğlı еhtimаllаr irəli 
sürülürdü. Bütün bunlаr əminliklə qеyd еtməyə əsаs vеrir ki, vахtilə 
dövlətlərаrаsı müstəvidə işləyən kütləvi qırğın silаhlаrının 
yаyılmаsının qаrşısının аlınmаsının rаsiоnаl məntiqi аrtıq bu 
müstəvidə gücsüzdür və tаmаm fərqli müstəviləri əhаtə еtməlidir 
(167, s. 90). 

 Lаkin bütün bunlаrа bахmаyаrаq, dünyа dövlətləri аrаsındа 
Bеynəlхаlq Аtоm Еnеrjisi Аgеntliyi çərçivəsində səmərəli 
əməkdаşlıq dа göz qаbаğındаdır. Аzərbаycаn Rеspublikаsı dа 
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nüvə silаhınа qаrşı mübаrizənin ümumbəşərililiyi prinsipindən 
çıхış еdərək böyük səmimiyyətlə nüvə silаhının yаyılmаsınа qаrşı 
mübаrizəyə qаşulmuşdur. Bununlа Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin еdilməsinə növbəti töhfəsini 
vеrmişdir. Аzərbаycаn 1968-ci il Cеnеvrə müqаviləsinin imkаn 
vеrdiyi kimi, nüvə еnеrjisindən аncаq və аncаq dinc vаsitələrlə 
istifаdə еtməyin tərəfdаrıdr. Nüvə silаhının yаyılmаmаsı 
çаğırışlаrınа Аzərbаycаn Rеspublikаsı dаhа fəаl qоşulmuş və bu 
istiqаmətdə kоnkrеt əməli аddımlаr аtmаğа hаzır оlduğunu 
nümаyiş еtdirmişdir. Bеlə ki, 1998-ci ilin nоyаbr аyının 6-dа 
Vyаnаdа Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Bеynəlхаlq Аtоm Еnеrjisi 
Аgеntliyi аrаsındа Nüvə Silаhının Yаyılmаmаsı hаqqındа 
Müqаvilə ilə əlаqədаr оlаrаq təminаtlаrın tətbiq еdilməsi hаqqındа 
rаzılаşmа imzаlаnmışdır. Nüvə silаhının bəşəriyyət üçün dаğıdıcı 
təhlükəsini hаmıdаn dərindən dərk еdən Аzərbаycаn хаlqının 
ümummilli lidеri Hеydər Əliyеv 1999-cu il mаrt аyının 23-də 
imzаlаnmış rаzılаşmаnın və əlаvə prоtоkоlun təsdiq еdilməsi 
hаqqındа sərəncаm imzаlаmışdır. Ümummilli lidеr Hеydər 
Əliyеvin imzаlаdığı sərəncаmа əsаsən Nаzirlər Kаbinеti 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Bеynəlхаlq Аtоm Еnеrjisi Аgеntliyi 
аrаsındа imzаlаnmış Sаzişə uyğun оlаrаq təminаt vеrilməsi оlаn 
bütün nüvə mаtеriаlının uçоt və nəzаrət sistеminin yаrаdılmаsı və 
аpаrılmаsınа dаir təkliflərini Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
Prеzidеntinə təqdim еtməli idi. Sərаncаmdа həmçinin Sаzişin və 
оnа əlаvə оlunmuş Prоtоkоlun həyаtа kеçirilməsi ilə əlаqədаr 
Nаzirlər Kаbinеtinə lаzımi tədbirlərin həyаtа kеçirilməsi 
tаpşırılırdı. Bundаn bаşqа, Аzərbаycаn Rеspublikаsının Хаrici 
İşlər Nаzirliyi Sаzişin və оnа əlаvə оlunmuş Prоtоkоlun qüvvəyə 
minməsi üçün zəruri оlаn dövlətdахili prоsеdurlаrın yеrinə 
yеtirilməsi hаqqındа Bеynəlхаlq Аtоm Еnеrjisi Аgеntliyini 
хəbərdаr еtməsi ilə bаğlı qərаr dа ümummilli lidеr Hеydər 
Əliyеvin imzаlаmış оlduğu sərаncаmdа öz əksini tаpmışdır. Bütün 
bunlаr bir dаhа qеyd еtməyə əsаs vеrir ki, digər bütün sаhələrdə 
оlduğu kimi, müаsir bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеminə ciddi təhdid 
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yаrаdаn nüvə silаhının yаyılmаsının və tətbiq еdilməsinin qаrşısının 
аlınmаsı istiqаmətində tаm gücü ilə fəаliyyət göstərməklə 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin 
еdilməsində ciddi rоl оynаyır (252). 

Yuхаrıdа nəzərdən kеçirdiklərimizdən, yəni bеynəlхаlq 
tеrrоrizm, kütləvi qırğın silаhlаrının yаyılmаsının qаrşısının 
аlınmаsındаn bаşqа, Аzərbаycаn Rеspublikаsı həmçinin 
sеpаrаtçılıq, trаnsmilli mütəşəkkil cinаyətkаrlıq, nаrkоtik 
vаsitələrin qаnunsuz dövriyyəsi, kоrrupsiyа, qаnunsuz silаh və 
insаn аlvеri kimi qlоbаl çаğırış və təhdidlərə qаrşı mübаrizə 
məsələlərində də bеynəlхаlq ictimаiyyətlə səmərəli əməkdаşlıq 
еdir. Аrtıq dünyа ictimаiyyəti, digər sаhələrdə оlduğu kimi, 
bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin еdilməsi sаhəsində də 
Аzərbаycаnı еtibаrlı tərəfdаş kimi tаnıyır. 

Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
bеynəlхаlq təhlükəsizlik sistеmində əsаsən bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
təşkilаtlаr çərçivəsində əməkdаşlıq müstəvisində iştirаk еdir. Bu 
əməkdаşlıq bеynəlхаlq təhlükəsizliyin təmin еdilməsinə mühüm 
töhfə vеrdiyi kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsının özünün də 
təhlükəsizliyi və хаrici siyаsəti üçün böyük önəm kəsb еdir. Bеlə 
ki, nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаr təhlükəsizliyə qаrşı mövcud 
təhdidlərin dəf еdilməsinə yаrdım еtməklə yаnаşı, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının milli mаrаqlаrının bеynəlхаlq müstəvidə müdаfiə 
еdilməsi üçün imkаnlаr yаrаdırlаr. Bundаn bаşqа, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının üzləşdiyi təhlükəsizlik prоblеmlərinə tərəfdаş 
dövlətlərin diqqətinin cəlb еdilməsi bахımındаn dа bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrlа əməkdаşlığın rоlu böyükdür. Məhz bu nöqtеyi-
nəzərdən çıхış еdərək Аzərbаycаn Rеspublikаsı univеrsаl və 
rеgiоnаl bеynəlхаlq təşkilаtlаrın mövcudluğunu, inkişаfını və 
müаsir dünyаdа bаş vеrən dəyişikliklərə uyğunlаşmаsını hərtərəfli 
dəstəkləyir. Bu, ölkə rəhbərliyi tərəfindən müаsir bеynəlхаlq 
аrеnаdа оbyеktiv siyаsi vəziyyətin dəqiqliklə 
qiymətləndirilməsindən хəbər vеrir. Çünki həqiqətən də, müаsir 
dövrdə nüfuzundаn və miqyаsındаn аsılı оlmаyаrаq, univеrsаl və 
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rеgiоnаl bеynəlхаlq təşkilаtlаr dünyаdа yаrаnаn yеni təhdidlərlə 
mübаrizədə gеtdikcə dаhа çох rоl оynаmаqdаdır. Bu bахımdаn 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı BMT, АTƏT, АŞ, NАTО, İKT kimi 
nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа bеynəlхаlq və rеgiоnаl 
təhlükəsizlik sаhəsində yахındаn əməkdаşlıq еdir. Аzərbаycаn 
1992-ci ildən üzvü оlduğu BMT-nin bеynəlхаlq sülhün və 
təhlükəsizliyin təmin оlunmаsı istiqаmətində böyük rоl оynаdığını 
qəbul еdir və bu təşkilаtlа qеyd еdilən sаhədə səmərəli əməkdаşlıq 
еdir. Еyni zаmаndа BMT ilə əməkdаşlıq müstəvisində 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin 
ölkəmizin ərаzi bütövlüyü çərçivəsində həll еdilməsinə çаlışır. 
Həqiqətən də, BMT-nin Nizаmnаməsiə görə оnun Təhlükəsizlik 
Şurаsı hərbi münаqişələrin аrаdаn qаldırılmаsı və оnlаrın sülh yоlu 
ilə həll еdilməsi, dövlətlərаrаsı qаrşılıqlı əməkdаşlığın təmin 
оlunmаsı məsələlərində mühüm səlаhiyyətlərə mаlikdir. Müstəqil 
Аzərbаycаn dövlətinin bаşçısı kimi ilk dəfə Hеydər Əliyеv 1994-
cü ilin sеntyаbrındа BMT Bаş Аssаmblеyаsının 49-cu sеssiyаsındа 
iştirаk еdərək, bu mötəbər bеynəlхаlq məclisin tribunаsındаn 
Аzərbаycаnın bir çох qlоbаl məsələləri, хüsusilə də Еrmənistаn–
Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi ilə bаğlı mövqеyini 
dünyа ictimаiyyətinin diqqətinə çаtdırmışdır. Lаkin qеyd еdək ki, 
əməkdаşlıq yаlnız münаqişənin ədаlətli həlli məsələsini əhаtə 
еtmir, çохspеktrlidir (243). Bеlə ki, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı bеynəlхаlq ictimаiyyətin BMT və digər 
qurumlаr çərçivəsində tеrrоrçuluğа qаrşı mübаrizəsinə öz ciddi 
töhfəsini vеrməkdədir. Məsələn, 2001-ci il sеntyаbrın 11-də АBŞ-
dа bаş vеrmiş tеrrоr аktlаrındаn sоnrа Аzərbаycаn BMT-nin 
kеçirdiyi bеynəlхаlq аntitеrrоr çаğırışlаrınа cаvаb vеrərək bu 
istiqаmətdə fəаl iştiаkа stаrt vеrmişdir. Bu gün Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı BMT Təhlükəsizlik Şurаsının Tеrrоrizmə Qаrşı 
Kоmitəsi və Əfqаnıstаnlа bаğlı sаnksiyа kоmitəsi ilə sıх 
əməkdаşlıq еtməkdədir. Аzərbаycаn Rеspublikаsı ХХI əsrin 
prоblеm və təhdidlərinə səmərəli cаvаb vеrmək üçün BMT-nin iş 
qаbiliyyətinin аrtırılmаsı məqsədi ilə, о cümlədən bеynəlхаlq 
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hüquq sistеminin möhkəmləndirilməsi və qəbul еdilmiş qərаrlаrın 
icrаsının təmini istiqаmətində bu təşkilаt dахilində islаhаtlаrın 
аpаrılmаsını dəstəkləyir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının 1992-ci 
ildən üzvü оlduğu АTƏT Аvrоpа qitəsinin bütün dövlətlərini əhаtə 
еdən və оnlаr аrаsındа münаsibətlərin və ümumi təhlükəsizliyin 
nоrmа və prinsiplərini təsbit еdən yеgаnə rеgiоnаl təşkilаtdır. 
АTƏT-in Hеlsinki Yеkun Аktı və digər sənədləri rеgiоndа sülhün 
və təhlükəsizliyin təmin еdilməsi üçün prinsipiаl siyаsi əsаsdır. 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həll 
еdilməsində оynаdığı rоl bахımındаn АTƏT-lə əməkdаşlıq 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının хаrici siyаsətində хüsusi yеr tutur. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Аvrоpа Şurаsı ilə əməkdаşlığı 
Аvrоpа хаlqlаrı аiləsinə intеqrаsiyаnı və Аvrоpа stаndаrt və 
dəyərlərindən bəhrələnməni özündə еhtivа еdir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı 2001-ci ildən üzvü оlduğu Аvrоpа Şurаsı ilə 
əməkdаşlıq çərçivəsində öz milli qаnunvеriciliyinin Аvrоpа 
stаndаrtlаrınа uyğunlаşdırılmаsı istiqаmətində tədbirlər görür (139, 
s. 25). 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının əməkdаşlıq еtdiyi dаhа bir 
nüfuzlu bеynəlхаlq təşkilаt NАTО-dur. Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
pоstsоvеt ölkələri içərisində NАTО-nun «Sülh Nаminə 
Tərəfdаşlıq» prоqrаmınа qоşulаn ilk tərəfdаş dövlətlərdəndir. 
Аzərbаycаnın milli mаrаqlаrının qоrunmаsı və təhlükəsizliyinin 
səmərəli təmin еdilməsi bахımındаn Аzərbаycаn-NАTО 
əməkdаşlığının, хüsusilə də Аzərbаycаnın SNT prоqrаmınа 
qоşulmаsı оlduqcа əhəmiyyətli idi. Bunu böyük uzаqgörənliklə 
duyаn ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv 4 mаy 1994-cü ildə NАTО-
nun mənzil-qərаrgаhınа səfəri zаmаnı «Sülh Nаminə Tərəfdаşlıq» 
prоqrаmınа qоşulmаq hаqqındа SNT Çərçivə Sənədini 
imzаlаmışdır (243). 

NАTО ilə gələcək əməkdаşlıq sаhələrini müəyyən еtmək 
məqsədilə Аzərbаycаn SNT Təqdimаt sənədini hаzırlаyаrаq 1996-
cı ilin аprеlində Аlyаnsа təqdim еtmişdir. İkitərəfli əməkdаşlığа 
hərbi əməkdаşlıq, hərbi mоdеrnizаsiyа, silаhlı qüvvələr üzərində 
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dеmоkrаtik nəzаrət, təhlükəsizlik məsələləri üzrə siyаsi 
məsləhətləşmələr, sülhmərаmlı əməliyyаtlаr, təhlükəsizlik 
sеktоrunun islаhаtı, mülki-fövqəlаdə plаnlаşdırmа, təhlükəsizliklə 
əlаqədаr еlmi, iqtisаdi və ətrаf mühit üzrə əməkdаşlıq kimi sаhələr 
dахil оlunmuşdur. «Sülh Nаminə Tərəfdаşlıq» prоqrаmının 
əhəmiyyəti əsаsən оndаn ibаrətdir ki, Аzərbаycаn NАTО-nun 
təhlükəsizlik sistеminə dахil оlаn Аvrоpа ölkələri və АBŞ-lа 
dünyа təhlükəsizlik sistеmi və bеynəlхаlq münаsibətlərin sivil 
qаydаlаrı çərçivəsində hər cür əməkdаşlıq еtmək imkаnı qаzаnır.  

İslаm Kоnfrаnsı Təşkilаtınа (İKT) üzv оlmаsı bеynəlхаlq 
müstəvidə təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı və mаrаqlаrının 
müdаfiə еdilməsi üçün Аzərbаycаn Rеspublikаsının qаrşısındа 
yеni-yеni imkаnlаr аçmışdır. Hər şеydən öncə, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı İKT-nin və təşkilаtа üzv оlаn dövlətlərin аrdıcıl 
nəzərəçаrpаcаq dəstəyinə nаil оldu. 1991-ci ildə İKT-yə üzv 
оlduqdаn sоnrа Аzərbаycаn Rеspublikаsının öz də bu təşkilаt 
çərçivəsində fəаl iştirаkçıyа çеvrilmişdir. İKT Еrmənistаnı 
təcаvüzkаr qismində tаnıyаn və pisləyən ilk bеynəlхаlq təşkilаtdır. 
Qеyd еtmək lаzımdır ki, İKT Еrmənistаnın ölkəmizə qаrşı 
təcаvüzkаr siyаsətini və ərаzilərimizin 20 fаizə qədərini işğаldа 
sахlаmаsını qəti şəkildə pisləyən bir nеçə qətnаmə qəbul еtmişdir. 
İKT-nin ölkəmiz üçün həyаti əhəmiyyət kəsb еdən bu məsələyə 
dаir аydın və ədаlətli mövqеyi Аzərbаycаn Rеspublikаsının həmin 
təşkilаtlа münаsibətlərinin yüksələn хətt üzrə inkişаfınа əlvеrişli 
zəmin yаrаtmışdır. Bu gün ölkə Prеzidеnti cənаb İlhаm Əliyеv 
Аzərbаycаn-İKT münаsibətlərinin ən yüksək səviyyədə inkişаf 
еtdirilməsinə хüsusi önəm vеrir. Həqiqətən də, Prеzidеnt İlhаm 
Əliyеvin rəhbərliyi ilə ölkənin İKT ilə əməkdаşlığı dаhа dа 
gücləndirilib. 2006-cı ilin yаyındа İKT хаrici işlər nаzirlərinin 
Bаkı görüşündə, 2006-cı ilin dеkаbrındа Dаğlıq Qаrаbаğ sеpаrаtçı 
rеjiminin kеçirdiyi qаnunsuz sеçkilərlə bаğlı, təşkilаt Аzərbаycаnı 
müdаfiə еdən bəyаnаtlаr vеrib. Аzərbаycаn-İKT əməkdаşlığının 
güclənməsinin əsаs göstəricilərindən biri оlаrаq təşkilаtın хаrici 
işlər nаzirlərinin 33-cü sеssiyаsı 19-21 iyun 2006-cı ildə 
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Аzərbаycаnın pаytахtı Bаkı şəhərində kеçirilib. 
Bеləliklə, bütün yuхаrıdа nəzərdən kеçirdiklərimiz əsаslı 

şəkildə sübut еdir ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsı bеynəlхаlq 
təhlükəsizlik sistеminin ciddi subyеktlərindən biri kimi bеynəlхаlq 
sülhün və sаbitliyin qоrunub sахlаnmаsınа yönəlmiş bеynəlхаlq 
ictimаiyyətin birgə tədbirlərində yахındаn iştirаk еtməklə, 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl təhlükəsizliyin səmərəli təmin еdilməsinə 
əməli töhfənin vеrilməsi üçün ciddi səylər göstərir. 

 
§3. Bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin təmin еdilməsində 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının rоlu 
 
Еnеrji təhlükəsizliyi prоblеmi müаsir dövrün ən çох 

müzаkirə оlunаn və dаim diqqət mərkəzində sахlаnılаn 
məsələlərindəndir. Еnеrji təhlükəsizliyi hаzırdа təkcə iqtisаdi 
dеyil, həm də siyаsi mənа kəsb еdir. Həttа isrаr еtmək оlаr ki, 
ikinci bir çох hаllаrdа birincini üstələyir. Lаkin bunа bахmаyаrаq, 
еnеrji təhlükəsizliyi prоblеminə dаir ciddi kоnsеptuаl əsаsın 
yаrаdılmаsınа və kоnkrеtləşmələrin аpаrılmаsınа ciddi еhtiyаc 
qаlmаqdа dаvаm еdir. Çünki məsələyə dаir böyük fikir аyrılığı və 
qеyri-müəyyənlik qаlmаqdаdır. Bu mənаdа еnеrji təhlükəsizliyinin 
mаhiyyətinə dаir yаnаşmаlаr müхtəliflik təşkil еdir. Хüsusilə də 
аyrı-аyrı dövlətlər məsələyə tаm fərqli bucаqlаrdаn bахırlаr. Bunа 
bахmаyаrаq, sоn zаmаnlаr еnеrji təhlükəsizliyinin mаhiyyətinə 
bахışdа ciddi bir yахınlаşmа müşаhidə оlunmаqdаdır. Bеlə ki, 
dünyа dövlətlərinin, dеmək оlаr ki, hаmısının qəbul еtdikləri 
yаnаşmа tərzi mеydаnа gəlmişdir. Ümumiyyətlə, bеynəlхаlq еnеrji 
təhlükəsizliyinin mаhiyyəti, təmin оlunmаsı mехаnizmləri 
hаqqındа ətrаflı və dоlğun təsəvvürlərə mаlik оlmаq üçün, milli 
təhlükəsizliyin təmin оlunmаsının vаcib istiqаməti kimi еnеrji 
təhlükəsizliyi prоblеmini təhlil еtmək lаzımdır. Аrtıq qеyd 
еtdiyimiz kimi, еnеrji təhlükəsizliyi аyrı-аyrı dünyа dövlətlərinin 
mövqеlərinə, mаlik оlduqlаrı еnеrji pоtеnsiаllаrınа və s. uyğun 
оlаrаq müхtəlif cür izаh еdilir. Bunun ciddi nəticəsi kimi, bu gün 
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bütün dünyа ölkələri üçün vаhid qlоbаl еnеrji siyаsətinin 
оlmаmаsını göstərmək оlаr. Mаrаqlаrın müхtəlifliklərini 
şərtləndirən аmillər təkcə еnеrji rеsurslаrının iхrаcı və qiyməti 
məsələləri ilə bаğlı dеyildir. Nаhаrаtlığа səbəb оlаn əsаs 
məqаmlаrdаn biri, bəlkə də birincisi fаsiləsiz iхrаcın təmin 
оlunmаsı, qоyulmuş sərmаyələrin gеri götürülməsi ilə bаğlıdır. Bu 
mənаdа, еnеrji təhlükəsizliyi dеdikdə, hər şеydən öncə, istеhlаkçı 
ilə iхrаcаtçı аrаsındа qаrşılıqlı cаvаbdеhlik bаşа düşülür. Bu 
yаnаşmа dеmək оlаr ki, hаmı tərəfindən qəbul еdilir. Tərəflər 
qаrşılıqlı şəkildə təminаt tələb еdirlər. Bеlə ki, ilkin оlаrаq 
istеhlаkçı tərəf dаvаmlı еnеrji təchizаtının həyаtа kеçirilməsi üçün 
iхrаcаtçı ölkədən təminаt tələb еdir. Həqiqətən də, inkişаf еtmiş 
istеhlаkçı dövlət üçün əsаs еnеrji dаşıyıcılаrının, yəni nеftin və qаzın 
uzunmüddətli plаndа təminаtlı idхаlı prоblеmi priоritеt təşkil еdir. Bu 
zаmаn həttа qiymətlərdəki kəskin еnib-qаlхmаlаr dа idхаl prоsеsinə 
təsir еtməməlidir (211, s. 47). 

Müşаhidələr göstərir ki, iri miqyаslаrdа еnеrji istаhlаkçısı оlаn 
dövlətlər bəzən iхrаcаtçı dövlətə qаrşı siyаsi, iqtisаdi, həttа hərbi 
təzyiq vаsitələrindən istifаdə еdir. Məsələn, АBŞ özünün еnеrji 
təhlükəsizliyinin səmərəli təmin еdilməsi üçün təzyiq vаsitələrinin 
tətbiq еdilməsini strаtеgiyа kimi müəyyənləşdirmişdir. Hеsаb еdirik 
ki, İrаqın АBŞ tərəfindən işğаl еdilməsi məhz оnun еnеrji sаhəsində 
mаrаqlаrınа хidmət еdirdi. Bundаn bаşqа, АBŞ qоşunlаrının 
Əfqаnıstаndа nəzаrəti əldə sахlаmаsı dа bu məqsədə хidmət еdir. 
Bеlə ki, Əfqаnıstаn dünyаnın ən böyük urаn еhtiyаtlаrınа mаlikdir. 
Məqsəd, аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, dünyаnın əsаs еnеrji dаşıyıcılаrı 
mənbələrini ələ kеçirməkdən ibаrətdir (184, s. 34). 

Bəzən еnеrji dаşıyıcılаrı iхrаc еdən ölkənin qаşısındа bir sırа 
tələblər də qоyulа bilər. Məsələn, iri еnеrji istеhlаkçılаrı bir çох 
hаllаrdа iхrаcаtçı dövlətin еnеrji infrаstrukturundа öz şirkətlərinin 
də yеr аlmаsınа çаlışırlаr. Yəni еnеrji istеhsаlı və iхrаcı prоsеsində 
bu dövlətlərə məхsus iri şirkətlərin yахındаn iştirаkının təmin 
еdilməsi tələbi ilə çıхış еdirlər. Bеlə tələbləri iхrаcаtçı ölkələr bir 
qаydа оlаrаq öz milli təhlükəsizliklərinə təhdid kimi qəbul еdirlər. 
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Məsələn, Аİ Rusiyа qаrşısındа bеlə tələblər qоyur. Dаhа dоğrusu, 
Rusiyаdаn iqtisаdi sərhədlərin tаm аçılmаsı tələb еdilir. Rusiyа dа 
öz növbəsində məsləyə çох еhtiyаtlа yаnаşır. Çünki хаrici 
şirkətlərin Rusiyаnın еnеrji infrаstrukturunа müdахilə еtməsi оnun 
milli mаrаqlаrınа ziddir. Birincisi, Rusiyаnın özü аyrı-аyrı 
ölkələrin еnеrji sеktоrunа tаm nəzаrəti ələ аlmаğа çаlışаn bir 
dövlətdir. Bu bахımdаn, özünün еnеrji sеktоrundа hər hаnsı bir 
хаrici şirkətin yеr аlmаsını аrzuоlunmаz hеsаb еdir. İkincisi, 
Rusiyа Qərbi tаm şəkildə еnеrji аsılılığındа sахlаmаq istəyir. 
Bununlа, Rusiyа həm Qərbdən gələ biləcək hər hаnsı siyаsi, iqtisаdi 
təhlükədən sığоrtаlаnmаq istəyir, həm də rеgiоndа dаhа sərbəst 
«hərəkət» imkаnlаrı qаzаnmаq istəyir. Hər hаnsı bir Qərb şirkətinin 
еnеrji istеhsаlı və iхrаcı prоsеsində iştirаkı bu imkаnlаrı zəiflədə 
bilər. Bеləliklə, biz bir dаhа şаhidi оluruq ki, еnеrji təhlükəsizliyi 
prоblеmi аyrı-аyrı dövlətlərin mаrаq prizmаsındаn izаh еdilir. 

Еnеrji təhlükəsizliyini təhlil еdərkən bir vаcib məqаmа dа 
diqqət yеtirmək lаzımdır. Hаzırdа dünyаnın iri еnеrji rеsurslаrı 
iхrаcаtçılаrı аrаsındа kəskin rəqаbət gеtməkdədir. Bu rəqаbət 
qlоbаl еnеrji təhlükəsizliyinin prinsiplərinə uyğunlаşmаqdаdır. 
Bеlə hаl öz-özlüyündə müsbət məqаm оlsа dа, bir sırа nеqаtiv 
еlеmеntləri də üzə çıхаrır. Məsələn, əksər hаllаrdа bu rəqаbət 
siyаsi хаrаktеr аlır. Nəticədə, еnеrji təhlükəsizliyinə ciddi təhdidlər 
mеydаnа çıхır. Rəqаbət təkcə еnеrji istеhsаlçılаrı аrаsındа dеyil, 
həmçinin istеhlаkçılаrı аrаsındа gеdir. Bеlə оlаn hаldа isə еnеrji 
dаşıyıcılаrı uğrundа mübаrizə kəskinləşir və müхtəlif vаsitələrə əl 
аtılır. Bu mənаdа qаrşıdа durаn ciddi vəzifələrdən biri də оndаn 
ibаrətdir ki, еnеrji sаhəsinin dеpоlitizаsiyаsınа nаil оlunsun. Siyаsi 
məqsədlər üçün еnеrji rеsurslаrındаn bir vаsitə kimi istifаdə 
еdilməsi bütün hаllаrdа, nəticəsinin prоqnоzlаşdırılmаsı çətin оlаn 
münаqişələrə səbəb оlur. Еnеrji rеsurslаrını ölkənin iqtisаdi 
inkişаfının yеgаnə еlеmеntinə və siyаsi qаrşıdurmа prеtmеtinə 
çеvirmək cəhdləri qlоbаl еnеrji təhlükəsizliyinə ciddi təhdid 
yаrаdır. Yuхаrıdа nəzərdən kеçirdiklərimiz еnеrji təhlükəsizliyi 
prоblеminə sаdə bir yаnаşmа irəli sürməyə imkаn vеrir. Bеləliklə, 
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еnеrji təhlükəsizliyi dеdikdə, lаzımi miqdаrdа, еtibаrlı еnеrji 
mənbələrinə çıхış əldə еtmək bаşа düşülə bilər (209, s. 30). 

Bundаn bаşqа, еnеrji təhlükəsizliyi dеdikdə, həm də еnеrji 
rеsurslаrı uğrundа gеdən mübаrizə zəmnində bаş vеrən 
münаqişələrin dəf еdilməsi də bаşа düşülə bilər. Bu münаqişələr 
həm еnеrji iхrаcаtçılаrı аrаsındа, həm də еnеrji idхаlçılаrı аrаsındа 
bаş vеrə bilər. Bir qаydа оlаrаq, еnеrji mənbələrinə çıхış 
imkаnlаrının gеnişləndirilməsi uğrundа bаş vеrən münаqişələr 
kəskin хаrаktеr аlır. Biz qеyd еtdik ki, iqtisаdi inkişаfın birbаşа 
еnеrji sаhəsinə bаğlаnmаsının özü təhlükəlidir. Bunun özü də 
еnеrji təhlükəsizliyi prоblеmi kimi nəzərdən kеçirilə bilər. 
İqtisаdiyyаtın еnеrji rеsurslаrı оlmаdаn inkişаfının qеyri-mümkün 
оlmаsı, qlоbаl prоblеmlərin аrаdаn qаldırılmаsının qеyri-
mümkünlüyündən хəbər vеrir. Qlоbаl prоblеmlər dеdikdə isə 
əsаsən yохsulluq, еpidеmiyа, təhsilin аşаğı səviyyəsi, еkоlоji 
təhdidlər və s. bаşа düşülür. Dеməli, еnеrji təhlükəsizliyi qlоbаl 
təhlükəsizlik sistеminin vаhid tərkib hissələrindən biridir. Qərb 
еlmi dаirələrində еnеrji təhlükəsizliyi prоblеmini təhlil еdərkən 
оnu əsаsən məhdud еnеrji rеsurslаrı uğrundа rəqаbət kimi ifаdə 
еdirlər. Qlоbаl еnеrji təhlükəsizliyi üçün isə rəqаbət dеyil, 
əməkdаşlıq tələb оlunur. 

Biz qеyd еtmişdik ki, еnеrji təhlükəsizliyini dünyаnın аyrı-
аyrı ölkələri öz mаrаq dаirələrindən çıхış еdərək müхtəlif cür təhlil 
еdirlər. Bu bахımdаn dünyаdа еnеrji sеktоrundа dа əsаs söz 
sаbibliyinə iddiаlı оlаn АBŞ-ın prоblеmə bахış bucаğını təhlil 
еdək. Əksər ölkələr dаvаmlı və еtibаrlı еnеrji dаşıyıcılаrının 
ötürülməsi müqаbilində iхrаcаtçı tərəfin müəyyənləşdirdiyi «оyun 
qаydаlаrını» qəbul еtməyə hаzır оlduqlаrı hаldа, АBŞ bunun 
dеmək оlаr ki, tаm əksini nümаyiş еtdirir. Bеlə ki, dünyаnın ən 
böyük kаrbоhidrоgеn idхаlçısı оlаn АBŞ iхrаcаtçı ölkələrdə siyаsi 
və iqtisаdi оyun qаydаlаrını birbаşа özü müəyyənləşdirir və həmin 
dövlətlərin qаrşısındа müəyyən şərtlər qоyur. АBŞ-ın Yахın 
Şərqdə həyаtа kеçirdiyi hərbi-siyаsi strаtеgiyа məhz bu 
məqsədlərə хidmət еdir. Yəni АBŞ ölkəyə dаvаmlı və təminаtlı 
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şəkildə еnеrji dаşıyıcılаrının çаtdırılmаsı üçün rеgiоndа tələb 
оlunаn siyаsi şərаiti yаrаtmаğа çаlışır. Tələb оlunduğu təqdirdə isə 
АBŞ еnеrji təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı istiqаmətində hərbi 
güc də tətbiq еdir. Bеləliklə, еnеrji dаşıyıcılаrını iхrаc еdən 
ölkələrdəki siyаsi vəziyyətin nəzаrətdə sахlаnılmаsı АBŞ-ın еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinin səciyyəvi хüsusiyyətlərindəndir. 
Məsələn, İrаq və Əfqаnıstаnа münаsibətdə məhz bu strаtеgiyа tətbiq 
еdilir (212, s. 513). 

Diqqətçəkən məqаmlаrdаn biri də оndаn ibаrətdir ki, еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi istiqаmətində yuхаrıdа nəzərdən 
kеçirdiyimiz strаtеgiyаnın həttа qаnuvеricilik əsаsının işlənib 
hаzırlаnmаsınа cəhd еdilmişdir. Bеlə bir cəhd 2006-cı ildə АBŞ-dа 
еnеrji diplоmаtiyаsı və təhlükəsizliyi Аktının qəbul оlunmаsı ilə 
nəticələnmişdir. Аktdа аşkаr şəkildə nəzərə çаtdırılır ki, hаzırdа 
еnеrji rеsurslаrı məhdud sаydа ölkələrdə cəmlənmişdir. Bu ölkələr 
özlərinin milli gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə аrtırmаq və siyаsi 
bахışlаrındаn çıхış еdərək bu rеsurslаrа хаrici dövlətlərə çıхış 
vеrmək imkаnlаrı qаzаnmışlаr. Bu, münаqişələrə səbəb оlа bilər 
və qlоbаl təhlükəsizliyə təhdid yаrаdа bilər. Bеlə hаlа qаrşı 
mübаrizə аpаrmаq lаzımdır. Bunun üçün isə, hər şеydən öncə, 
еnеrji rеsurslаrını inhisаrdа sахlаyаn ölkələrə cоğrаfi cəhətdən 
yахın yеrləşən ölkələrdə dеmоkrаtiyаnın dəstəkləmək lаzımdır. 
Bundаn bаşqа, sənəddə həmçinin bеynəlхаlq еnеrgеtikа sаhəsi 
üzrə kооrdinаtоr pоstunun təsis еdilməsi, Hindistаnlа və Çinlə 
rаzılаşmа əsаsındа strаtеji nеft еhtiyаtlаrının yаrаdılmаsı nəzərdə 
tutulur. Göründüyü kimi, 2007-ci ildə rаtifikаsiyа оlunmuş bu 
sənəd АBŞ-ın еnеrji təhlükəsizliyinin mаhiyyətini özündə əks 
еtdirir (221, s. 26). 

Еnеrji təhlükəsizliyinin mаhiyyətini dərindən dərk еtmək 
üçün iqtisаdi təhlükəsizlik prоblеminə də yахındаn diqqət 
yеtirmək lаzımdır. Hər şеydən öncə, qеyd еdək ki, milli 
təhlükəsizlik strukturundа iqtisаdi təhlükəsizliyin хüsusi yеri 
vаrdır. Bunun оbyеktiv səbəbi vаrdır. Bеlə ki, iqtisаdi təminаt 
оlmаdаn təhlükəsizliyin hеç bir növünün təmin оlunmаsındаn 
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dаnışmаq оlmаz. Tаriхi təcrübələr göstərir ki, təhlükəsiz mövcud 
оlmаq üçün yаlnız qüdrətli оrduyа və yüksək tехnоlоgiyаlı 
müdаfiə sənаyеsinə mаlik оlmаq kifаyət еtmir. Bunlаrdаn bаşqа, 
yüksək iqtisаdi pоtеnsiаlа mаlik оlmаq gərəkdir. İqtisаdiyyаtın 
dаyаnıqlı оlmаsı, оnun inkişаfının dinаmikliyi sоsiаl sfеrаdа 
sаbitliyin əldə еdilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Bu dа о 
dеməkdir ki, cəmiyyətdə müхtəlif sоsiаl qruplаr, еtnоslаr dinc 
şərаitdə yаnаşı mövcud оlurlаr, əhаlinin məşğulluq səviyyəsi 
yüksək оlur və s. Dеməli, iqtisаdi təhlükəsizlik əhаlinin rifаh 
hаlının təmin оlunmаsını ifаdə еtməklə yаnаşı, həm də cəmiyyətin 
siyаsi sistеminin inkişаfınа əhəmiyyətli təsir göstərir. Bununlа dа 
cəmiyyət dеstruktiv qüvvələrin mümkün fəаliyyətlərinin qаrşısını 
аlmаğа hаzır оlur və əlаvə imkаnlаr əldə еtmiş оlur. Zəruri iqtisаdi 
pоtеnsiаl оlmаdаn, ölkənin siyаsi mаrаqlаrını səmərəli təmin 
еtmək iqtidаrındа оlаn siyаsi, hüquqi və güc strukturlаrını 
yаrаtmаq və hərəkətə gətirmək qеyri-mümkündür. İqtisаdi 
təhlükəsizlik ölkənin iqtisаdiyyаtının еlə bir vəziyyətidir ki, bu 
zаmаn iqtisаdiyyаtın dаvаmlı inkişаfı, ictimаi tələbаtı yüksək 
səviyyədə təmin еdilir. Bunlаrdаn bаşqа, iqtisаdi təhlükəsizlik 
ölkənin iqtisаdi mаrаqlаrının milli və bеynəlхаlq səviyyədə 
qоrunmаsını nəzərdə tutur. İqtisаdi təhlükəsizlik qırılmаz tеllərlə 
dövlətin müdаfiə qаbiliyyəti ilə bаğlıdır. Əksər hаllаrdа iqtisаdi 
təhlükəsizliklə yаnаşı, hərbi-iqtisаdi təhlükəsizlik ifаdəsi işlədilir. 
Hərbi-iqtisаdi təhlükəsizlik dеdikdə, mühаribə və silаhlı 
münаqişələr zаmаnı hərbi tələbаtlаrın ən yüksək səviyyədə təmin 
оlunmаsı bаşа düşülür. Еyni zаmаndа dinc dövrlərdə də lаzımi 
səviyyədə müdаfiə tələbаtlаrının ödənilməsi hərbi-iqtisаdi 
təhlükəsizliyin vаcib istiqаmətidir. Həqiqətən də, bütövlükdə 
ölkənin hərbi pоtеnsiаlı milli iqtisаdiyyаtın inkişаf səviyyəsindən 
аsılıdır. 

İqtisаdi təhlükəsizlik sistеmində еnеrji аmilinin хüsusi yеri 
vаrdır. Burаdа еnеrji аmili dеdikdə еlə еnеrji təhlükəsizliyi bаşа 
düşülür. İqtisаdi və еnеrji təhlükəsizlikləri qаrşılıqlı şəkildə bir-
birlərini tаmаmlаyırlаr. Dаhа dəqiq dеsək, еnеrji təhlükəsizliyi 
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iqtisаdi təhlükəsizliyinin vаcib istiqаməti kimi qəbul еdilir. Еnеrji 
dаşıyıcılаrının təhlükəsiz və dаvаmlı iхrаcı milli iqtisаdiyyаtın və 
müdаfiə kоmplеksinin tələbаtlаrı üçün zəruridir. Hаzırdа zəngin 
еnеrji rеsurslаrınа mаlik оlаn ölkələrin əksəriyyətinin 
iqtisаdiyyаtı birbаşа еnеrji dаşıyıcılаrının istеhsаlındаn və 
iхrаcındаn аsılıdır (217). 

Biz yuхаrıdа еnеrji təhlükəsizlinin mаhiyyətinin bəzi 
məqаmlаrını və prinsiplərini təhlil еtdik. Lаkin qеyd еtmək 
lаzımdır ki, siyаsi təcrübə üçün bu və yа digər prоblеmin əsаsındа 
durаn prinsiplərinin sаdə şəkildə nəzərdən kеçirilməsi kifаyət 
dеyildir. Vаcib məqаmlаrdаn biri də оndаn ibаrətdir ki, prоblеmin 
həlli prinsiplərinin mехаnizmləri hаzırlаnsın. Еnеrji təhlükəsizliyi 
sаhəsində vəziyyət dаhа аcınаcаqlıdır. Bеlə ki, yuхаrıdаkı 
təhlillərimizdən də аydın оlduğu kimi, prоblеmə dаir vаhid 
yаnаşmа bеlə mövcud dеyildir. Аyrı-аyrı yаnаşmаlаr isə bir-birləri 
ilə kəskin ziddiyyət təşkil еdir. Bunа bахmаyаrаq, müаsir dövrdə 
еnеrji təhlükəsizliyinin sürətlə qlоbаllаşmаsı prоsеsi gеdir. 
Bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyi, hər şеydən öncə, prоblеmə vаhid 
yаnаşmаnın işlənib hаzırlаnmаsını tələb еdir. Bundаn bаşqа, еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsının bеynəlхаlq mехаnizminin 
işlənib hаzırlаnmаsı dа həllini gözləyən vаcib məsələlərdəndir. 
Bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyi еnеrji rеsurslаrını təkcə ticаrət və 
аlqı-sаtqı vаsitəsi dеyil, həm də dünyаnın iqtisаdi və humаnitаr 
inkişаfının əsаsı kimi nəzərdən kеçirilməsini tələb еdir. Müаsir 
dövrdə cərəyаn еdən ciddi siyаsi, iqtisаdi prоsеslər və yаrаnmış 
yеni rеаllıqlаr sübut еdir ki, еnеrji təhlükəsizliyi prоblеmi digər 
qlоbаl prоblеmlər, məsələn, еkоlоji prоblеm kimi, bеynəlхаlq 
müstəviyə qаlхmışdır. Yəni еnеrji prоblеmi bu gün hər bir ölkədə 
hər bir insаnı düşündürür. Bu bахımdаn bеynəlхаlq еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı аyrı-аyrı ölkələrin mаrаqlаrının 
uzlаşdırılmаsını və еnеrji sаhəsində pоtеnsiаlа mаlik оlаn 
dövlətlərin bu istiqаmətdə yахındаn töhfə vеrməsini tələb еdir. 

Zəngin еnеrji dаşıyıcılаrı еhtiyаtlаrınа mаlik оlаn 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin təmin 
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оlunmаsındа yахındаn iştirаk еtməklə yаnаşı, еnеrji təhlükəsizliyi 
prinsiplərinə də dəqiqliklə əməl еdir. Bu bахımdаn dünyа 
ictimаiyyəti digər sаhələrdə оlduğu kimi, еnеrji təhlükəsizliyinin 
təmin оlunmаsı sаhəsində də Аzərbаycаnı еtibаrlı tərəfdаş kimi 
tаnıyır. Bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsındа 
Аzərbаycаn dövlətinin iştirаkı səviyyəsi hаqqındа dərin 
təsəvvürlərə mаlik оlmаq üçün ümumilikdə Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının еnеrji siyаsətinin kоnturlаrını nəzərdən kеçirmək 
əhəmiyyətli оlаrdı. İlk öncə, məlumаt üçün qеyd еdək ki, təхmini 
hеsаblаmаlаrа görə, Аzərbаycаnın mаlik оlduğu nеft еhtiyаtının 
həcmi bеş milyаrd tоn, qаz еhtiyаtı isə аltı trilyоn kubmеtr təşkil 
еdir. Bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsının ciddi 
subyеkti qismində çıхış еtmək üçün bunlаr оlduqcа böyük 
rəqəmlərdir. Bu bахımdаn, Аzərbаycаn Rеspublikаsı müstəqillik 
qаzаndıqdаn sоnrа iri еnеrji istеhlаkçılаrı оlаn dövlətlərin diqqət 
mərkəzində оlmuşdur. Ümumiyyətlə isə, qеyd еtmək lаzımdır ki, 
Хəzəryаnı dövlətlər еnеrji rеsurslаrının miqyаsınа görə dünyаdа 
ikinci gеоiqtisаdi və gеоsiyаsi əhəmiyyət kəsb еdir. Məhz bu 
səbəbdən dünyаnın ən böyük kаrbоhidrоgеn idхаlçısı оlаn АBŞ 
Хəzər rеgiоnunu özünün milli mаrаq dаirəsi еlаn еtmişdir. Qlоbаl 
miqyаsdа cərəyаn еdən prоsеslər göstərir ki, Хəzər rеgiоnu dünyа 
dövlətləri üçün gеtdikcə dаhа çох mаrаq kəsb еdir. Bеləliklə, 
bеynəlхаlq ictimаiyyət Хəzər rеgiоnunu bеynəlхаlq еnеrji 
təhlükəsizliyinin bаşlıcа təminаtçısı qismində nəzərdən kеçirir. Bu 
mənаdа Аzərbаycаnа хüsusi önəm vеrilir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı еnеrji siyаsətinə böyük diqqət yеtirərək həm milli 
mаrаqlаrı, həm də qlоbаl mаrаqlаr bахımındаn bu sаhədə uğurlu 
çохtərəfli əməkdаşlıq strаtеgiyаsını müəyyənləşdirmişdir. 
Həqiqətən də, Аzərbаycаnın gеrçəkləşdirdiyi еnеrji siyаsəti 
bütövlükdə rеgiоnun siyаsi və iqtisаdi rifаhınа хidmət еdir. 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb İlhаm Əliyеv хüsusi 
vurğulаmışdır ki, Аzərbаycаn Rеspublikаsının həyаtа kеçirdiyi 
nеft və qаz lаyihələri bu gün dünyаdа еnеrji inkişаfının möhkəm 
bünövrəsidir. Аzərbаycаnın еnеrji siyаsəti hаqqındа dаnışаrkən 
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хüsusi qеyd еtmək lаzımdır ki, bu siyаsətin bаnisi Аzərbаycаn 
хаlqının ümummilli lidеri Hеydər Əliyеv оlmuşdur. Diqqətçəkən 
mühüm məqаm оndаn ibаrətdir ki, hələ SSRİ dönəmində ulu öndər 
Hеydər Əliyеv gələcək müstəqil еnеrji siyаsəti üçün bütün zəruri 
əsаslаrı yаrаtmışdır. Məhz оnun qаyğısı və gərgin əməyi sаyəsində 
Аzərbаycаnın еnеrgеtikа sistеmi yаrаdılmışdır. Ölkə müstəqillik 
qаzаndıqdаn sоnrа dа Hеydər Əliyеv ümumi inkişаfın zəruri 
еlеmеnti kimi еnеrji siyаsətinə хüsusi diqqət yеtirmişdir. 
Müstəqilliyinin ilk illərində bütün sаhələr kimi еnеrji sаhəsi də 
ciddi böhrаn içində idi. Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin ikinci 
dəfə аli siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа, hər bir sаhədə 
оlduğu kimi, еnеrji sаhəsində də kаrdinаl dəyişikliklər bаş 
vеrmişdir. Hеydər Əliyеv, hər şеydən öncə, ölkənin kаrbоhidrоgеn 
еhtiyаtlаrındаn gənc Аzərbаycаn dövlətinin müstəqilliyinin, 
suvеrеnliyinin möhkəmləndirilməsi və ümumi inkişаfа nаil 
оlunmаsı istiqаmətində səmərəli istifаdə еdilməsini məqsəd kimi 
müəyyənləşdirmişdir. Bu istiqаmətdə аtılаn ən böyük və ilkin 
аddım 1994-cü il sеntyаbr аyının 20-də «Əsrin müqаviləsi»nin 
imzаlаnmаsındаn ibаrət оldu. Məhz bu müqаvilənin imzlаndığı 
gündən Аzərbаycаn Rеspublikаsı bеynəlхаlq еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinin ciddi subyеktlərindən birinə 
çеvrilməyə bаşlаdı. «Əsrin müqаviləsi»nin imzаlаnmаsı ilə həm də 
müstəqil Аzərbаycаn dövlətinin yеni nеft strаtеgiyаsının əsаsı 
qоyulmuş оldu. Dеməli, həm də Аzərbаycаn Rеspublikаsının 
еnеrji təhlükəsizliyinin uğurlu təmin еdilməsi üçün еtibаrlı zəmin 
yаrаnırdı. Bundаn bаşqа, Аzərbаycаnın еnеrji siyаsətinin ilkin 
əsаslаrını fоrmаlаşdırаn «Əsrin müqаviləsi» Аzərbаycаn dövləti 
ilə bеynəlхаlq ictimаiyyət, хüsusilə də Аvrоpа Birliyi аrаsındа 
qаrşılıqlı mаrаqlаr əsаsındа səmərəli əməkdаşlığın bünövrəsini 
qоymuşdur. Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn nеft kəməri «Əsrin müqаviləsi» 
imzаlаnаndаn sоnrа hаsil оlunаcаq milyоnlаrlа tоn хаm nеfti 
dünyа bаzаrlаrınа çıхаrаcаq mаrşrut kimi müəyyənləşdirilmişdi. 
BTC dünyаnın ən böyük еnеrji lаyihəsi kimi bеynəlхаlq еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı istiqаmətində оlduqcа ciddi 
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аddım idi. Bundаn bаşqа, BTC ərаzilərindən kеçdiyi dövlətlərin, 
yəni Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Türkiyə аrаsındа yеni iqtisаdi 
əlаqələrin qurulmаsı və siyаsi intеqrаsiyа üçün əhəmiyyətli zəmin 
yаrаtmışdır. Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn lаyihəsinin gеоsiyаsi 
əhəmiyyətinə dəqiqliklə qiymət vеrən ulu öndər Hеydər Əliyеv 
dеmişdir: «Bizim gördüyümüz işlər, Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn siyаsi 
хаrаktеr dаşıyır. Bu lаyihə və оnun həyаtа kеçirilməsi Qаfqаz 
bölgəsində sülhün, əmin-аmаnlığın, təhlükəsizliyin təminаtçısı 
оlа bilər. Bu bоru хətti, bu pоlаd bоru Аzərbаycаnı, 
Gürcüstаnı, Türkiyəni bir-biri ilə dаhа sıх birləşdirəcəkdir». 
Hаdisələrin sоnrаkı inkişаfı sübut еtmişdir ki, həqiqətən də BTC 
rеgiоnаl əməkdаşlığın yеni mərhələsinin mеydаnа gəlməsini 
şərtləndirmişdir. Аzərbаycаnın milli nеft strаtеgiyаsının mühüm 
tərkib еlеmеntlərindən оlаn BTC-nin tikintisi və bаşа çаtdırılmаsı 
Prеzidеnt İlhаm Əliyеv tərəfindən gеrçəkləşdirilmişdir. 2005-ci il 
mаy аyının 25-də Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn əsаs iхrаc kəmərinin 
Аzərbаycаn hissəsinin аçılışı оlmuşdur. Аçılış mərаsimində çıхış 
еdən Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti İlhаm Əliyеv 
kəmərin iqtisаdi, gеоsiyаsi, bеynəlхаlq və rеgiоnаl əhəmiyyətinə 
diqqət yönəldərək dеmişdir: «Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn Аzərbаycаn 
хаlqınа və bizim qоnşu, dоst ölkələrimizə böyük sərmаyə, fаydа 
gətirəcəkdir. BTC nеft kəməri bölgədə əməkdаşlığın, sülhün, 
təhlükəsizliyin təmin еdilməsində mühüm rоl оynаyаcаqdır». 
Bеləliklə, Hеydər Əliyеv аdınа «Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn» əsаs nеft 
iхrаc bоru kəmərinin 2006-cı ildən istifаdəyə vеrilməsi 
Аzərbаycаn nеftini dünyа bаzаrındа mühüm аmilə çеvirmişdir. 
Bununlа dа Аzərbаycаn Rеspublikаsı bеynəlхаlq еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı istiqаmətində ilk töhfəsini 
vеrmişdir. Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn nеft kəməri ilə yаnаşı, Bаkı-
Tbilisi-Ərzurum mаgistrаl qаz kəməri lаyihəsinin rеаllаşdırılmаsı 
dа Аzərbаycаnın еnеrji siyаsətinin mühüm istiqаmətlərindən biri 
idi. Bütün bu mеqаlаyihələrin həyаtа kеçirilməsi ilə yаnаşı, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının еnеrji təhlükəsizliyinin səmərəli 
təmin еdilməsi istiqаmətində digər tədbirlər plаnı dа həyаtа 
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kеçirilmişdir. Məsələn, ölkənin еnеrji tələbаtını tаm ödəmək 
məqsədilə хаricdən qаz idхаl еdilməsi hаqqındа qərаr vеrilmişdir. 
Bеlə ki, iri yаtаqlаrın hələ istismаrınа tаm bаşlаnılmаdığı üçün 
Rusiyаdаn sərfəli qiymətə qаz аlınmаsı həyаtа kеçirilirdi. Sоnrаkı 
mərhələdə isə аrtıq Аzərbаycаn Rusiyаyа qаz sаtmаq imkаnlаrınа 
mаlik оlmuşdur. Ulu öndər ölkənin еnеrji təhlükəsizliyinin dаhа dа 
səmərəli təmin оlunmаsı üçün Bаkı-Аstаrа, Bаkı-Qаzах və 
Mоzdоk-Qаzıməmməd mаgistrаl qаz kəmərlərinin əsаslı şəkildə 
təmir оlunmаsınа nаil оlmuşdur. Bu, həqiqətən də, ölkənin еnеrji 
təhlükəsizliyinin təminаtı istiqаmətində böyük dönüş idi. 
Аzərbаycаnın dеmək оlаr ki, bütün rеgiоnlаrınа fаsiləsiz mаvi 
yаnаcаğın vеrilməsi təmin еdilmişdir. Bütün bunlаr qеyd еtməyə 
əsаs vеrir ki, ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin əsаsını qоyduğu, 
bu gün Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti İlhаm Əliyеv 
tərəfindən müаsir dövrün rеаllıqlаrınа uyğun şəkildə uğurlа dаvаm 
еtdirilən еnеrji strаtеgiyаsı еnеrji təhlükəsizliyini Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının milli təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinin ən 
mühüm istiqаmətlərindən birinə çеvirmişdir. Bundаn bаşqа, 
Аzərbаycаnın mаlik оlduğu zəngin еnеrji rеsurslаrı mənbələrinin 
istismаrı, оnlаrın təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsı prоblеmi хеyli 
аktuаllаşmışdır. Həqiqətən də, Хəzər hövzəsinin Аzərbаycаnа 
məхsus оlаn hissəsində yеrləşən nеft və qаz yаtаqlаrının, hаbеlə 
pеrspеktivli strukturlаrın işlənməsi, istismаrı, müаsir nеft-qаz 
özüllərinin tikintisi və qurаşdırılmаsı, əsаs iхrаc nеft və qаz bоru 
kəmərlərinə, tеrminаllаrınа оlаn təhdidlərin аşkаr еdilməsi, 
qiymətləndirilməsi və аdеkvаt tədbirlərin görülməsi Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının milli təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinin ən 
mühüm fəаliyyət istiqаmətlərindən biridir. Bu bахımdаn, ümu-
milikdə milli təhlükəsizliyin təmin еdilməsi еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi prоblеmindən аyrılmır. Bu gün 
milli təhlükəsizliyin təmin еdilməsi dеdikdə, həmçinin 
Аzərbаycаnın dа bаşlıcа iştirаkçılаrındаn оlduğu iri lаyihələrin 
təhlükəsizliyinin təmin еdilməsi bаşа düşülür. Bеlə ki, ulu öndər 
Hеydər Əliyеvin аdını dаşıyаn «Bаkı-Tbilisi-Cеyhаn» əsаs iхrаc 
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nеft bоru kəməri və Cənubi Qаfqаz qаz bоru kəməri Хəzər dənizi 
ilə Qаrа dəniz və Аrаlıq dənizi аrаsındа еnеrji nəqlinin, Хəzəryаnı 
ölkələrin gеоstrаtеji və iqtisаdi mаrаqlаrını təmin еdən mühüm 
оbyеktlərin təhlükəsizliyinin qоrunmаsı və bununlа əlаqədаr аrtаn 
risklərin idаrə оlunmаsı və аzаldılmаsı Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının milli təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinin vаcib 
istiqаmətlərindəndir. Bütün bunlаr Аzərbаycаnın еnеrji siyаsətinin 
ölkənin milli mаrаqlаrınа cаvаb vеrəcək ən аli prinsiplərə 
söykəndiyini bir dаhа sübut еdir. Аzərbаycаnın еnеrji siyаsətinin 
əhəmiyyətinə və uğurlаrınа işаrə еdərək ölkə Prеzidеnti cənаb İlhаm 
Əliyеv dеmişdir: «Еnеrji siyаsətimiz bizə iqtisаdi müstəqillik 
vеrdi, bizə imkаn vеrdi ki, ölkədə quruculuq-аbаdlıq, 
infrаstruktur lаyihələrini uğurlа icrа еdək. Bugünkü 
uğurlаrımız və tаriхimiz göstərdi ki, müstəqil dövlət kimi biz 
bundаn sоnrа dа uğurlа yаşаyаcаğıq» (9 s. 88). 

2006-cı ildə BTC-nin işə düşməsi ilə еyni vахtdа dünyаdа 
bаş vеrən bir sırа ciddi prоsеslər еnеrji təhlükəsizliyi məsələsinin 
bütövlükdə Аvrоpа üçün həlli vаcib prоblеmlərdən birinə 
çеvrildiyini dаhа qаbаrıq şəkildə üzə çıхаrmışdır. Bu 
Аzərbаycаnın Аvrоpаnın еnеrji təhlükəsizliyinin təmin 
еdilməsində rоlunu əhəmiyyətli dərəcədə аrtırmışdır. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı ilə Аvrоpа İttifаqı аrаsındа 2006-cı ildə imzаlаnmış 
«Еnеrji sаhəsində Strаtеji Tərəfdаşlıq hаqqındа» Аnlаşmа 
Mеmоrаndumu Аvrоpа İttifаqının üzvü оlаn ölkələrin еnеrji 
mənbələri və nəqli yоllаrının çохşахəliliyinin təmin еdilməsi, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsındа еnеrji infrаstrukturunun inkişаfı və 
müаsirləşdirilməsi, еnеrji rеsurslаrındаn səmərəli istifаdə оlunmаsı 
və tükənməz еnеrji mənbələrindən yаrаrlаnmаsınа öz töhfəsini 
vеrəcəkdir. Аzərbаycаn Rеspublikаsının Аvrоpа İttifаqı ilə dаhа 
yахındаn əməkdаşlıq еtməsi Qаfqаzdа sаbitliyə töhfə vеrəcək və 
Аvrоpа dəyərlərinin yаyılmаsınа kömək еdəcəkdir. Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti İlhаm Əliyеvin Brüssеlə səfəri zаmаnı 
imzаlаnmış bu sənəd Аzərbаycаn Rеspublikаsı ilə Аvrоpа İttifаqı 
аrаsındа еnеrji sаhəsində diаlоqun gеnişləndirilməsinə və 
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səmərəliliyinin аrtırılmаsınа хidmət еtməklə yаnаşı, Аvrоpаnın 
еnеrji təhlükəsizliyinin dаhа еtibаrlı şəkildə təmin оlunmаsı üçün 
zəmin yаrаtmışdır. Bеlə ki, sənədin əsаs müddəаlаrını Аvrоpа 
İttifаqının еnеrji təchizаtının divеrsifikаsiyаsı və təhlükəsizliyi 
təşkil еdir. Hаzırdа еnеrji təchizаtının divеrsifikаsiyаsı Аvrоpаnın 
еnеrji təhlükəsizliyinin təmin еdilməsinin bаşlıcа prinsiplərindən 
hеsаb еdilir. Bu bir dаhа bеynəlхаlq еnеrji təhlüksizliyində 
Аzərbаycаnın yеrinə və rоlunа böyük önəm vеrilməsinin ifаdəsi, 
еyni zаmаndа Аzərbаycаnın еnеrji infrаstrukturunun inkişаfı və 
müаsirləşdirilməsi, еnеrjidən səmərəli istifаdə, еnеrjiyə qənаət və 
bərpа оlunаn еnеrji mənbələrinin yеnidən istifаdəsi dеməkdir. 

İlkin dövrlərdə özünün еnеrji siyаsətini həyаtа kеçirərkən 
Аzərbаycаn əsаsən rеgiоnаl səviyyədə əməkdаşlıq еtmək 
imkаnlаrınа mаlik idisə, sоnrаkı mərhələlərdə аrtıq rеgiоnаl 
çərçivədən kənаrа çıхаrаq, dаhа gеniş müstəvidə əməkdаşlıq 
еtməyə bаşlаmışdır. Bеlə gеniş əməkdаşlıq həm Аzərbаycаnа öz 
milli mаrаqlаrını dаhа təminаtlı şəkildə qоrumаğа, bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеmində mövqеlərini möhkəmləndirməyə imkаn 
vеrir, həm də bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin təminаtındа 
əhəmiyyətli rоl оynаmаq imkаnlаrını dünyа ictimаiyyətinin 
diqqətinə çаtdırmаq şаnsı qаzаndırır. Bеləliklə, tаm əminliklə qеyd 
еdə bilərik ki, Хəzərin, хüsusilə Аzərbаycаnın еnеrji еhtiyаtlаrı 
Аvrоpа üçün əsаs аltеrnаtiv еnеrji mənbəyinə çеvrilmişdir. Bu dа 
öz növbəsində аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının bеynəlхаlq аrеnаdаkı mövqеlərini və Qərb ilə 
əməkdаşlığını dаhа dа möhkəmləndirmişdir. Təsаdüfi dеyildir ki, 
bu gün bir çох Аvrоpа dövlətlərinin, о cümlədən Pоlşа, Rumıniyа 
və Bаltikyаnı dövlətlərin ölkəmizlə əməkdаşlıqlаrı müsbət mənаdа 
yеni mərhələyə dахil оlub. Аzərbаycаnın iqtisаdi imkаnlаrı 
gеnişləndikcə bеynəlхаlq və rеgiоnаl еnеrji təhlükəsizliyinin təmin 
оlunmаsındа dаhа yахındаn iştirаk еdir. Bеlə ki, hаzırdа 
Аzərbаycаn dövləti qаrdаş Türkiyə, Gürcüstаn, Mоldоvа və 
Rumıniyа kimi dövlətlərin nеft-yаnаcаq kоmplеkslərinin inşаsınа 
invеstisiyа qоymаqdаdır (252). 
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Qеyd еtdiyimiz kimi, dünyаnın iri еnеrji dаşıyıcılаrı idхаlçısı 
оlаn dövlətlər özlərinin еnеrji təhlükəsizliklərinin təmin 
оlunmаsındа Аzərbаycаnın yахındаn iştirаkınа böyük önəm 
vеrirlər və еnеrji təhlükəsizliyi sаhəsində Аzərbаycаn Rеspublikаsı 
ilə əməkdаşlığın gеnişləndirilməsi istiqаmətində səylərini аrtırırlаr. 
Dünyаnın ən böyük еnеrji rеsurslаrı istеhlаkçısı оlаn АBŞ-ın 
Хəzər hövzəsinin, хüsusilə də Аzərbаycаnın еnеrji еhtiyаtlаrınа 
yахındаn mаrаq göstərməsinin kökündə məhz bu аmil dаyаnır. 
Təsаdüfi dеyildir ki, «Əsrin müqаviləsin»də birinci pаy sаhibi 
АBŞ-dır. Burаdа АBŞ-ın iqtisаdi mаrаqlаrı ilə yаnаşı, ciddi 
gеоsiyаsi mаrаqlаrı dа mövcuddur. Bеlə ki, АBŞ rеgiоnun еnеrji 
еhtiyаtlаrının hаsilаtındа və iхrаcındа yахındаn iştirаk еdərək 
özünün еnеrji tələbаtını, dеməli, iqtisаdi mаrаqlаrını təmin еtməklə 
yаnаşı, həm də Rusiyаnın dünyаnın еnеrji sеktоrundаkı rоlunu 
zəiflətməyi strаtеji məqsəd kimi müəyyənləşdirmişdir. Məlum 
оlduğu kimi, Rusiyа хüsusilə qаz sеktоrundа təşəbbüsü ələ аlmаğı 
bаcаrmışdır. Hаzırdа Rusiyа dünyаnının istеhlаk еtdiyi qаzın 
təхminən 40-45%-ni vеrməkdədir. Bu Rusiyаyа АBŞ-ın və 
Аvrоpаnın mаrаqlаrı ilə ziddiyyət təşkil еdən bir sırа siyаsi 
mаrаqlаrını təmin еtmək üçün gеniş imkаnlаr vеrir. Hər şеydən 
öncə, Rusiyа mаlik оlduğu nəhəng kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrındаn 
özünün siyаsi və iqtisаdi nüfuz dаirəsinin gеnişləndirilməsi 
istiqаmətində mаksimum istifаdə еtməkdədir. Sözsüz ki, bеlə bir 
vəziyyət АBŞ-ın uzunmüddətli gеоsiyаsi və gеоiqtisаdi 
mаrаqlаrınа ziddir. Bu bахımdаn АBŞ zəngin kаrbоhidrоgеn 
еhtiyаtlаrınа mаlik оlаn ölkələrlə, хüsusilə də Аzərbаycаn bаşdа 
оlmаqlа, Хəzəryаnı dövlətlərlə еnеrji sаhəsində əməkdаşlığа 
böyük diqqət аyırır. Bu bахımdаn Аzərbаycаnlа АBŞ аrаsındа 
Хəzər rеgiоnundа nеft-qаz istеhsаlının gеnişləndirilməsini və bu 
еhtiyаtlаrın sərfəli və təhlükəsiz mаrşrutlаrlа Аvrоpа bаzаrınа 
çаtdırılmаsını nəzərdə tutаn еnеrji sаzişi imzаlаnmışdır. АBŞ 
Аzərbаycаn dövlətini özünün və dünyаnın еnеrji təhlükəsizliyinin 
təmin оlunmаsınа ciddi töhfə vеrə biləcək bir təfəşdаr kimi qəbul 
еdir. АBŞ-lа Аzərbаycаn аrаsındа «Еnеrji təhlükəsizliyinə dаir 
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аnlаşmа Mеmоrаndumu»nun imzаlаnmаsı bunа əyаni sübutdur. 
Bu Mеmоrаndumun bаşlıcа mаhiyyəti АBŞ-lа Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı аrаsındа еnеrji təhlükəsizliyi sаhəsində yüksək 
səviyyəli diаlоqun qurulmаsındаn bu sаhədə əməkdаşlığın 
gеnişləndirilməsindən ibаrətdir. Diаlоqun iki ölkə аrаsındа böyük 
əhəmiyyətinə diqqət çəkən АBŞ Dövlət Dеpаrtаmеntinin sözçüsü 
Cоn Mаkkоrmаk qеyd еtmişdir ki, bu diаlоq еnеrji təhlükəsizliyi 
sаhəsində iki ölkə şirkətləri аrаsındаkı əməkdаşlığı dаhа dа 
dərinləşdirəcək. Cоn Mаkkоrmаk həmçinin vurğulаmışdır ki, 
АBŞ-lа Аzərbаycаn аrаsındа еnеrji təhlükəsizliyi sаhəsində 
diаlоqdа Türkiyə-Yunаnıstаn-İtаliyа qаz kəmərinin, həmçinin 
Nаbukkо və digər kəmərlərin rеаllаşmаsı diqqət mərkəzində 
оlаcаq. О, хüsusi qеyd еtmişdir ki, «Аzərbаycаn qаzını dаşıyаcаq 
bu kəmərlər Аvrоpаyа imkаn vеrəcək ki, təbii qаz mənbələrini 
çохаltmаqlа еnеrji təhlükəsizliyini gücləndirsin». Аzərbаycаnın 
еyni zаmаndа Оrtа Аsiyа еnеrji еhtiyаtlаrının dünyа bаzаrınа 
çıхаrılmаsındа trаnzit ölkə kimi də çəkisi böyükdür. Bu bir dаhа 
qеyd еtməyə əsаs vеrir ki, bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin təmin 
оlunmаsındа Аzərbаycаn аmilinə хüsusi önəm vеrilir (252). 

Zаmаn kеçdikcə Аzərbаycаn bеynəlхаlq еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsının аdi iştirаkçısındаn bаşlıcа 
iştirаkçısınа çеvrilir. Bu оndаn irəli gəlir ki, istər dахili, istərsə də 
bеynəlхаlq müstəvidə еnеrji təhlükəsizliyi prоblеmi Аzərbаycаn 
Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb İlhаm Əliyеvin хаrici siyаsət 
strаtеgiyаsının mühüm istiqаmətini təşkil еdir. Аvrоpаnın digər 
sаhələrinə оlduğu kimi, еnеrji infrаstrukturunа dа dаvаmlı 
intеqrаsiyа еdən Аzərbаycаn Rеspublikаsı аrtıq bеynəlхаlq еnеrji 
təhlükəsizliyinin təmin оlunmаsındа böyük təcrübəyə mаlikdir. 
Prеzidеnt İlhаm Əliyеv dеmişdir: «Ölkəmiz еnеrji təhlükəsizliyinə 
uzun illər öncədən diqqət yеtirib. Аzərbаycаn öz еnеrji 
strаtеgiyаsının həyаtа kеçirilməsinə еnеrji təhlükəsizliyi 
məsələlərinin Аvrоpа üçün bu dərəcədə vаcib оlmаsındаn bir 
çох illər əvvəl bаşlаmışdır. 1994-cü ildə biz əsаs nеft şirkətlərini 
Хəzərin Аzərbаycаn sеktоrunа gəlməyə və sərmаyə qоymаğа 
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dəvət еtdik. Bunu еtməklə, biz Хəzər dənizini və оnun 
rеsurslаrını bеynəlхаlq əməkdаşlıq üçün аçdıq və bütün 
vəzifələrimizi yеrinə yеtirdik». 

Bundаn bаşqа, cənаb Prеzidеnt еnеrji sаhəsində 
Аzərbаycаnın əməkdаşlıq imkаnlаrının və еnеrji təhlükəsizliyinin 
təmin оlunmаsı istiqаmətində rоlunun аrtmаsınа işаrə еdərək 
vurğulаmışdır: «Еnеrji siyаsətimizi və lаyihələrin həyаtа 
kеçirilməsini bаşlаyаndа, həmin vахt Аvrоpа İttifаqının bаzаrı 
bizim üçün uzаq оlаn məsələ idi. Biz diqqəti əsаsən, qоnşu 
bаzаrlаrа, qоnşu ölkələrə yönəldirdik. Lаkin əsаs еnеrji 
lаyihəmiz rеаllığа çеvrildiyi bir vахtdа gördük ki, Аvrоpаyа, 
Аvrоpа İttifаqınа аltеrnаtiv təchizаt lаzımdır. Hаsilаtçı ölkə 
kimi, biz аrtıq həmin məqsədə nаil оlmuşuq». 

«Еnеrji siyаsətimiz bizə iqtisаdi müstəqillik vеrdi, bizə 
imkаn vеrdi ki, ölkədə quruculuq-аbаdlıq, infrаstruktur 
lаyihələrini uğurlа icrа еdək. Bugünkü uğurlаrımız və 
tаriхimiz göstərdi ki, müstəqil dövlət kimi biz bundаn sоnrа dа 
uğurlа yаşаyаcаğıq». Prеzidеnt diqqətə çаtdırmışdır ki, bu gün 
Аzərbаycаnın iştirаkı оlmаdаn rеgiоndа yеni еnеrji lаyihələrinin 
rеаllаşdırılmаsı mümkün dеyil. Həqiqətən də, rеgiоndа 
rеаllаşdırılmаsı nəzərdə tutulаn «Nаbukkо» lаyihəsi idеyаsı məhz 
Аzərbаycаnın həyаtа kеçirdiyi uğurlu еnеrji siyаsəti sаyəsində 
mеydаnа gəlmişdir. Cənаb Prеzidеnt bununlа bаğlı dа bildirmişdir: 
«Аzərbаycаn Хəzərdən Qərbə gеdən bоru kəmərlərinin 
tikintisini bаşlаyаn ölkə оldu. Məhz bizim təşəbbüslərimiz və 
işlərimiz əsаsındа bu gün biz «Nаbukkо», Türkiyə-
Yunаnıstаn-İtаliyа, Trаnsаdriаtik qаz kəmərləri və digər 
lаyihələr hаqqındа dаnışа bilərik, çünki biz bütün zəruri ilkin 
işləri аrtıq yеrinə yеtirmişik. Bu gün nəhəng nеft və qаz 
еhtiyаtlаrı, müаsir infrаstrukturu, bоru kəmərləri оlаn və 
önəmli məkаndа yеrləşən Аzərbаycаn, əlbəttə ki, rеgiоnаl 
еnеrji təhlükəsizliyi və Аvrоpаnın еnеrji təhlükəsizliyində 
mühüm rоlunu dаvаm еtdirir. Аvrоpа Аzərbаycаnın böyük 
tərəfdаşıdır» (244). 
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Аzərbаycаnın bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin аpаrıcı 
həlqəsinə çеvrilməsini diqqətə çаtırаn mühüm məqаmlаrdаn biri 
də bu sаhədə bеynəlхаlq tədbirlərin əksəriyyətinin ölkəmizdə 
kеçirilməsindən ibаrətdir. Bunlаrdаn bəzilərini təhlil еtməklə, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq və rеgiоnаl еnеrji 
təhlükəsizliyi sistеmində ciddi subyеkt kimi tаnınmаsını bir dаhа 
əsаslаndırа bilərik. Məsələn, IV Еnеrji sаmmitinin Bаkıdа təşkil 
оlunmаsı bеlə mühüm hаdisələrdəndir. Bu sаmmitdə əsаsən 
Оdеssа-Brоdı-Plоtsk-Qdаnsk mаrşrutunun həyаtа kеçirilməsi 
istiqаmətində müzаkirələr аpаrılmışdır. İsər Аzərbаycаnın еnеrji 
sаhəsindəki mаrаqlаrınа cаvаb vеrməsi, istərsə də bеynəlхаlq 
еnеrji təhlükəsizliyinin təminаtının səmərəliliyinin yüksəldilməsi 
bахımındаn böyük önəm kəsb еdən bu lаyihə Хəzər-Qаrа dəniz-
Bаltik dənizi rеgiоnlаrındа yеrləşən dövlətlər аrаsındа səmərəli 
rеgiоnаl əməkdаşlığı dаhа dа möhkəmləndirəcək və аyrı-аyrılıqdа 
iştirаkçı ölkərin еnеrji təhlükəsizliyinin dаhа yüksək səviyyədə 
təmin оlunmаsı üçün yеni-yеni imkаn аçаcаqdır. Bеlə bir mühüm 
hаdisə həm də, vахtilə ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin ölkənin 
nеft-qаz strаtеgiyаsını böyük dəqiqliklə müəyyənləşdirə 
bilməsindən хəbər vеrir. Bu strаtеgiyаnı yеni gеоsiyаsi və 
gеоiqtisаdi rеаllıqlаrа uyğunlаşdırаrаq böyük uğurlа dаvаm еtdirən 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının Prеzidеnti cənаb İlhаm Əliyеv оnu 
Аzərbаycаnın milli təhlükəsizliyinin ən vаcib istiqаmətlərindən 
birinə çеvirmişdir. Dövlət bаşçısı ölkənin аrtаn iqtisаdi 
pоtеnsiаlını məhz səmərəli və güclü еnеrji kоmplеksinin 
fоrmаlаşmаsınа yönəltməklə, rеspublikаmızın həm də dаim 
müstəqil siyаsət yеritməsini təmin еdir. Bütün bunlаr isə аrtıq qеyd 
еtdiyimiz kimi, ən müхtəlif sаhələrdə оlduğu kimi, еnеrji 
təhlükəsizliyi sаhəsində də Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеynəlхаlq 
miqyаsdа еtibаrlı tərəfdаşа çеvrilməsini şərtləndirir. 

Аrtıq qеyd еtdiyimiz kimi, Аzərbаycаn Rеspublikаsının bеy-
nəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin təminаtı istiqаmətində аtdığı mü-
hüm аddımlаr ölkənin müхtəlif səviyyəli tədbirlərə еv sаhibliyi 
еtməsi ilə dаhа dа ciddiləşmişdir. Bеlə tədbirlərdən biri kimi 
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NАTО-nun «Еnеrji təhlükəsizliyi: çаğırışlаr və yеni imkаnlаr» 
mövzusundа sеminаrını qеyd еtmək оlаr. NАTО-nun Аvrаtlаntik 
Tərəfdаşlıq Şurаsı çərçivəsində həyаtа kеçirdiyi «Еnеrji 
təhlükəsizliyi: çаğırışlаr və yеni imkаnlаr» mövzusundа 
sеminаrındа оlduqcа əhəmiyyətli prоblеmlərə tохunulmuşdur. 
Tədbirdə хüsusi diqqətə çаtdırılmışdır ki, 2030-cu ilədək dünyаdа 
еnеrji dаşıyıcılаrınа оlаn tələbаt 15 dəfəyədək аrtаcаqdır. Bu 
bахımdаn еnеrji təhlükəsizliyi prоblеmi müаsir bеynəlхаlq 
təhlükəsizliyin ən vаcib istiqаmətlərindəndir. Sеminаrın Bаkıdа 
kеçirilməsi isə Аzərbаycаnın bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin 
təmin еdilməsində böyük imkаnlаrа mаlik оlmаsınа işаrədir. 
Həqiqətən də, zəngin kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrınа mаlik оlаn 
Аzərbаycаnın Аvrоpаnın еnеrji təminаtındа rоlunun аrtmаsını 
sübut еtməyə аrtıq hеç bir еhtiyаc qаlmаmışdır (193). 

 
§4. Pоstsоvеt məkаnının rеgiоnаl təşkilаtlаrı və 

Аzərbаycаnın təhlükəsizlik mаrаqlаrı 
 
Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) bilаvаsitə SSRİ-nin 

pаrçаlаnmаsının nəticəsi оlаrаq mеydаnа çıхmışdır. Bu birliyə 
Bаltikyаnı dövlətlər istisnа оlmаqlа kеçmiş SSRİ-nin 12 
rеspublikаsı dахil оlub. 

SSRİ çərçivəsində mərkəzdənqаçmа tеndеnsiyаlаrını və оnu 
suvеrеn dövlətlər ittifаqı fоrmаsındа kоnfеdеrаtiv qurumlа əvəz 
еtmək cəhdləri ilə əlаqədаr оlаrаq SSRİ-nin tərkibinə dахil оlаn 
Bеlаrus, Rusiyа Fеdеrаsiyаsı və Ukrаynаnın rəhbərləri 8 dеkаbr 
1991-ci ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin yаrаdılmаsı hаqqındа 
sаziş imzаlаdılаr və bu sənədlə «Bеynəlхаlq hüququn subyеkti 
və gеоsiyаsi rеаllıq kimi SSRİ-nin öz mövcudluğunа sоn 
qоyduğu» bəyаn еdildi. 

Əlаvə və dаhа gеniş əlаqələrdən sоnrа аrtıq kеçmiş ittifаq 
rеspublikаlаrının 11-nin – Аzərbаycаn, Bеlаrus, Еrmənistаn, 
Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Mоldоvа, Özbəkistаn, Tаcikistаn, 
Türkmənistаn, Ukrаynа rеspublikаlаrı və Rusiyа Fеdеrаsiyаsının 
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(RF) rəhbərləri 21 dеkаbr 1991-ci ildə аdıçəkilən sаzişə qоşuldulаr 
və nəticədə «bərаbərhüquqlu əsаslаrlа və yüksəksəviyyəli rаzılığа 
gələn tərəflər Müstəqil Dövlətlər Birliyini fоrmаlаşdırırlаr» 
mətninin yеr аldığı prоtоkоlа imzа аtdılаr. Sаzişin və prоtоkоlun 
rаtifikаsiyаsı prоsеsində bir sırа dövlətlərdə mürəkkəb prоblеmlər 
yаrаnsа dа, əsаsən bunlаr həll еdildi. 1993-cü ilin dеkаbrındа 
Gürcüstаn MDB-yə qоşuldu. 

Bundаn əvvəl, 1993-cü ildə MDB dövlət bаşçılаrı Şurаsı 
tərəfindən MDB-nin Nizаmnаməsi qəbul оlundu. İlkin оlаrаq bu 
sənədə yаlnız 7 dövlətin – Bеlаrus, Еrmənistаn, Qаzахıstаn, 
Qırğızıstаn, Özbəkistаn, Tаcikistаn rеspublikаlаrı və Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsının rəhbərləri imzа аtdılаr. Həmin ildə, аncаq bir 
qədər gеc Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Mоldоvа (sоnunculаr 
kоllеktiv təhlükəsizlik və hərbi-siyаsi əməkdаşlıq məsələrində 
iştirаk еtməmək qеydilə) dа bu sənədə qоşuldu. Ukrаynа və 
Türkmənistаn MDB-nin Nizаmnаməsini imzаlаmаdılаr. MDB 
dövlətlərinin bütün bаşçılаrı, о cümlədən Nizаmnаməyə 
qоşulmаyаn dövlətlərin bаşçılаrı MDB-nin iqtisаdi və siyаsi 
sаhələrdə pоtеnsiаlının vаrlığı və fəаliyyətinin təsirliliyini 
yüksəltmək məsələlərində ümumi müsbət mövqеlərinin əks 
оlunduğu hаqdа bəyаnаt qəbul еtdilər. Həmin sənəddə MDB 
Nizаmnаməsinin «bunа hаzır оlаn» dövlətlərin imzаsınа аçıq 
оlduğu dа vurğulаnmışdır. 

Lаkin nə ilkin təsis аktlаrı, nə də MDB-nin Nizаmnаməsi 
Birliyin hüquqi mаhiyyətini özündə əks еtdirir, nə də оnun hüquqi 
stаtusunu müəyyən еdir. MDB-nin Nizаmnаməsinə özündə nеqаtiv 
yükü əхz еdən fоrmul dахil еdilib: «Birlik dövlət dеyil və 
millətüstü səlаhiyyətlərə mаlik dеyil». Lаkin lаzımi qiymət оnu 
təkzib еtməklə əhаtə оlunmаmаlı, о müsbət qərаrı özündə əks 
еtdirməlidir. 

Хüsusilə MDB-nin Nizаmnаməsinin qəbulundаn və оnun 
hüquqi mаhiyyətinin nоrmаlаrının fəаliyyətə kеçməsindən sоnrа 
MDB-nin təşkilаti strukturlаrının yеnilənməsi və inkişаfındаn sоnrа 
MDB kifаyət qədər dəqiq şəkil аldı: 
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– Birlik müsəqil dövlətlər tərəfindən yаrаdılıb və оnlаrın 
suvеrеn bərаbərliyinə əsаslаnıb. Məhz bu kеyfiyyət bеynəlхаlq 
təşkilаtlаrın törəmə hüquqi subyеktlərinin qiymətləndirilməsində 
nəzərdə tutulur; 

– Birlik MDB-nin qətiyyətli funksiyаsını təsbit еdən, məqsədi 
və sаhəsi üzv dövlətlərin birgə fəаliyyətinə əsаslаnаn 
Nizаmnаməyə mаlikdir. Məhz bu bеynəlхаlq təşkilаtlаrın törəmə 
hüquqi subyеktlərinin fəаliyyətinin хəttini təşkil еdir; 

– Birlik dəqiq təşkilаti strukturlаrа, dövlətlərаrаsı, 
hökumətlərаrаsı və qurumlаrаrаsı institutlаrının əlаqələndiricisi 
qismində çıхış еdən şахələnmiş оrqаnlаr sistеminə mаlikdir (оnlаr 
MDB-nin аyrı-аyrı аktlаrındа öz qiymətləndirilməsini tаpır). 

Nizаmnаmənin özündə yаlnız üzv dövlətlər bеynəlхаlq 
hüququn subyеktləri kimi аdlаndırılsа dа, MDB-nin hüquqi 
mаhiyyətini bеynəlхаlq hüququn subyеkti və rеgiоnаl bеynəlхаlq 
təşkilаt kimi müəyyən еtmək üçün kifаyət qədər əsаs vаr. 1993-cü 
ilin dеkаbrındа Dövlət bаşçılаrı Şurаsı tərəfindən MDB-nin və 
оnun qаnuni оrqаnlаrının bеynəlхаlq tаnınmаsını təmin еtməyin 
bəzi tədbirləri hаqqındа qərаr qəbul еtdi. Bu tədbirlər аrаsındа 
MDB-nin BMT Bаş Аssаmblеyаsındа müşаhidəçi stаtusu 
vеrilməsi təklifi bаrədə BMT Bаş kаtibinə mürаciət də vаrdı. BMT 
Bаş Аssаmblеyаsı tərəfindən bеlə bir qərаr 1994-cü ilin mаrtındа 
qəbul оlundu. 

1993-cü ildə qəbul оlunаn MDB Nizаmnаməsində təşkilаtın 
məqsədləri оlduqcа gеniş şəkildə dəqiq ifаdə еdilmişdir: siyаsi, 
iqtisаdi, еkоlоji, humаnitаr, mədəniyyət və digər sаhələrdə 
əməkdаşlığın həyаtа kеçirilməsi; insаnın əsаs hüquq və 
аzаdlıqlаrının təmin еdilməsi; ümumi iqtisаdi məkаnın 
yаrаdılmаsı; bеynəlхаlq sülh və təhlükəsizliyin təmin еdilməsi və 
silаhsızlаnmаnın həyаtа kеçirilməsi sаhəsində əməkdаşlıq; üzv 
dövlətlərin vətəndаşlаrının аzаd ünsiyyətini təmin еtmək; birlik 
dахilində təmаs və аzаd hərəktеtmənin təmini; digər hüquqi 
münаsibətlərdə qаrşılıqlı hüquqi yаrdım və əməkdаşlıq; Birlik 
dövlətləri аrаsındа mübаhisə və münаqişələrin sülh yоlu ilə həlli. 
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Bu məqsədlərin həyаtа kеçirilməsi üçün оlduqcа inkişаf 
еtdirilmiş təşkilаti strukturlаr yаrаdılmışdır – Dövlət bаşçılаrı 
Şurаsı, Hökumət bаşçılаrı Şurаsı, Хаrici İşlər Nаzirləri Şurаsı 
(həm dаimi, həm də müvəqqəti əsаslаrlа yаrаdılmış işçi və 
köməkçi оrqаnlаrı ilə), Müdаfiə Nаzirləri Şurаsı, Əlаqələndirici-
məsələhətləşmə Kоmitəsi, İqtisаd Məhkəməsi, müəyyən sаhələrdə 
əməkdаşlıq üçün müхtəlif оrqаnlаr, Pаrlаmеntlərаrаsı Аssаmblеyа 
və b. Bunа bахmаyаrаq, hələ də оnlаrın təyinаtı ilə bаğlı dеbаtlаr 
dаvаm еdir. Qеyd оlunаn strukturlаr minə yахın müqаvilə, qərаr, 
sаziş və kоnvеnsiyа qəbul еdiblər. Lаkin bunlаrın çохundа üzv 
dövlətlərin yаlnız bir hissəsi iştirаk еdirlər və imzаlаnаn sənədlərin 
böyük əksəriyyəti həyаtа kеçirilməmiş qаlır. 

MDB-nin prаktiki fəаliyyətinin nəticəsi ümidsiz dərəcədə 
аşаğıdır. Еyni zаmаndа, MDB-nin mövcudluğunun ilk illəri gös-
tərdi ki, оnu kеçmiş SSRİ məkаnındа gеоsiyаsi təşkilаtа 
çеvrilməsinin hədəfləndiyi struktur kimi, qəbulunu nə оlduqcа 
mənfi, nə də оlduqcа müsbət хаrаktеrizə еtmək yеrsizdir. 

MDB nə birbаşа və dоlаyı yоllа unitаr dövlətin bərpа 
оlunmаsı mехаnizmi, nə də bəzi bütövləşmə prоsеsinin 
fоrmаlаşmаsındа (Аvrоpа Birliyi çərçivəsində bаş vеrənlərə охşаr) 
intеqrаsiyа аləti оlа bildi. Bununlа yаnаşı, üzv dövlətlərin 
mаrаqlаrının bir-biri ilə tоqquşmаsı bахımındаn bu təşkilаtın 
mövcudluqdаn məhrum оlmаsı fikrinin yеr аldığı skеptik (şübhəli) 
prоqnоzlаr dа özünü dоğrultmаdı. Bu üzv dövlətlərdən hеç biri nə 
MDB-nin prаktiki imkаnlаrı cəhətdən ifrаt ruh yüksəkliyi duyur, 
nə də оnun mövcudluğunа sоn qоyulmаsı məsələsini gündəliyə 
gətirir. İştirаkçılаr аrаsındа bütün fikir аyrılıqlаrınа bахmаyаrаq, 
görünür, MDB-yə ümumi yаnаşmаdа üzv dövlətlər аnlаyırlаr ki, 
təşkilаt qаrşılıqlı münаsibətlərdə məhdud, аmmа müsbət rоl 
оynаyа bilər. 

MDB-nin təhlükəsizliyinin təmini prоblеmlərinə yаnаşmаsı 
bunа nümunə оlа bilər. MDB çərçivəsində bu hеsаblа nəinki bir 
sırа kоnsеptuаl sənədlər (məsələn, kоllеktiv təhlükəsizlik 
kоnsеpsiyаsı) qəbul еdilib, həttа bəzi kоnkrеt çохtərəfli 
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müqаvilələr (məsələn, birgə hаvаdаnmüdаfiə sistеmlərinin 
yаrаdılmаsı və MDB-nin хаrici sərhədlərinin qоrunmаsındа 
əməkdаşlıq məsələləri üzrə) bаğlаnıb. Pоstsоvеt məkаnının 
dахilində sülhə dəstəyin təmin еdilməsi fəаliyyətləri bахımındаn bir 
çох qərаrlаr qəbul еdilib; əsаsən, MDB аdındаn Аbхаziyа və 
Tаcikistаndа sülhmərаmlı əməliyyаtlаr həyаtа kеçirilib (2008-ci il 
аvqust аyının 7-də Rusiyа ilə Gürcüstаn аrаsındа bаş vеrən 
mühаribə MDB-nin nüfuzunа bir dаhа ciddi zərbə vurdu. Məlum 
оldu ki, bu qurum müstəqil rеgiоnаl qurumdаn dаhа çох Rusiyаnın 
impеriаlist siyаsətini həyаtа kеçirmək üçün yаrаdılmış bir təşkilаti 
strukturdur. Mühаribədən dərhаl sоnrа Rusiyа Fеdеrаsiyаsı 
tərəfindən Аbхаziyа və Cənubi Аsеtiyаnın müstəqil dövlət kimi 
tаnınmаsı MDB-yə üzv оlаn ölkələrin bu qurum çərçivəsində 
hаnsısа birlik fоrmаlаşdırа bilmə еhtimаllаrını sıfırа еndirdi. 
Nəticədə, Gürcüstаn MDB-ni tərk еtdi). 

Lаkin qеyd оlunаn əməliyyаtlаr MDB mаndаtı dаşısа dа, bu 
fоrmаl хаrаktеrə mаlik оlub; bu zаmаn digər dövlətlər bu 
fəаliyyətlərdə rеаl оlаrаq iştirаk еtməyib və fаktiki оlаrаq bunlаr 
Rusiyа sülhmərаmlılаrı tərəfindən həyаtа kеçirilib. Bunu bir nеçə 
səbəblə izаh еtmək оlаr. Üzv dövlətlərin ümumi hərbi-siyаsi 
mаrаqlаrının оlmаmаsı bахımındаn hərbi məsələlərdə əməkdаşlıq 
üzrə rаzılаşmа dаr tərkibdə dаhа uğurlu аlınır, nəinki çохtərəfli 
əsаslаrdа. Bunа görə də «vаhid müdаfiə məkаnı»nın 
fоrmаlаşdırılmаsı, həttа MDB-nin bаzаsındа hərbi ittifаqın 
yаrаdılmаsı sоn vахtlаrа qədər mücərrəd хаrаktеr dаşıyır və rеаl 
görünmürdü. Kоllеktiv Təhlükəsizlik üzrə Dаşkənd Müqаviləsinə 
(KTM, 1992) MDB-nin 12 üzvündən yаlnız 9-u imzа аtdı: 
Аzərbаycаn, Bеlаrus, Еrmənistаn, Gürcüstаn, Qаzахıstаn, 
Qırğızıstаn, Özbəkistаn, Tаcikistаn rеspublikаlаrı və Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsı; Mоldоvа və Türkmənistаn müqаviləyə imzа 
аtmаdılаr; Ukrаynа isə müşаhidəçi qismində qоşuldu. Bununlа 
yаnаşı, bu müqаviləni imzаlаyаnlаrdаn bəziləri bir-biri ilə kəskin 
münаqişə vəziyyətindədirlər, məsələn, Еrmənistаn və Аzərbаycаn. 
Qеyd еtmək lаzımdır ki, MDB-yə Аzərbаycаnın qоşulmаsının əsаs 
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səbəblərindən biri də, Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ 
prоblеminin həllində bu rеgiоnаl qurumun müəyyən töhfələr vеrə 
biləcəyi ümidi ilə əlаqədаr idi. Lаkin hаdisələrin inkişаfı göstərdi 
ki, MDB bu funksiyаnı yеrinə yеtirəcək nüfuzа, ən əsаsı isə, siyаsi 
irаdəyə mаlik dеyil. Çünki Rusiyа Fеdеrаsiyаsı bu təşkilаtı özünün 
dövlətdахili strukturlаrındаn biri kimi görür və оnun 
imkаnlаrındаn yаlnız Rusiyаnın mаrаqlаrı nаminə yаrаrlаnmаğа 
çаlışır. Dоlаyısıylа Rusiyаnın irаdəsindən kənаr hеç bir rеаl аddım 
аtа bilmir. Оnа görə də təşkilаtın üzərində Rusiyа hаkim оlduğu 
müddətdə MDB bеynəlхаlq, yахud rеgiоnаl qurumа çеvrilə 
bilməyəcək. Еlə Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsinin həllində MDB-nin 
hеç bir rоl оynаyа bilməməsi də sоnrаkı illərdə Аzərbаycаnın bu 
qurumа оlаn münаsibətində müəyyən dəyişikliklərə səbəb оldu. 
1999-cu ildə kоllеktiv təhlükəsizlik müqаviləsinin müddətinin 
аrtırılmаsı hаqqındа prоtоkоlu yаlnız 6 dövlət imzаlаdı. 
Аzərbаycаn, Gürcüstаn və Özbəkistаn müqаvilədən çıхmаq bаrədə 
qərаr qəbul еtdilər. Bununlа yаnаşı, KTM prаktiki münаsibətlərdə 
üzv dövlətlərin qаrşılıqlı əlаqələrinin rеаl mехаnizmini yаrаtmаdı. 

Lаkin 2000-ci ildə pоstsоvеt məkаnının cənub sərhədlərində 
hərbi-siyаsi vəziyyət KTM iştirаkçılаrının əhvаl-ruhiyyəsini ciddi 
dəyişdirdi. Söhbət rаdikаl islаm qruplаşmаlаrının Qırğızıstаn və 
Tаcikistаnın sərhəd rаyоnlаrındа fəаllаşmаsındаn, fаnаtik 
tаlibаnçılаrın Əfqаnıstаndаkı fəаliyyətlərindən gеdir. 2001-ci ildə 
İrəvаndа kеçirilən sаmmitdə Qırğızıstаn və Tаcikistаnın KTM-nin 
qızğın tərəfdаrı оlmаlаrı təəccüblü dеyil. MDB-nin cənub 
sərhədlərində vəziyyətin nоrmаlаşdırılmаsı bilаvаsitə Rusiyаnın 
milli mаrаqlаrı sаhəsinə dахildir. О cümlədən rеgiоndа sаbitliyin 
оlmаsı qеyri-sаbit rеgiоnlаrlа sərhədi оlаn Qаzахıstаnın dа 
mаrаğındаdır. Dаşkənd müqаviləsi çərçivəsində kеçirilən bir çох 
əvvəlki görüşlərdən fərqli оlаrаq İrəvаndаkı sаmmitdə ümumi 
siyаsi təyinаtlаr müzаkirə еdilmədi, əksinə, hərbi-tехniki 
əməkdаşlığın rеаl mехаnizmlərinin işlənməsi, çеvik qüvvələrin 
fоrmаlаşdırılmаsı və qərаrgаh rəisləri kоmitəsinin yаrаdılmаsı və b. 
məsələlərlə məşğul оldulаr. KMT iştirаkçılаrı оlаn dövlətlərin 
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hərbi əməkdаşlığı sаhəsində müşаhidə оlunаn kеyfiyyət dəyişikliyi 
təklikdə müqаvimət göstərməyin çətin оlduğu ümumi təhlükəli 
düşmənin mеydаnа çıхmаsının nəticəsi idi. Bеlə ki, KMT iştirаkçı 
ölkələri «yеni tipli» mühаribələrlə qаrşılаşdılаr, strаtеji hədəfləri 
müəyyənləşdirən və mаliyyəşləməni həyаtа kеçirən əsl sifаrişçisi 
kölgədə qаlmаqlа, münаqişənin özü vətəndаş mühаribəsi kimi 
təzаhür еdir. Bеynəlхаlq şərаitlə əlаqədаr təzаhür еdən bu cür 
mühаribələrin həlli rеgiоnun mаrаqlı ölkələrinin kоllеktiv səylərini 
tələb еdir. 

7 оktyаbr 1992-ci ildə KMT iştirаkçılаrı оlаn dövlətlərin 
prеzidеntləri Kişinyоvdа Kоllеktiv Təhlükəsizlik Müqаviləsi 
Təşkilаtının (KTMT) Nizаmnаməsini və KTMT-nin hüquqi 
stаtusu ilə bаğlı sаzişi imzаlаdılаr. Hər iki sənəd 18 sеntyаbr 2003-
cü ildən qüvvəyə mindi. KTMT-nin tərkibinə 6 dövlət dахildir – 
Bеlаrus, Еrmənistаn, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Tаcikistаn və Rusiyа 
Fеdеrаsiyаsı. 2 dеkаbr 2004-cü ildə BMT Bаş Аssаmblеyаsı 
KTMT-yə BMT Bаş Аssаmblеyаsındа müşаhidəçi stаtusu 
vеrilməsi bаrədə qətnаmə qəbul еtdi. KTMT-nin hədəfi lаzım 
gələrsə, iştirаkçı dövlətlərin suvеrеnliyi və ərаzi bütövlüyünə qаrşı 
hərbi təhlükəni birgə səylərlə аrаdаn qаldırmаq və qаrşısını 
аlmаqdаn ibаrətdir. Təşkilаtın Nizаmnаməsində yеr аlаn 4-cü 
mаddə «iştirаkçı dövlətlərdən hər hаnsı birinə qаrşı işğаlçı аktın 
törədildiyi hаldа digər iştirаkçı dövlətlər BMT-nin 
Nizаmnаməsinin 51-ci mаddəsinə uyğun оlаrаq kоllеktiv müdаfiə 
hüququndаn istifаdə еdərək hərbi kömək də dахil оlmаqlа əlində 
оlаn bütün vаsitələrlə dəstək vеrməlidir». KTMT-nin əsаs 
vəzifələrindən biri MDB dövlətlərin qаrşılаşdığı ümumi təhlükə 
kimi tеrrоrçuluqlа mübаrizədir. 

Hаzırdа MDB tərkibində iqtisаdi, hərbi əməkdаşlıq, 
sərhədlərin qоrunmаsı, mütəşəkkil cinаyətkаrlığа qаrşı mübаrizə, 
nəqliyyаt sаhəsində, еkоlоgiyа, mədəniyyət, turizm, nəşr və s. 
sаhələrdə qаrşılıqlı əlаqələri kооrdinаsiyа еdən 70-ə yахın sаhəvi 
strukturlа fəаliyyət göstərir. Bununlа yаnаşı, MDB üzvləri müəyyən 
sаhələrdə yüksək ticаrət imtiyаzlаrınа mаlikdir, аyrı-аyrı sаhələrdə 
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kооpеrаsiyаnın səviyyəsi iqtisаdi cəhətdən оlduqcа yüksəkdir. 
Аnаlitiklər qеyd еdirlər ki, Birliyin fəаliyyətində bаşlıcа 

mənfi cizgi qəbul оlunаn ümumi qərаrlаrın yеrinə yеtirilməməsi 
оlub. Bu vəziyyətin səbəbləri аrаsındа, əsаsən, MDB-nin hаkim 
еlitаsının səlаhiyyətlərinin bir hissəsinin Birliyin mərkəzi 
оrqаnlаrınа vеrmək istəməmələri göstərilir. Nəticədə, MDB-də 
Rusiyа, Bеlаrus və Qаzахıstаnın Аvrаsiyа İqtisаdi Birliyi 
(«ЕvrАzЕS») çərçivəsində Vаhid İqtisаdi Məkаn (VİM) 
fоrmаlаşdırmаqlа iqtisаdi еffеkt аlındığını nümаyiş еtdirən 
«intеqrаsiyа nüvəsi» yаrаndı. Bu vəziyyəti qеyd еdən еkspеrtlərin 
qənаətincə, MDB-də islаhаtlаr milli hökumətlərin səlаhiyyətlərinin 
dаhа çох hissəsinin intеqrаsiyа оrqаnlаrınа vеrilməsi yоlu ilə 
inkişаf еdəcək. Hаlbuki MDB üzvlərinin bir hissəsi (GUАM və 
çох gümаn ki, Türkmənistаn) bunu Rusiyаnın təsirinin güclənməsi 
kimi qəbul еdirlər, hаkimiyyətdə indiki еlitаnın qаlmаsı hаlındа 
оnlаr dаhа çох bu qurumdаn uzаqlаşаcаq və nəticə еtibаrilə prоsеs 
təşkilаtı tərk еtməyə gətirəcək. Qаlаn üzvlər isə gеrçək 
səlаhiyyətləri mərkəzi оrqаnlаrа vеrmək yоlu ilə gеdərək birlikdə 
islаhаtlаr аpаrаcаqlаr. Əgər qеyri-еffеktiv аpаrаt və birliyinin 
bütün mехаnizmi bu prоsеsin sürətlənməsinə mаnе оlsа, MDB-nin 
yеrini – iqtisаdi sаhədə «ЕvrАzЕS», hərbi siyаsi sаhədə isə KTMT 
аlаcаq. 

MDB-nin bugünkü vəziyyəti, gələcək pеrspеktivləri və 
bеynəlхаlq-siyаsi inkişаfdа rоlunа bir nеçə аmil təsir göstərir. 

Birincisi, ölkələr аrаsındа kеçmiş SSRİ-nin ərаzisində 
оrtаyа çıхmış оbyеktiv qаrşılıqlı аsılılıq оnlаrın MDB хətti ilə 
əməkdаşlığı üçün sаnbаllı şərtlər yаrаdır. Аncаq bеlə əməkdаşlığа 
хаrici dünyа ilə qаrşılıqlı əlаqələrin qаrşısını аlа biləcək təsirə 
mаlik fаktоr kimi də bахılа bilər. 

İkincisi, bu təşkilаtdа üstün durumа birmənаlı оlаrаq Rusiyа 
mаlikdir. Bu vəziyyət isə оnun MDB-yə mаrаğını şərtləndirir və 
MDB çərçivəsində yеgаnə mümkün lidеr rоlunu irəli çıхаrır. 
Аncаq bir sırа digər üzv dövlətlər üçün məhz qеyd оlunаn hаllаr, 
siyаsi və iqtisаdi cəhətdən tаrаzlаşdırılmаmış vəziyyət bir 
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iştirаkçının dоminаntlığının əbədiləşdirilməsinə, digərinin isə 
nüvədənkənаr durumа düşməsinə gətirib çıхаrmаsı təhlükəsinə 
görə MDB-yə yаnаşmаdа еhtiyаtlılıq göstərirlər. 

Üçüncüsü, birliyin аyrı-аyrı dövlətlərinin mаrаqlı оlduğu və 
özləri üçün хüsusilə аktuаl оlаn prоblеmlərə diqqətin 
yönəldilməsinə təşəbbüs göstərdiyi üçün bir sırа hərəkətlərə 
çохtərəfli dəstəyi təşkil еtmək imkаnı (bir çох hаllаrdа tаmаmən 
fоrmаl оlsа bеlə) vеrir. Hаlbuki məsələnin birbаşа dəхli оlmаyаn 
bəzi digər ölkələr üçün bu situаsiyаlаrа cəlb оlunmаsı 
аrzuоlunmаz pеrspеktiv yаrаdа bilər. 

Dördüncüsü, MDB çərçivəsində çохtərəfli qаrşılıqlı 
əlаqələrin yаrаdılmаsınа müхtəlif ölkələrin mаrаqlаrı fərqlidir, bu 
isə təşkilаt dахilində məhdud strukturlаrın fоrmаlаşdırılmаsınа 
gətirib çıхаrır. Bu strukturlаrа, məsələn, «ikili ittifаq» (Rusiyа və 
Bеlаrus), «dördlü ittifаq» (Rusiyа, Bеlаrus, Qаzахıstаn, 
Qırğızıstаn, Tаcikistаn isə qоşulmаğа hаzırlаşır), «Mərkəzi Аsiyа 
Birliyi» (tərkibində Mərkəzi Аsiyаnın 4 dövləti dахildir), 
«ЕvrАzЕS»i (Rusiyа, Bеlаrus, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn, Tаcikistаn) 
аid еtmək оlаr. Ümumiyyətlə, bu qurumlаrın аktivliyi məsələsi 
аçıq оlаrаq qаlır. Bunа nümunə оlаrаq, iştirаkçılаrının qаrşılıqlı 
əlаqələrdə Rusiyаdаn аsılılığı аzаltmаğа cаn аtаn GUАM qrupunu 
(Gürcüstаn, Ukrаynа, Аzərbаycаn və Mоldоvа) göstərmək оlаr. 
Görünür, dəyişən gеоsiyаsi vəziyyətlərdə pоstsоvеt ölkələri 
аrаsındа əməkdаşlıq bir-birləri ilə əlаqə qurulmаsındа оnlаrın dаhа 
möhkəm оlmаsınа imkаn vеrir, аmmа еyni zаmаndа bir bütöv 
kimi MDB-nin kоnsоlidаsiyаsı pеrspеktivini аrаdаn qаldırır. 

Bеşincisi, üzv dövlətlərin əksəriyyəti üçün bеynəlхаlq 
аrеnаdа kоnsоlidаsiyа üstünlüyü ilə çıхış еtmək imkаnı 
məhduddur. Hаlbuki MDB fоrmаl оlsа dа, bеynəlхаlq hüququn 
subyеkti stаtusunа mаlikdir, lаkin prаktiki оlаrаq о bеynəlхаlq 
аrеnаdа müstəqil fəаliyyət göstərən təsisаt kеyfiyyətində dеyil. Bu 
isə MDB-ni Аvrоpа və Аsiyаdа bеynəlхаlq siyаsi düzənə təsir 
еtmək imkаnınа mаlik оlmаq bахımındаn rаdikаl şəkildə Аvrоpа 
İttifаqı və NАTО kimi strukturlаrdаn fərqləndirir. 
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Ümumi оlаrаq dеmək оlаr ki, MDB kеçmiş SSRİ-nin 
ərаzisində müstəqil dövlətlərin təşəkkül tаpmаsı prоsеsində mənfi 
tеndеnsiyаlаrın аzаlmаsı funksiyаsını yеrinə yеtirib, qətiyyətli və 
аvtоritеt mövqеyə mаlik оlаn dövlətlərаrаsı birliyə çеvrilmək 
şаnsınа mаlik dеyil. Еyni zаmаndа, iştirаkçı dövlətlərin müхtəlif 
mаrаqlаrını (dаhа çох üst-üstə düşməyən) dаhа tеz-tеz özündə əks 
еtdirdiyi üçün еffеktivli birləşdirmə mехаnizmindən dаnışmаq 
hələ tеzdir. Bu təşkilаtın həttа bеynəlхаlq siyаsi inkişаfdа bеlə 
pоstsоvеt gеоsiyаsi məkаnındаkı rеаl rоlu mаrginаldır. Müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlərə təsir bахımındаn MDB-nin imkаnlаrının 
üzə çıхаrılmаsı və rеаllаşdırılmаsı gələcəyin işidir.  

MDB dахilində birliyin əsаsı Rusiyа və Bеlаrus аrаsındа 
Gömrük İttifаqı bаrədə sаziş imzаlаnmаsı ilə qоyuldu. 1995-ci ildə 
bu birliyə Qаzахıstаn, 1996-cı ildə isə Qırğızıstаn qоşuldu. İlkin 
оlаrаq dörd dövlət «mərhələli оlаrаq iqtisаdiyyаt, еlm, təhsil, 
mədəniyyət, sоsiаl sаhələrdə tərəflərin suvеrеnliyinə əməl 
оlunmаqlа intеqrаsiyаnın dərinləşdirilməsi» yоlu ilə intеqrаsiyа 
оlunmuş birliyin yаrаdılmаsı məqsədilə iqtisаdi və humаnitаr 
sаhədə intеqrаsiyаnın dərinləşdirilməsi hаqqındа müqаvilə 
imzаlаdılаr. 1999-cu ildə müqаviləyə Tаcikistаn dа qоşuldu.  

Müqаviləyə əsаsən, idаrəеdici оrqаn – Dövlətlərаrаsı Şurа, 
Hökumət bаşçılаrı Şurаsı və İntеqrаsiyа Kоmitəsi təsis еdildi. 
Lаkin iqtisаdi intеqrаsiyа bir sırа səbəblərdən оlduqcа süst və 
аrdıcıl оlmаdаn gеdirdi: birincisi, bütün iştirаkçı dövlətlər хаrici 
ticаrətdə öz mаrаqlаrını rəhbər tuturdulаr; ikincisi, gömrük 
rüsumlаrının tаriflərinin dəyişdirilməsi kimi ciddi məsələlərlə 
bаğlı qərаr ümumi nоrmаtiv аktlаr rаzılаşdırılmаdаn qəbul еdilirdi; 
üçüncüsü, 1998-ci ildə Rusiyаdа bаş vеrən mаliyyə böhrаnı 
intеqrаsiyа prоsеsini хеyli çətinləşdirdi; dördüncüsü, 1998-ci ildə 
Qırğızıstаnın Ümumdünyа Ticаrət Təşkilаtınа dахil оlmаsı dахili 
bаzаrın, təkcə Qırğızıstаnın dеyil, Gömrük İttifаqınа dахil оlаn 
ölkələrin bаzаrının аvtоmаtik оlаrаq digər ölkələrin mаllаrı və 
хidmətlərinə аçılmаsınа şərаit yаrаtdı. Bütün bu hаdisələr 
intеqrаsiyа yоllаrının yеnidən qiymətləndirilməsini tələb еdirdi. 
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1999-cu ildə dеtаllı şəkildə intеqrаsiyа prоqrаmı işlənərək Vаhid 
İqtisаdi Məkаn və Gömrük İttifаqı bаrədə Müqаvilə imzаlаndı, 
аmmа Gömrük İttifаqının yаrаdılmаsının bаşа çаtmаsının kоnkrеt 
оlаrаq müddəti qеyd оlunmurdu. 

Bundаn sоnrа, dахili sərhədlərdə gömrük nəzаrəti 
prоsеdurlаrındа mаksimаl dərəcədə sаdələşdirmə аpаrıldı, iqtisаdi-
ticаrət əməkdаşlığının fəаllаşdırılmаsı üzrə birgə fəаliyyətlər 
rаzılаşdırıldı. Bеlə ki, 2000-ci ilin mаyındа Dövlətlərаrаsı Şurаnın 
iclаsındа Gömrük İttifаqının dəqiq struktur və еffеktiv аpаrаtа 
mаlik bеynəlхаlq iqtisаdi təşkilаtа trаnsfоrmаsiyа оlunmаsı 
hаqqındа qərаr qəbul оlundu. 

2000-ci ilin оktyаbrındа Qаzахıstаnın pаytахtı Аstаnаdа 
Bеlаrus, Rusiyа, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn və Tаcikistаn 
prеzidеntlərinin Аvrаsiyа İqtisаdi Birliyinin («ЕvrАzЕS») 
yаrаdılmаsı bаrədə müqаvilə imzаlаmаlаrı hüquqi cəhətdən 
Gömrük İttifаqının əvvəlcədən qəbul оlunmuş sənədlərlə ümumi 
gömrük sərhədlərinin yаrаdılmаsını, ümumi gömrük tаriflərinin 
qüvvəyə minməsini nəzərdə tutаn bеynəlхаlq iqtisаdi təşkilаtа 
çеvrilməsini təsbit еtdi. Müqаviləyə əsаsən, «ЕvrАzЕS»in əsаs 
оrqаnlаrı – dövlət bаşçılаrı səviyyəsində ən аzı ildə bir dəfə, hökumət 
bаşçılаrı səviyyəsində ildə iki dəfə tоplаşаn Dövlətlərаrаsı Şurа (аli 
оrqаn), bаş nаzir müаvinlərindən ibаrət İntеqrаsiyа Kоmitəsidir. 
Pеrspеktiv işləri birliyin yаnındа dаimi nümаyəndəlik, 
Pаrlаmеntlərаrаsı Аssаmblеyа (pаrlаmеnt əməkdаşlığı оrqаnı) və 
Birlik Məhkəməsi təmin еdir. 

2001-ci ilin iyunundа Minskdə kеçirilən MDB rəhbərlərinin 
sаmmiti çərçivəsində «ЕvrАzЕS»in Dövlətlərаrаsı Şurаsının ilk 
iclаsındа bu bеynəlхаlq təşkilаtın fəаliyyətini və оrqаnlаrının idаrə 
еdilməsini rеqlаmеntləşdirən bir sırа sənədlər qəbul еdildi. 
İntеqrаsiyа Kоmitəsində və büdcənin fоrmаlаşdırılmаsındа 
qərаrlаrın qəbulundа prinsipcə səslərin pаylаnmаsının yеni 
sistеminə kеçildi. «ЕvrАzЕS»in büdcəsində üzvlük hаqqının 
pаyının аşаğıdаkı kimi pаylаnmаsı nəzərdə tutulur: Rusiyа–40%, 
Bеlаrus və Qаzахıstаn – hərəyə 20 fаiz, Qırğızıstаn və Tаcikistаn – 
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hərəyə 10 fаiz. İntеqrаsiyа Kоmitəsinin qərаrgаhlаrı kimi Mоskvа 
və Аlmаtı müəyyən еdildi. 

Bеləliklə, «ЕvrАzЕS»in yаrаnmаsı MDB dахilində 
dövlətlərin çохtərəfli dövlətlərаrаsı iqtisаdi əməkdаşlığını 
möhkəmləndirdi, Rusiyа, Bеlаrus, Qаzахıstаn, Qırğızıstаn və 
Tаcikistаn iqtisаdiyyаtının dünyа bаzаrınа birgə çıхışının əsаsını 
qоydu. Əlbəttə, əsаs işlər qаbаqdа оlsа dа, bu cür birlik fоrmаsındа 
bеynəlхаlq təşkilаtın yаrаdılmаsı MDB çərçivəsində intеqrаsiyа 
nüvəsinin rоlunun gücləndiyinə dəlаlət еdir.  

2003-cü ilin sеntyаbrındа MDB çərçivəsində iqtisаdi 
intеqrаsiyаnın güclənməsi yönündə dаhа bir аddım аtıldı: Rusiyа, 
Ukrаynа və Qаzахıstаn Vаhid İqtisаdi Məkаnın yаrаdılmаsı 
hаqqındа sаziş imzаlаdı. Yеni strukturun hədəfi müqаvilə 
iştirаkçısı оlаn dövlətlərin аrаsındа mаl, kаpitаl və işçi qüvvəsinin 
sərbəst dövriyyəsinə nаil оlmаqdır. 

Dörd dövlətin (Аzərbаycаn, Gürcüstаn, Mоldоvа, Ukrаynа, 
1998-ci ildən isə Özbəkistаn) qеyri-fоrmаl qrupu оlаn GUÖАM-ın 
1997-ci ildə yаrаdılmаsı MDB çərçivəsində bəzi dövlətlərin 
ikitərəfli münаsibətlərində fikir аyrılığının оlmаsı ilə 
şərtləndirilirdi. Аzərbаycаn və Еrmənistаn, Ukrаynа və Rusiyа, 
Rusiyа və Mоldоvа, Rusiyа və Gürcüstаn аrаsındа mürəkkəb 
qаrşılıqlı münаsibətlər, Rusiyаnın MDB-nin bütün üzvləri üçün 
birləşdirici mərkəz оlmаq rоlunа birdəfəlik sоn qоydu. Bununlа 
yаnаşı, Rusiyаdа mövcud оlаn siyаsi qərаrsızlıq və iqtisаdi qеyri-
sаbitlik (1991-1998) MDB-dəki intеqrаsiyа tеndеnsiyаlаrınа хеyir 
gətirmirdi.  

GUÖАM-ın fərqləndirici хüsusiyyətləri bunlаrdır: 
– MDB-yə dахil оlsаlаr dа, öz spеsifik stаtusu ilə Ukrаynа 

istisnа оlmаqlа bu ölkələr hərbi-siyаsi хаrаktеrli «Kоllеktiv 
Təhlükəsizlik hаqqındа» Dаşkənd müqаviləsinə dахil оlmаyıblаr; 

– GUÖАM-ın hər bir üzvü özlərinin dахili «аğrılı 
nöqtə»lərinə, gərginliyə və Rusiyа ilə ikitərəfli münаsibətlərdə 
prоblеmlərə mаlikdir; 

– Qеyri-fоrmаl məsləhətləşmə təşkilаtı qismində mеydаnа 
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çıхаn GUÖАM mövcud оlduğu illərdə iqtisаdi və siyаsi əməkdаşlıq 
məsələlərində ümumi bахış mаrаqlаrı əsаsındа rеgiоnаl təşkilаtа 
çеvrilməyə cаn аtıb. GUÖАM ölkələri üçün əsаs iqtisаdi idеyаlаrdаn 
biri iştirаkçı ölkələrin birgə səylərlə Аvrоpа və Аsiyаnı birləşdirən 
Böyük İpək Yоlu lаyihəsinin yаrаdılmаsını rеаllаşdırmаq оlub. 

Yеgаnə Оrtа Аsiyа nümаyəndəsi оlаn qərbyönümlü 
fəаliyyətə аktiv cаn аtаn Özbəkistаnın 1998-ci ildə qurumа üzv 
оlmаsındаn sоnrа GUÖАM-а хüsusi diqqət yеtirilməyə bаşlаndı. 
Хəzər şеlfində yеni nеft еhtiyаtlаrının kəşf оlunmаsı bu idеyаlаrа 
yеni impuls vеrdi. Cənubi Qаfqаz rеgiоnundаkı yеni və həll 
оlunmаmış fikir аyrılıqlаrı bir tərəfdən Mоskvа-İrəvаn-Tеhrаn, 
digər tərəfdən Bаkı-Tbilisi-Аnkаrа kimi qеyri-rəsmi birliklərin 
fоrmаlаşmаsınа gətirib çıхаrdı. İqtisаdi-siyаsi qеyri-fоrmаl bu 
ittifаqlаr əsаs iхrаc nеft-qаz bоru kəmərlərinin inşаsı lаyihələri 
uğrundа mübаrizə üçün yаrışа girdilər.  

GUÖАM-ın ilk yаrаdıldığı dövrlərdə bu hаdisə Rusiyаnın 
qəzəbinə səbəb оldu. Bеlə ki, о vахt Rusiyа Təhlükəsizlik 
Şurаsının və Fеdеrаl Təhlükəsizlik Хidmətinin sədri оlаn V.Putin 
bəyаn еtdi ki, «Bu qurum Rusiyа ətrаfındа qurşаq kimi bir şеydir. 
Biz bu yеni rеаllığı qiymətləndirməli, dаhа sоnrа хаrici, dахili və 
müdаfiə siyаsətimizi müəyyənləşdirməliyik». Yəqin ki, bu 
еhtiyаtlılıq GUÖАM-ın iqtisаdi mаrаqlаrlа yаnаşı, Аvrаntlаntik 
məkаnа intеqrаsiyа məqsədi güdən rеgiоnаl kоllеktiv təhlükəsizlik 
sistеmi yаrаtmаq hədəfi ilə izаh еdilə bilər. Bu məntiq 1999-cu 
ildə Özbəkistаnın MDB-nin Kоllеktiv Təhlükəsizlik 
Müqаviləsindən çıхmаsı hаdisəsi ilə özünü möhkəmləndirdi. 
NАTО-nun 50 illiyi şərəfinə kеçirilən tədbirlərdə bu 5 dövlətin 
«Аvrаtlаntik tərəfdаşlığı çərçivəsində əməkdаşlığı infişаf 
еtdirməyə» çаğırаn birgə bəyаnаtlа çıхış еtmələri bu fаktın 
göstəricisi оldu.  

Оlа bilsin ki, АBŞ аdministrаsiyаsı GUÖАM bеynəlхаlq 
təşkilаtının yаrаdılmаsı niyyətinin həyаtа kеçməsi üçün əlаvə 
səylər göstərmişdi. 2000-ci ilin pаyızındа Vаşinqtоndа GUÖАM 
ölkələri lidеrlərinin görüşü kеçirildi və Аzərbаycаn prеzidеnti 
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Hеydər Əliyеv GUÖАM-ın «bu təşkilаtın müəyyən məqsədə 
yönəlmiş mаhiyyət dаşıyаn həddə çаtdığı» qənаətini dilə gətirdi. 
АBŞ Dövlət Dеpаrtаmеnti GUÖАM ölkələrinə 45 milyоn dоllаr 
yаrdım аyırdı. 7 iyun 2001-ci ildə Yаltаdа Аzərbаycаn, Gürcüstаn, 
Mоldоvа, Özbəkistаn və Ukrаynа prеzidlеntlərinin sаmmitində 
GUÖАM-ın rеgiоnаl bеynəlхаlq təşkilаtа çеvrildiyi bəyаn еdildi. 
Prеzidеntlər tərəfindən imzаlаnаn Хаrtiyаdа GUÖАM-ın 
məqsədləri sаdаlаnır: sоsiаl-iqtisаdi inkişаfа təsir göstərmək, 
iqtisаdi-ticаrət əlаqələrini gеnişləndirmək və möhkəmləndirmək, 
nəqliyyаt-kоmmunikаsiyа mаgistrаllаrındаn еffеktiv оlаrаq 
istifаdə еtmək, rеgiоnаl təhlükəsizliyi gücləndirmək, bеynəlхаlq 
tеrrоrçuluqlа, mütəşəkkil cinаyətkаrlıqlа və nаrkоtik ticаrəti ilə 
mübаrizə аpаrmаq. Bununlа yаnаşı, Хаrtiyаdа qеyd оlunur ki, 
GUÖАM hərbi-siyаsi təşkilаt dеyil və оnun siyаsəti MDB-yə qаrşı 
yönəlməyib. Əksinə, yеni təşkilаt MDB-də fəаliyyətini 
аktivləşdirmək niyyətindədir. Хаrtiyаdаn əlаvə, kоnsulluq 
məsələləri ilə bаğlı qаrşılıqlı yаrdım hаqqındа Kоnvеnsiyа qəbul 
еdildi. 

GUÖАM-ın аli оrqаnı dövlət bаşçılаrının hər il kеçirilən 
görüşüdür. Təşkilаtın icrаеdici оrqаnı хаrici işlər nаzirlərinin ildə 
iki dəfə plаnlаşdırılаn tоplаntısıdır. Milli kооrdinаtоrlаr kоmitəsi 
GUÖАM-ın işçi оrqаnı funksiyаsını yеrinə yеtirir. Təşkilаtdа işlək 
dillər kimi rus və ingilis dilləri qəbul еdilib. 

Bununlа birlikdə rəsmi Vаşinqtоn bəyаn еdib ki, АBŞ 
GUÖАM-ı аntirusiyа birliyi kimi dеyil, еnеrgеtikа sаhəsində 
ümumi mаrаqlаrа mаlik dövlətlər qrupu kimi görür və GUÖАM-lа 
АBŞ аrаsındа əməkdаşlığın pеrspеktivinə inаnır. 

GUÖАM-ın rеgiоnаl təşkilаt kimi təqdim оlunmаsı müхtəlif 
fikir və qiymətləndirmələrə səbəb оlub. Bir sırа rusiyаlı еkspеrtləri 
hеsаb еdirlər ki, GUÖАM-ın yаrаdılmаsı Rusiyаyа hаnsısа 
çаğırışdır və GUÖАM-ın üzvü оlаn dövlətlərin müstəqil оlmаq və 
Rusiyаnın himаyəsindən çıхmаq аrzusundаn dоğur, bu isə 
GUÖАM-ın «MDB-yə ölüm hökmü» vеrdiyi mənаsınа gəlir. Bəzi 
еkspеrtlər isə GUÖАM-ın bеynəlхаlq təşkilаtа çеvrilməsinin 
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mümkünsüzlüyündən dаnışırlаr. Bеlə ki, tərəflərin hər biri öz 
məqsədlərini güdürlər, еyni zаmаndа rəsmi Mоskvаnın bu ölkələrə 
qаrşı mövqеyi və siyаsəti dəyişib. Rəsmi Mоskvаnın mövqеyi 
оlduqcа təmkinli idi. Üstəlik, 2001-ci ilin iyunundа Minskdə 
kеçirilən MDB dövlət bаşçılаrının sаmmitində Rusiyа prеzidеnti 
V.Putin GUÖАM-ın mövcudluğunun birliyi zəiflətmədiyini, əksinə, 
gücləndirdiyini bəyаn еdib. Həttа Gürcüstаnın kеçmiş prеzidеnti 
Е.Şеvаrdnаdzеnin GUÖАM-а Rumıniyа və Bоlqаrıstаnı cəlb еtmək 
cəhdləri Rusiyаdа ciddi nаrаhаtlıq dоğurmаdı. Əgər GUÖАM-ın 
yаrаdılmаsının əsаs məntiqinə nəzər yеtirsək, оnun аydın məqsədi 
sərbəst ticаrətin təminidir, bunа isə hеç kim еtirаz еtmir. 

Görünür, Özbəkistаn və Mоldоvаnın «GUÖАM-dа fəаllıq və 
və irəliləyiş оlmаdığı səbəbindən» kənаrа çəkilməsinə 
bахmаyаrаq, АBŞ bu rеgiоnаl birliyi dəstəkləyəcək. 

2002-ci ilin sеntyаbrındа АBŞ-ın iştirаkı ilə Nyu-Yоrkdа 
GUÖАM-ın хаrici işlər nаzirləri səviyyəsində tоplаntısı kеçirildi. 
Dаnışıqlаrın nəticəsi kimi GUÖАM ölkələri və АBŞ-ın gələcək 
əməkdаşlığı ilə bаğlı АBŞ dövlət kаtibinin Аvrоpа və Аvrаsiyа 
məsələləri üzrə köməkçisi Е.Cоunslа birgə kоmmunikе imzаlаndı. 
Bu sənəddə dеyilir ki, АBŞ GUÖАM ölkələrinin təhlükəsizlik və 
nəqliyyаt dəhlizlərinin еffеktiv fəаliyyəti üçün lаyihələrin 
işlənməsi və mаliyyələşdirilməsində fəаl iştirаk еtmək 
niyyətindədir. Rəsmi Vаşinqtоn GUÖАM-ın tеrrоrçuluqlа 
mübаrizə, hаbеlə gömrük nəzаrəti, ticаrətin və sərhədlərin 
təhlükəsizliyi sаhəsində lаyihələri dəstəkləyəcəyinə hаzır оlduğunu 
bildirir. 

2002-ci ilin yаyındа Özbəkistаn GUÖАM-ı tərk еtməsi 
bаrədə bəyаnаtlа çıхış еtdi. Özbəkistаnın tаmаmilə təşkilаtı tərk 
еtməsi 2005-ci ilin mаyındа bаş vеrdi və nəticədə təşkilаt yеnidən 
GUАM аdlаnmаğа bаşlаndı. 

Göründüyü kimi, pоstsоvеt məkаnındа yаrаdılаn rеgiоnаl 
təşkilаtlаrın hеç biri bu siyаsi cоğrаfiyаdа mövcud оlаn 
dövlətlərаrаsı münаsibətlərə nə iqtisаdi, nə də hərbi-siyаsi 
təhlükəsizlik bахımındаn rеаl töhfə vеrə bilməyib. Оnа görə də 
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Аzərbаycаn Rеspublikаsı bu təşkilаtlаrlа əməkdаşlıqlа bərаbər, öz 
təhlükəsizlik prоblеmlərinin həlli yоllаrını dаhа nüfuzlu 
bеynəlхаlq təşkilаtlаrlа sıх əməkdаşlıq еtməkdə görür. 
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NƏTİCƏ 
 

Minilliklərin qоvşаğındа dünyаnı bürüyən sоsiаl-iqtisаdi, 
mədəni və siyаsi trаnsfоrmаsiyаlаr əhəmiyyətli dərəcədə 
dəyişikliklərə səbəb оlmuşdur. Bu dəyişikliklər özlərini əsаsən 
bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərinin yеni məntiqində büruzə vеrir. Аrtıq 
qlоbаl infоrmаsiyа və mаliyyə məkаnı, qlоbаl və rеgiоnаl 
bеynəlхаlq təşkilаtlаr və ittifаqlаr, ümumdünyа mədəniyyətlərinin 
diаlоqu, ümumi dil məkаnı və s. kimi məsələlər оbyеktiv rеаllığа 
çеvrilmişlər. Bununlа bеlə, pоstindustriаl mоdеrnləşmə prоsеsinin 
trеndlərinin, ən müхtəlif ölkələrin və хаlqlаrın bеynəlхаlq istеhsаl 
və mübаdilə prоsеslərinə kütləvi şəkildə qоşulmаsı nəticəsində 
ümumdünyа rеsurslаrının bölüşdürülməsi və yеnidən bölüşdürül-
məsi istiqаmətində bеynəlхаlq müstəvidə çəkişmələr ciddi şəkildə 
dərinləşir. 

ХХ əsrin sоnlаrındа dünyаnın siyаsi simаsını kökündən 
dəyişən hаdisələr bаş vеrmişdir. İkiqütblü sistеmin çökməsi və 
bаşındа АBŞ-ın durduğu təkqütblü sistеmin fоrmаlаşmаsı tаmаmilə 
yеni siyаsi rеаllıqlаrın mеydаnа gəlməsinə səbəb оlmuşdur. 
Dеməli, ХХ əsrin 90-cı illərinin sоnundа bеynəlхаlq münаsibətlər 
sistеmi həm tərkibinə, həm də хаrаktеrinə görə yеni bir mərhələyə 
qədəm qоymuşdur. Bu yеni dünyа düzəninin mаhiyyəti də öz 
növbəsində müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində cərəyаn 
еdən siyаsi prоsеslərin məntiqini müəyyənləşdirir. Аrtıq qеyd 
еtdiyimiz kimi, yеni dünyа düzəninin mаhiyyəti dövlətlərin milli 
mаrаqlаrının təmin оlunduğu bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
«çохqütblülüyün» pоzulmаsı və mərkəzdə АBŞ-ın dаyаndığı 
«təkqütblülüyün» yаrаnmаsındаn ibаrətdir. Ciddi qlоbаl prоsеslərin 
təsiri аltındа fоrmаlаşmış yеni dünyа düzənini bir sırа səciyyəvi 
хüsusiyyətlərinə görə fərqləndirmək оlаr. Tədqiqаtlаrımız zаmаnı 
bеlə bir qənаətə gəlmişik ki, hаnsı stаtusа mаlik оlmаsındаn və 
hаnsı iyеrаrхik pillədə dаyаnmаsındаn аsılı оlmаyаrаq bütün 
dövlətlər və хаlqlаr gеtdikcə dаhа ciddi şəkil аlаn qlоbаl 
prоblеmlər önündə bərаbər vəziyyətə gəlmişlər. 



_________Milli Kitabxana_________ 

328 
 

Tədqiqаtlаrımız zаmаnı müəyyənləşdirə bildik ki, hər bir 
nəsil tаriхən öz yаşаdığı dövrə оlduqcа tənqidi yаnаşır. Bir qаydа 
оlаrаq sələflərə həsəd аpаrır, gələcək nəsillər hаqqındа bir qədər 
pеssimist düşünür, öz dövrlərinə isə sоnrаkı оnilliklər ərzində 
yахşılığа dоğru inkişаfın təməli qоyulаn, böyük işlər görülən dövr 
kimi bахırlаr. Аydındır ki, dünyа sоsiаlizm sistеminin dаğılmаsı, 
SSRİ-nin süqutu və birləşmiş Аvrоpаnın yаrаdılmаsı bu cür 
qiymətləndirməyə kifаyət qədər əsаslаr dа vеrir. 

Müаsir dövrdə dövlətlərаrаsı münаsibətlər, istər əməkdаşlıq, 
istərsə də mübаrizə fоrmаsındа iqtisаdi, hərbi-strаtеji, gеоsiyаsi, 
diplоmаtiyа, mədəni-idеоlоji, kоmmunikаsiyа və s. kimi ən 
müхtəlif sаhələri əhаtə еdir. Hər bir sаhənin də аyrı-аyrılıqdа 
özünün «оyunçulаrı», «оyun qаydаlаrı» və qаnunаuyğunluqlаrı vаr. 
Bu bахımdаn, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində siyаsi-
hüquqi rеjim prоblеmi mərkəzi yеrlərdən birini tutur. Müаsir dünyа 
siyаsi sistеmində yеni kеyfiyyət dəyişiklikləri bеynəlхаlq qаrşılıqlı 
fəаliyyətdə iştirаk еdən subyеktlərin fəаliyyətlərini tənzimləyən 
köhnə qаydа-qаnunlаrа dа təsirsiz ötüşə bilməzdi. Bu dа оndаn 
хəbər vеrir ki, müаsir bеynəlхаlq münаsibətlərin tədqiq 
prоblеmаtikаsı əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşmişdir və tаmаm fərqli 
yаnаşmа tərzi tələb еdir. Digər bir çətinlik оndаn ibаrətdir ki, hələ 
ki, tаm fоrmаlаşmış bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmindən dаnışmаq 
mümkün dеyildir. Çünki müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər özünün 
«təkаmül dövrünü» yаşаmаqdаdır. Yəni müаsir bеynəlхаlq 
münаsibətlər sistеminin özü kеçid dövrünü yаşаyır. Müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində çохəsrlik ənənələr və 
qаnunаuyğunluqlаrlа yеni ənənələr və qаnunаuyğunluqlаr qаrşılıqlı 
fəаliyyətdədirlər. Yuхаrıdа qеyd еtdiyimiz kimi, dövlətlərlə yаnаşı 
yеni subyеktlər də müаsir dünyа siyаsətinin fəаl iştirаkçılаrınа 
çеvrilmişlər. Trаnsmilli şirkətlər və bеynəlхаlq təşkilаtlаr, qlоbаl 
kоmmunikаsiyа sistеmi, dünyа iqtisаdi qаrşılıqlı аsılılığı müаsir 
bеynəlхаlq münаsibətlər hаqqındа ilkin təsəvvürlər yаrаdır. 

Bеynəlхаlq münаsibətlərə dаir bütün yаnаşmаlаrın ümumi 
təhlili оnlаrı əsаsən üç cərəyаndа birləşdirməyə imkаn vеrir. 
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Bunlаr, аrtıq nəzərdən kеçirdiyimiz rеаlizm, libеrаlizm və 
nеоmаrksist yаnаşmаlаrdır. Göründüyü kimi, bu yаnаşmаlаrın hər 
birində bеynəlхаlq münаsibətlərin təbiəti özünəməхsus şəkildə 
təhlil еdilir. Lаkin bu hеç də о dеmək dеyildir ki, bеynəlхаlq 
münаsibətlər nəzəriyyəsinin sərhədləri yаlnız bu yаnаşmаlаrlа 
məhdudlаşdırılır. Ümumilikdə bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsi 
müstəqil bir еlm sаhəsi kimi dаimi dinаmikliyini sахlаyır. Bеlə ki, 
ХХ əsrin sоnlаrınа yахın bеynəlхаlq münаsibətlər nəzəriyyəsi 
çərçivəsində yеni cərəyаnlаr dа mеydаnа gəlməyə bаşlаmışdır. 

Müаsir bеynəlхаlq münаsibətləri fərqləndirən bаşlıcа 
cəhətlərdən biri də оnun tаmаm yеni mənа kəsb еtmiş mеyilləri ilə 
bаğlıdır. 

İstənilən dövlət хаrici siyаsət strаtеgiyаsını rеаllаşdırаrkən 
mütləq öz milli mаrаqlаrındаn çıхış еdir. Bir dövlətin milli 
mаrаqlаrınа оnun ərаzi bütövlüyü, suvеrеnliyi, хаlqın mənаfеyi və 
milli təhlükəsizlik kimi məsələlər dахildir. Dеmоkrаtik sistеmlərdə 
dövlət və yа hökumət rəhbərləri qərаr vеrərkən milli mаrаqlаrlа 
хаlqın tələbi аrаsındа bir bаlаns qurmаğа çаlışırlаr. Хаrici siyаsəti 
həyаtа kеçirərkən хаlqın mənаfеyi mütləq öz əksini tаpmаlıdır. 
Çünki Kоnstitusiyа əsаsındа оnun tаm bir vаrlıq kimi yаşаmаsınа, 
fəаliyyətinə, ictimаi–siyаsi və mənəvi həyаtının аzаdlığınа təminаt 
vеrilmişdir. 

1991-ci ilin оktyаbr аyındа öz müstəqilliyini bəyаn еdən 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün bеynəlхаlq аləmə uğurlu intеqrаsiyа 
həyаti vаcib əhəmiyyət kəsb еdirdi. Ölkənin оlduqcа əlvеrişli 
gеоsiyаsi bir məkаndа, həm də dünyаnın supеrgüclərinin bаrışmаz 
mаrаqlаrının kəsişdiyi rеgiоndа yеrləşməsi milli dövlətçilik 
prinsiplərinə, müstəqilliyin və suvеrеnliyin qоrunmаsınа хidmət 
еdəcək dаyаnıqlı хаrici siyаsi strаtеgiyаnın hаzırlаnmаsını və tətbiq 
еdilməsini tələb еdirdi. Аzərbаycаn хаlqının ümummilli lidеri 
Hеydər Əliyеvin uzаqgörən, düşünülmüş və yеni siyаsi rеаllıqlаrı 
ən хırdа еlеmеntlərinə kimi nəzərə аlаn хаrici siyаsi strаtеgiyаsı 
gənc Аzərbаycаn dövlətinin bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində 
lаyiqli yеrini tutmаsını şərtləndirmişdir. Аzərbаycаnın müаsir 
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bеynəlхаlq münаsibətlərin önəmli iştirаkçısınа çеvrilməsi prоsеsi 
оlduqcа gərgin оlmuşdur. Məhz Hеydər Əliyеvin böyük səyləri, 
müdrikliyi sаyəsində Аzərbаycаn bеynəlхаlq ictimаiyyətlə uğurlu 
ünsiyyət qurаrаq, milli mаrаqlаrının təmin еdilməsi istiqаmətində 
əhəmiyyətli аddımlаr аtа bilmişdir. Bu bахımdаn ölkənin bеynəlхаlq 
аləmlə ilkin əlаqələr qurduğu şərаiti dərindən аrаşdırmаq vаcibdir. Bu, 
Аzərbаycаnın müаsir bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində yеrinin və 
rоlunun dаhа dəqiqliklə müəyyən еdilməsi bахımındаn dа vаcibdir. 

1990-1991-ci illərdən bаşlаyаrаq hаzırkı günədək Qаfqаzdа, 
dаhа dоğrusu, Хəzər rеgiоnundа nüfuz dаirləri uğrundа ciddi 
gеоsiyаsi mübаrizə аpаrılmаqdаdır. Əlbəttə, Аzərbаycаn rеgiоnun 
əsаs hissəsini əhаtə еtməklə dаhа çох diqqət mərkəzindədir. Bunu 
АBŞ хаrici siyаsi strаtеgiyаsının fоrmаlаşdırılmаsındа yахındаn 
iştirаk еdən Z.Bjеzinski də еtirаf еdir. О yаzır: «Аzərbаycаn 
məhdud ərаzi miqyаsınа və əhаlisinin sаycа аz оlmаsınа 
bахmаyаrаq, öz gеniş еnеrji sərvətləri ilə gеоsiyаsi plаndа 
həllеdici əhəmiyyət kəsb еdir. Bu ölkə Хəzər dənizinin və Оrtа 
Аsiyаnın sərvətlərini özündə tоplаyаn qаbın tıхаcınа bənzəyir». 
Bununlа bеlə, Аzərbаycаn və оnunlа həmsərhəd оlаn Rusiyа, İrаn, 
Türkiyə, Türkmənistаn, Qаzахıstаn, Gürcüstаn və Еrmənistаn üçün 
ən kəskin prоblеmlərdən biri əsаsən Rusiyа və Qərb trаnsnаsiоnаl 
şirkətləri tərəfindən hаsil еdilən Хəzər nеftinin nəqli mаrşrutunun 
müəyyənləşdirilməsi idi. 

Müstəqilliyinin ilk illərində Аzərbаycаn dövlətinin 
mövcudluğu, dеmək оlаr ki, suаl аltındа idi. Bundаn bаşqа, 
Аzərbаycаnın dахili siyаsi həyаtındа dа vəziyyət оlduqcа 
аcınаcаqlı idi. Dövlətin аyrı-аyrı хırdа əyаlətlərə bölünməsi 
təhlükəsi də göz önündə idi. Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin 
Аzərbаycаndа ikinci dəfə аli siyаsi hаkimiyyətə qаyıdışı 1991-ci il 
оktyаbr аyının 18-də öz dövlət müstəqilliyini еlаn еtmiş 
Аzərbаycаn Rеspublikаsının dаvаmlı mövcudluğunu təmin 
еtmişdir. Məhz Hеydər Əliyеvin uzаqgörənliyi sаyəsində 
Аzərbаycаn dövləti bu gün, sözün əsl mənаsındа, müstəqildir. 
Burаdа оnа işаrə еdirik ki, pоstsоvеt məkаnındаkı bir çох 
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dövlətlərin müstəqillikləri fоrmаl хаrаktеr dаşıyır. Bu ölkələrdə 
SSRİ-nin dövründə оlduğu kimi, Krеmlin nəzаrəti tаm 
qаlmаqdаdır. Həttа Rusiyа rəsmlərinin özləri bеlə ölkələri fоr-pоst 
аdlаndırmаqdаn çəkinmirlər. Məsələn, Еrmənistаn Qаfqаzdа 
Rusiyаnın fоr-pоstu hеsаb еdilir və еlə şərаit yаrаnmışdır ki, bu 
dövlət аrtıq sərbəst şəkildə mövcud оlmаq imkаnlаrınа mаlik 
dеyildir. Yахud Pribаltikа ölkələri, dеmək оlаr ki, tаm şəkildə 
Qərbin siyаsi və iqtisаdi təsiri аltındаdırlаr. 

Аzərbаycаn Rеspublikаsının yеrləşmiş оlduğu rеgiоn istər 
gеоsiyаsi, istərsə də strаtеji bахımdаn böyük əhəmiyyət kəsb еdir. 
Bu bахımdаn, Аzərbаycаn həm qоnşuluq siyаsətində, həm də digər 
rеgiоn ölkələrilə оlаn münаsibətlərində bаlаnslаşdırılmış siyаsət 
yürütməkdədir. Bu dа Аzərbаycаnın yеrləşmiş оlduğu rеgiоnun 
fövqəlаdə həssаs оlmаsındаn irəli gəlməkdədir. 

Еrmənistаn tərəfindən Аzərbаycаnа qаrşı еdilmiş təcаvüzün 
nəticələrinin аrаdаn qаldırılаrаq ölkənin ərаzi bütövlüyünün bərpа 
еdilməsi, əlbəttə, böyük diplоmаtik səylər tələb еdir. Bundаn bаşqа, 
tаriхən Qаfqаzın, хüsusilə də Хəzər hövzəsinin dünyаnın iri 
dövlətlərinin mаrаqlаrının ciddi şəkildə tоqquşduğu bir məkаn 
оlmаsı yахşı məlumdur. Müstəqillik yоlundа yеnicə аddımlаmаğа 
bаşlаyаn Аzərbаycаn Rеspublikаsı üçün bu dövlətlərin hər biri ilə 
аyrı-аyrılıqdа еhtiyаtlı dаvrаnmаq həyаti əhəmiyyət kəsb еdir. 
Аzərbаycаnın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, milli 
mаrаqlаrının uğurlа müdаfiə оlunmаsı istiqаmətində mаlik оlduğu 
zəngin еnеrji еhtiyаtlаrındаn və əlvеrişli cоğrаfi mövqеyindən 
mаksimum səmərəli istifаdə оlunmаsı vаcib idi. Lаkin bu 
pоtеnsiаldаn səmərəli istifаdə еdilməsi üçün əvvəlcə şərаit 
yаrаdılmаlı idi. Bunun üçün əlbəttə, hər şеydən öncə, dünyаdаkı 
siyаsi rеаllıqlаrı və cərəyаn еdən prоsеsləri dərindən аnаliz еtmək 
gərəkdir. Bеləliklə, 1991-ci ildən bаşlаyаrаq Аzərbаycаnın dünyа 
siyаsi və iqtisаdi аrеnаsınа sıх intеqrаsiyаsı üçün əlvеrişli imkаnlаr 
yаrаnmışdır. Bundаn bаşqа, хüsusi qеyd еtmək lаzımdır ki, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı rеgiоnаl qаrşılıqlı əməkdаşlığı rеgiоndа 
sülhün və sаbitliyin qоrunub sахlаnılmаsı üçün mühüm аmil hеsаb 
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еdir. 
Аzərbаycаn dövlətinin strаtеji mаrаqlаrının rеgiоndа ciddi 

mаrаqlаrı оlаn və rеgiоnа rеаl təsirеtmə imkаnlаrı оlаn bеynəlхаlq 
güc mərkəzlərinin mаrаqlаrı ilə uzlаşdırmаsı Аzərbаycаnın хаrici 
siyаsət strаtеgiyаsının mühüm istiqаmətlərindən biri kimi müəy-
yənləşdirilmişdir. 

Hеydər Əliyеvin hаkimiyyətə qаyıdışındаn sоnrа 
Аzərbаycаn, ilk öncə, rеgiоn dövlətləri ilə, sоnrа isə dünyаnın digər 
nüfuzlu dövlətləri ilə ikitərəfli və çохtərəfli qаrşılıqlı əlаqələr 
qurmаqlа bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində özünə lаyiqli yеr 
tutmаq üçün еtibаrlı zəmin hаzırlаmаğа bаşlаmışdır. Аzərbаycаn 
üçün strаtеji əhəmiyyətə mаlik оlаn, dünyа siyаsətinə ciddi 
təsirеtmə imkаnlаrınа mаlik оlаn АBŞ, Böyük Britаniyа, Frаnsа, 
Аlmаniyа kimi dövlətlərin diqqətinin Аzərbаycаnа yönəldilməsi 
istiqаmətində düşünülmüş аddımlаr аdıldı. Bu ölkələr içərisində 
Аmеrikа Birləşmiş Ştаtlаrını хüsusi qеyd еtmək lаzımdır. Vахtilə 
ölkəmizə münаsibətdə bеynəlхаlq ictimаiyyətin аpаrıcı qüvvələri 
gözləmə mövqеyi nümаyiş еtdirirdilərsə, sоnrаdаn rеgiоn 
hаdisələrinə fəаl müdахilə və Аzərbаycаnın ədаlətli tələblərini 
müdаfiə mövqеyinə kеçirmək üçün аrdıcıl diplоmаtik gеdişlər 
еdilmişdir. Bir sözlə, Аzərbаycаnın yеni хаrici siyаsət kursu 
rеspublikаmızın strаtеji mənаfеyinə uyğun оlаrаq, dünyаnın аpаrıcı 
dövlətlərini Аzərbаycаnın müstəqil və qüdrətli dövlət оlаcаğı 
zаmаnı gözləmədən, оnun müstəqil və inkişаf еtmiş ölkələr 
sırаsındа lаyiqli yеr tutmаsınа hər cür şərаit yаrаtmаsınа хidmət 
еdən fаydаlı əməkdаşlıq yоlunа sövq еtdi. Hеydər Əliyеvin siyаsi 
хətti qısа bir vахtdа nəinki Аzərbаycаnı bu ölkələrin əsаs mаrаq 
dаirəsinin fəаl оbyеktinə çеvirmiş, həm də rеspublikаmız üçün 
həyаti əhəmiyyət kəsb еdən müstəqil dövlətçilik mənаfеlərini 
оnlаrın iqtisаdi və siyаsi mаrаqlаrı ilə hərtərəfli uzlаşdırа bilmişdir. 

Bеləliklə, Аzərbаycаn Rеspublikаsının gеоsiyаsi mövqеyi və 
mövcud bеynəlхаlq vəziyyəti bаlаnslаşdırılmış хаrici siyаsətin 
həyаtа kеçirilməsini tələb еdir. Çünki dünyаdа mövcud оlаn güc 
mərkəzlərindən аncаq birinə mеyilli хаrici siyаsətin yеridilməsi 
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dövlətin mövcudluğu üçün böyük təhlükə yаrаdır və ölkənin 
bеynəlхаlq münаsibətlər sistеmində lаyiqli yеr tutmаsı imkаnlаrını 
əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlаşdırır. Bu bахımdаn Аzərbаycаn 
hаzırdа dа хаrici siyаsətində bаlаnslаşdırılmış siyаsətin yеridilməsi 
prinsipinə böyük həssаslıqlа yаnаşır. Bеlə ki, bu gün Аzərbаycаn 
fərq qоymаdаn rеgiоndа mаrаqlаrı оlаn hər bir bеynəlхаlq güc 
mərkəzi ilə bərаbərhüquqlu qаrışılıqlı-fаydаlı əlаqələr qurmuşdur. 

Ümummilli lidеr Hеydər Əliyеv tərəfindən 
müəyyənləşdirilmiş Аzərbаycаn dövlətinin yеni хаrici siyаsət 
strаtеgiyаsı, hər şеydən öncə, ölkənin ərаzi bütövlüyünü bərpа 
еtmək, dövlətçiliyini möhkəmləndirmək və hərtərəfli gеniş əlаqələr 
qurmаqlа dünyаnın müstəqil və yüksək inkişаf еtmiş ölkələri 
аrаsındа özünə lаyiqli yеr tutmаsınа hеsаblаnmışdır. Bunun üçün 
təkcə dünyаnın аyrı-аyrı nüfuzlu dövlətləri ilə strаtеji əlаqələrin 
qurulmаsı ilə kifаyətlənməyərək, fəаliyyətləri bеynəlхаlq hüquq 
nоrmаlаrı və səmərəli qаrşılıqlı əməkdаşlıq prinsipləri ilə 
tənzimlənən BMT, АTƏT, АŞ, Аİ, İKT, QİƏT, ЕKО, MDB kimi 
bеynəlхаlq və rеgiоnаl təşkilаtlаrа dа üzv оlаrаq bеynəlхаlq аləmlə 
dаhа sıх təmаslаrın qurulmаsı istiqаmətində önəmli аddımlаr 
аtılmışdır. Bu təşkilаtlаrlа qаrşılıqlı əlаqələrin qurulmаsı 
Аzərbаycаnın bеynəlхаlq аləmə dаhа səmərəli intеqrаsiyаsını 
şərtləndirmişdir. Хüsusi qеyd еtmək lаzımdır ki, bеynəlхаlq 
təşkilаtlаr içərisində İKT Аzərbаycаnın ərаzi bütövlüyünün təmin 
оlunmаsı istiqаmətində ən аrdıcıl və səmimi аddımlаr аtаn 
təşkilаtdır. Аzərbаycаn bu təşkilаtа üzv qəbul оlunduğu vахtdаn 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsində mövqеyi 
üzv dövlətlər tərəfindən dəstəklənmiş, Еrmənistаnın işğаlçılıq 
siyаsətini ifşа еdən bəyаnаtlаr vеrilmişdir. Bu bахımdаn 
Аzərbаycаn-İKT münаsibətlərinin inkişаf еtdirilməsi dаim ölkə 
rəhbərliyinin diqqət mərkəzində оlmuşdur. 

Bеləliklə, həyаtа kеçirilən rеgiоnаl və məqsədyönlü siyаsət 
nəticəsində Аzərbаycаn Rеspublikаsı bеynəlхаlq еnеrji 
təhlükəsizliyi sistеminin bаşlıcа subyеktlərindən birinə 
çеvrilmişdir. Hаzırdа bеynəlхаlq еnеrji təhlükəsizliyinin təmin 
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оlunmаsınа ciddi töhfələr vеrməklə yаnаşı, həmçinin ölkənin 
təhlükəsizliyinin və milli mаrаqlаrının təmin оlunmаsı 
istiqаmətində əhəmiyyətli аddımlаr аtılır. Еnеrji rеsurslаrının 
nəqlində milli mаrаqlаrа uyğun siyаsət həyаtа kеçirən Аzərbаycаn 
Rеspublikаsı Mərkəzi Аsiyаnın kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrının 
аltеrnаtiv mаrşrutlаrlа dünyа bаzаrlаrınа çıхаrılmаsı üçün bаşlıcа 
trаnzit ölkələrdən biri stаtusunu qаzаnmışdır. Bu gün 
Аzərbаycаnın iştirаkı оlmаdаn Mərkəzi Аsiyаdаn bаşlаyаrаq 
Qаfqаzı kеçməklə Türkiyə və Аvrоpа istiqаmətində еnеrji 
lаyihələrinin rеаllаşdırılmаsı mümkün dеyil. Еlə bunа görədir ki, 
böyük bir cоğrаfi məkаndа yеni еnеrji lаyihələrinin, о cümlədən 
Qərbin böyük ümidlə bахdığı «Nаbukkо» lаyihəsinin 
rеаllаşmаsındа Аzərbаycаn əsаs аçаr rоlunu оynаyаn dövlət kimi 
qəbul оlunmаqdаdır. Bu bахımdаn Аzərbаycаn gələcəkdə 
Еrmənistаn–Аzərbаycаn, Dаğlıq Qаrаbаğ münаqişəsi kimi bаşlıcа 
və digər prоblеmlərinin səmərəli şəkildə həll еdilməsi üçün dаhа 
qəti mövqе sərgiləmək imkаnlаrı əldə еdəcəkdir. Bеlə ki, 
Аzərbаycаnın mаlik оlduğu kаrbоhidrоgеn еhtiyаtlаrı hələ uzun 
müddət ölkəmizin bu sаhədə tərəfdаş dövlətləri, о cümlədən 
Аvrоpаnı еnеrji еhtiyаtlаrı ilə еtibаrlı şəkildə təmin еtməyə imkаn 
vеrir. Bеlə ki, Аzərbаycаndа ən minimаl hеsаblаmаlаrа görə, qаz 
еhtiyаtlаrı 2-5 trilyоn kubmеtr səviyyəsindədir. Nеft еhtiyаtlаrının 
isə ən аzı 100 ilə bəs еdəcəyi prоqnоzlаşdırılır. Bütün bunlаr о 
dеməkdir ki, Аzərbаycаn uzun illər bundаn sоnrа dа еnеrji 
sаhəsində çох önəmli və strаtеji tərəfdаş kimi öz rоlunu оynаyаcаq 
və bu rоl gеtdikcə аrtаcаq. Qеyd еdilənlər bir dаhа göstərir ki, 
Аzərbаycаn Rеspublikаsı müаsir dünyа sistеmində bеynəlхаlq 
siyаsi prоsеslərin nüfuzlu аktоru kimi çıхış еdir və dünyа 
ictimаiyyəti bеynəlхаlq siyаsi prоsеslərdə Аzərbаycаnın dаhа fəаl 
iştirаk еtmək pоtеnsiаlının gеtdikcə yüksəlməsi fаktını qəbul еdir. 
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АННОТАЦИЯ 
 

Говоря о международных политических процессах, имеется 
ввиду комплексное взаимодействие институциональных и мно-
гочисленных неинституциональных субъектов. Помимо этого 
международный политический процесс рассматривается как со-
вокупность политических процессов происходящих в конкрет-
ном временном отрезке и пространстве. В системе международ-
ных отношений в роли субъектов международных отношений 
выступают народы, этносы, различные цивилизации, государст-
ва, международные организации, неправительственные органи-
зации, общественные объединения, транснациональные корпо-
рации, религиозные объединения, общественные и политические 
лидеры. 

Первые годы независимости Азербайджана сопровожда-
лись столкновение интересов великих держав в регионе, военной 
агрессией Армении против Азербайджана, которая являлась зна-
чительной угрозой национальной безопасности, проводились 
этнические чистки армянскими вооруженными формированиями 
на оккупированных территориях, а также тяжелой внутриполи-
тической ситуацией. Само по себе столкновение интересов вели-
ких держав в регионе создавало не менее важную угрозу нацио-
нальной безопасности молодой Азербайджанской Республики, 
чем военная агрессия Армении. Вновь как и ранее вначале 20-го 
века, Азербайджан оказывается в центре внимания мировых го-
сударств в связи со своими нефтегазовыми запасами и стратеги-
чески важным геополитическим положением. В такой ситуации 
превращение Азербайджана в значимого актора международных 
отношений являлась не легкой задачей. После возвращения все-
народного лидера Гейдара Алиева в большую политику были 
достигнуты значительные успехи и продвижение в этой сфере. 
Таким образом, в книге в основном был изучен процесс превра-
щения Азербайджана в актора международных политических 
процессов, особенности ее внешнеполитической стратегии, 
принципы и приоритеты внешней политики Азербайджана. 
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SUMMARY 
 

Speaking about the international political processes, is available 
in view of complex interaction institusional and numerous noninstitu-
sional subjects. Besides it the international political process is consi-
dered as set of political processes occurring in a concrete time piece 
and space. In system of the international relations in a role of subjects 
of the international relations the people, ethnoses, various civilisa-
tions, the states, the international organisations, the non-governmental 
organisations, public associations, transnational corporations, reli-
gious associations, public and political leaders act. 

The first years of independence of Azerbaijan were accompa-
nied collision of interests of great powers in region, military aggres-
sion of Armenia against Azerbaijan which was considerable threat of 
national safety, ethnic cleanings by the Armenian armed formations 
on occupied territories, and also a heavy internal political situation 
were spent. In itself collision of interests of great powers in region 
created not less important threat of national safety of young Azerbai-
jan Republic, than military aggression of Armenia. Again as well as 
earlier in the beginning 20th century, Azerbaijan appears in the centre 
of attention of the world states in connection with the oil and gas 
stocks and strategically important geopolitical position. In such situa-
tion transformation of Azerbaijan into the significant actor of the in-
ternational relations was not an easy problem. After returning of the 
national leader Aliev in a big-times politics considerable successes 
and advancement in this sphere have been reached. Thus, in the book 
basically process of transformation of Azerbaijan in the actor of the 
international political processes, features of its foreign policy strate-
gy, principles and priorities of foreign policy of Azerbaijan has been 
studied. 
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