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Getdikcə qloballaşan və qütbləşmənin konkret nəticələrini gördüyümüz 

müasir dünya düzənində ABŞ-ın söz sahibi olduğu təşkilatlar ilə, o cümlədən 

NATO ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi olduqca aktual 

məsələdir. Bu əməkdaşlığın yarada biləcəyi potensial böhran durumlarını idarə 

etmək də müasir xarici siyasət xəttinin vacib istiqamətlərindən biridir. NATO ilə 

əməkdaşlığın üzv ölkələr üçün bəzi üstünlüklər yarada biləcəyi açıqdır. Müttəfiq 

ölkələrdə hərbi-strateji siyasətin formalaşmasından və qarşılıqlı fəaliyyəti inkişaf 

etdirməkdən tutmuş, müdafiə qabiliyyətini artırmağa və hərbi-siyasi böhran 

vəziyyətlərinin idarə edilməsinə qədər bir çox məsələ NATO-nun əsas fəaliyyət 

planının bir hissəsidir. Bundan əlavə, NATO proqramları həm də üzv ölkələrə öz 

müdafiə və təhlükəsizlik qurumlarını gücləndirməyə kömək edən bir siyasi xətt 

izləyir. Alyansın özü də rəsmi şəkildə açıqladığı kimi onun "əsas məqsədi 

üzvlərinin azadlığı və təhlükəsizliyini siyasi və hərbi vasitələrlə qorumaqdır" 

(Roger, 2006). 
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Bu baxımdan qismi və ya tam müharibə şəraitində yaşayan dövlətlər üçün 

NATO-ya üzv olmaq olduqca əhəmiyyətlidir. 

 

Cənubi Qafqaz ölkələri beynəlxalq arenada: Qərblə əməkdaşlığın  

dinamikası 

 

Donald Ramsfeldin “köhnə” Avropa və “yeni” Avropa ifadələri kifayət 

qədər müzakirə olundu. 1990-cı illərin ortalarından etibarən həm, “yeni” Avropa, 

həm Rusiya, həm də ABŞ Cənubi Qafqaza güclü maraq göstərmişdir. Ancaq 

etiraf etmək lazımdır ki, Rusiya bölgədə sabitliyin təmin olunmasında maraqlı 

deyil. ABŞ isə kifayət qədər cari münaqişələrlə məşğul olduğuna görə, artıq yeni 

münaqişə ocaqları axtarmır. Avropa İttifaqı isə ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda 

hər hansı bir hərbi müdaxilədə iştirak etmək niyyətində deyil. Rusiya və Aİ-nin 

bölgəyə fərqli istiqamətlərdən yanaşmalarına görə onlar arasında əməkdaşlıq və 

koordinasiya yaranması ehtimalı demək olar ki yoxdur. 

(https://www.worldbank.org/) 

 

Neft gəlirlərinin dövlət maliyyəsinə daxil olmasının ilk ilindən bu günə qədər 

sürətli iqtisadi inkişafa, xarici siyasətdəki ardıcıllığa, regional liderliyə və siyasi 

sabitliyə can atır. SSRİ-dən müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycan Qərblə 

geniş şəkildə və hərtərəfli əlaqələr qurdu. Rəsmi olaraq Rusiya ilə münasibətlər 

yaxşı olsa da, Dağlıq Qarabağla bağlı erməniyönümlü mövqeyinə görə Rusiyanın 

Azərbaycanda nüfuzu xeyli aşağıdır. Yaxın on beş ildə Azərbaycanın neft 

gəlirlərindən 140-150 milyard dollar arası gəlir əldə edəcəyi proqnozlaşdırılığına 

görə Rusiya Azərbaycanla münasibətlərini yenidən qiymətləndirmək 

məcburiyyətindədir.(https://ec.europa.eu/culture/policy/internationalcooperation) 

 

Keçmiş GUAM Rusiyanın xarici siyasətindəki səhv hesablamalar nəticəsində 

gözlənildiyindən daha güclü inkişaf yolu keçdi. Dnestryanı, Dağlıq Qarabağ, 

Cənubi Osetiya və Abxaziyadakı münaqişələri və Ukraynaya qarşı siyasəti ilə 

Rusiya Moldova, Gürcüstan, Azərbaycan və Ukraynadakı müsbət ictimai rəyin 

çox hissəsini itirdi. Beləliklə, Rusiya bölgədəki təsirini rəsmi Moskvanın 

istəmədiyi və proqnozlaşdıra bilmədiyi bir şəkildə zəiflətdi. Azərbaycan 

bölgədəki mövqeyindən istifadə edərək Ermənistanın regional layihələrdən təcrid 

olunmasına nail oldu. Davam etməkdə olan və hələ də həll olunmamış Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə cavab olaraq rəsmi Bakı Ermənistanın iqtisadi inkişafına 

xələl gətirməkdədir. Artıq Ermənistanın əli enerji tranzit layihələrindən, xüsusən 

Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərindən kəsilib. 

 

Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmağı onun insan haqları müddəalarını necə 

tətbiq etdiyinin yoxlanılması deməkdir. Azərbaycanın Avropameyilli siyasi xətti 

Avropa Qonşuluq Siyasətinin Fəaliyyət Planına əsaslanır və Azərbaycan bu gün 

belə Mədən Sənayesində Şəffaflıq Təşəbbüsünün lider ölkələrindən biridir.Ancaq 

neft gəlirləri ilə birlikdə  Azərbaycan üçün bəzi yeni məsələlər ortaya çıxdı. Neft 
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sərvətlərinin axınına baxmayaraq ilk dönəmlərdə dövlət xərclərinin düzgün idarə 

edilməməsi ilə bağlı narahatlıqlar var idi. Lakin son illər artıq bu problem də ölkə 

üçün aktuallığını itirib. Azərbaycan Gürcüstanla enerji təhlükəsizliyi 

məsələlərində də əməkdaşlıq edərək çiçəklənən qonşuluq siyasəti yürütdüyünü 

göstərir. Dağlıq Qarabağla bağlı problemlər isə hələ də qalmaqdadır və yaxın 

gələcəkdə heç bir açıq həll yolu görünmür. 

(https://ec.europa.eu/culture/policy/internationalcooperation) 

 

Gürcüstan bu dinamik və kritik bölgə çərçivəsindəki iqtisadi artımdan məmnun 

görünür. Bu ölkə siyasi iflas vəziyyəti, zəif ordu və sarsılmış milli nüfuza 

baxmayaraq müasir və qərb tərzi təhsil sistemi ilə sürətlə demokratiyaya doğru 

irəliləyəməyi bacardı. Lakin yenə də liberal demokratik dəyərlər baxımından bu 

ölkədə hələ çox iş görülməlidir. Bura vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, insan 

hüquqları sahəsində islahatlar və hüquq-mühafizə və idarəetmə problemləri də 

daxildir. Dünya Bankının qiymətləndirməsinə görə Gürcüstan vətəndaşların 

faydalı iş əmsalına görə regionda birinci yerdədir. (http://natopfp.mfa.gov.az/news/34) 

 

Yuxarıda sadalananlar Gürcüstanın coğrafi mövqeyi, siyasəti və iqtisadiyyatı 

baxımından həqiqətən bir Avropa ölkəsi olmaq istəyinə uyğundur. Eyni zamanda 

Gürcüstan bir Cənubi Qafqaz ölkəsidir və bu bölgədə stabil sülh və firavanlıq 

istəyir. Getdikcə Gürcüstan da özünü Avropa Birliyinin şərq sərhədi olaraq görür. 

Regionda enerji təhlükəsizliyi, ən azı Rusiya ilə yaşadığı acı təcrübəyə görə 

Gürcüstanın olduğu kimi, Avropanın da gündəmindədir. Gürcüstan hökuməti, öz 

sərhədlərindəki münaqişələrin hərbi yolla həllini tapmadığı fikrindədir. Gürcüstan 

hökuməti münaqişənin ATƏT və Aİ-nin dəstəyi ilə təsdiq edilmiş barışıq 

təklifləri ilə həll olunmasını istəyir. 

 

BMT Baş Assambleyasının 61-ci sessiyası zamanı münaqişələrə dair qətnamədə 

sülhün və birbaşa dialoqun nəticəsi olaraq münaqişənin sülh yolu ilə həlli 

vurğulanmışdır. Aİ və ABŞ bu prosesə daxil edilmişdir. Bununla belə münaqişə 

zonalarında demək olar ki hər gün ölüm və adam oğurluğu hadisələri baş verir. 

Rəsmi Tbilisinin qənaətincə, Rusiya Gürcüstandakı separatçı hərəkatların 

təşviqindəki əsas faktordur. (https://www.nato.int/nato-welcome) 

 

Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq təşəbbüslərini 

açıq-aşkar nümayiş etdirməsinə baxmayaraq, alyans hər üç region ölkəsi ilə eyni 

səviyyədə təmasları sıxlaşdırmaqda maraqlı olmuşdur. 2008-ci ildə Rusiya-

Gürcüstan müharibəsi zamanı Gürcüstanın gözləntilərinin əksinə olaraq, NATO 

onu yaxından dəstəkləmədi. NATO Gürcüstana yalnız siyasi dəstək verməklə 

işini bitmiş hesab etmişdi. Bu çox vacib bir məqamdan xəbər verirdi. NATO 

Gürcüstana hərbi dəstək verməməklə nümayiş etdirdi ki, Gürcüstanı hələlik öz 

sıralarında görmür. Bundan başqa, NATO Gürcüstana görə Rusiya ilə açıq 

qarşıdurmaya getməyi məqsədyönlü saymamışdı. Bu baxımdan bu gün 

Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi böyük bir sual altındadır. Baxmayaraq 
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ki, Gürcüstan NATO-ya üzvlük üçün namizəd ölkə kimi nəzərdən keçirilir, onun 

alyansa qoşulması ehtimalları yüksək qiymətləndirilmir. Hesab edirik ki, 

Gürcüstanın öz təhlükəsizliyi baxımından da onun NATO-ya üzv olması 

məqsədəuyğun deyil. Belə ki, bu, Rusiya-Gürcüstan münasibətlərini ciddi şəkildə 

gərginləşdirə bilərdi və çox güman ki, Gürcüstanı Rusiya qarşısında tam qorumaq 

mümkün olmazdı. Qeyd edək ki, qərbpərəstliyi ilə xüsusi seçilən M. 

Saakaşvilinin hakimiyyətdən getməsindən sonra belə Gürcüstanın NATO 

siyasətində əhəmiyyətli dəyişiklik baş verməmişdir. Belə ki, 2013-cü ildə 

Gürcüstanın baş naziri B. İvanişvili 2014-cü ildə NATO-Gürcüstan 

münasibətlərində strateji yaxınlaşma planını reallaşdıracağını qeyd etmişdir. 

Lakin belə hesab edilirr ki, M. Saakaşvilinin hakimiyyətdən getməsindən sonra 

Gürcüstan NATO siyasətini dəyişməsə belə, bu münasibətlərdə əvvəlki kimi 

səmimi görünmürdü. Sanki, sadəcə Qərbin qınağından qorunmaq üçün NATO ilə 

əlaqələrin deklorativ olaraq inkişafını dəstəkləyirdi. (https://www.nato.int/nato-

welcome) 

 

Ermənistanın siyasəti əvvəldən fərdi-milli siyasət kimi deyil, bölgədəki 

qonşularla, həmçinin əsas regional və qlobal güclərlə münasibətlərdən asılı olaraq 

həyata keçirilmişdir. Bu dövlətin milli maraqlarının beynəlxalq təşkilatlarda 

təmsil olunması qısamüddətli gedişlərə əsaslana bilməz. Buna görə də Ermənistan 

Dağlıq Qarabağdakı münaqişəni həll etmək, həmçinin Azərbaycan və Türkiyə ilə 

münasibətləri yaxşılaşdırmaq məcburiyyətindədir. Burada dövlətin ABŞ, Rusiya, 

İran və Avropa Birliyi ilə əlaqələrini də nəzərə almaq lazımdır. Ermənistanın 

beynəlxlaq sferada inetqrasiya istiqaməti xarici siyasət və daxili problemlərin 

tarazlaşdırılması, iqtisadi liberallaşma və siyasi islahatlar ilə xarakterizə olunur. 

(https://www.foxnews.com/world/what-is-nato-and-why-is-it-important ) 

 

Ermənistanda Avropa İttifaqnın Avropa Qonşuluq Siyasətinə özlərini bir  Avropa 

ölkəsi olaraq inkişaf etdirmək üçün həyati yanaşma kimi baxılır. Aİ ilə 

münasibətlər müstəqillikdən bəri tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq prinsiplərinə 

əsaslanmışdır. Cari olaraq Ermənistanın ticarətinin 35%-i Avropa Birliyi ilə 

həyata keçirilir (https://www.foxnews.com/world/what-is-nato-and-why-is-it-

important ). Ermənistandakı identiklik probleminə gəlincə isə, insanlar öz 

şəxsiyyətlərini, dəyərlərini və özünü dərk etmə istiqamətlərini avropalı olaraq 

görürlər. Bunu keçirilmiş son sorğular da təsdiqləyir.  

 

Buna baxmayaraq hesab edirik ki, Ermənistan NATO üçün ən perspektivsiz 

ölkədir. Müşahidə olunan reallıq ondan ibarətdir ki, Ermənistandakı hazırkı 

rejimə Qərbin münasibəti birmənalı deyildir. Doğrudur, Qərb strukturları 

Ermənistandakı zəif dayaqlarını tam itirməmək xatirinə onunla əməkdaşlığı 

aktual saxlayır. Amma bu əməkdaşlığın Qərbin gözləntilərinə cavab verəcək 

nəticələrə gətirib çıxaracağı inandırıcı görünmür. Ermənistan tam olaraq 

Rusiyanın hərbi-siyasi nəzarəti altındadır. Bu baxımdan, həmçinin, hesab etmək 

olar ki, NATO-Ermənistan əməkdaşlığı deklorativ xarakter daşıyır. Ermənistan 
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da digər Cənubi Qafqaz respublikaları kimi 1994-cü ildə NATO-nun SNT 

proqramına qoşulmuşdur. Lakin onun Alyansla əməkdaşlığının dinamikliyi 

Azərbaycan və Gürcüstandan nəzərəçarpacaq dərəcədə zəif olmuşdur. 

Ermənistanın başqa bir hərbi-siyasi blokun - KTMT-nin üzvü olması, onun 

NATO ilə təmaslarının sıxlaşması imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. 

Gürcüstanla müqayisədə Ermənistan NATO ilə əməkdaşlıqda həddən artıq 

ehtiyatlı davranmışdır və heç də təşkilata qoşulmaq istəyini bildirməmişdir. 

Azərbaycan və Gürcüstandan fərqli olaraq Ermənistan NATO ilə istənilən 

səviyyəli əməkdaşlığında həmişə birbaşa Rusiya amilindən çıxış etmişdir. 

Ermənistan tərəfi bəyan edir ki, NATO ilə əlaqələrin qurulması və inkişaf 

etdirilməsi Rusiya ilə strateji müttəfiqliyə kölgə salmamalıdır. Gürcüstan NATO-

nu öz təhlükəsizliyinin qarantı kimi nəzərdən keçirirsə, Ermənistan bu rolda 

ancaq Rusiyanı görür. Azərbaycan isə təhlükəsizliyinin etibarlı təmin 

olunmasının əsas yolunu regionda maraqları olan bütün subyektlərlə konstruktiv 

əməkdaşlıqda görür.( (https://www.foxnews.com/world/what-is-nato-and-why-is-

it-important ) 

 

KTMT-nin üzvü olmasına baxmayaraq Ermənistan NATO ilə əməkdaşlığını 

davam etdirməkdədir. Lakin bu əməkdaşlıq Rusiyanın müəyyənləşdirdiyi 

sərhədlərin hüdudlarını aşmır. Ermənistanın NATO-nin layihələrində iştirak 

etməsi onun NATO ilə əməkdaşlığının yaxşı perspektivlərinin olması kimi 

qiymətləndirilməməlidir. Ermənistan artıq özünü hərbi-siyasi yönünün Rusiya 

istiqamətində olduğunu aşkar nümayiş etdirməkdədir. Buna baxmayaraq, NATO 

Ermənistanla bağlı ümidlərini itirmir və onun Rusiyanın təsiri altından 

çıxarılması istiqamətində cəhdlərini davam etdirir.  

 

Azərbaycan və NATO münasbətlərinin inkişaf dinamikası və gələcək  

perspektivləri 

 

NATO-nun rəsmi saytının məlumatlarına görə, Azərbaycan qurumun 

rəhbərlik etdiyi əməliyyatlara töhfə verir və bir çox üzv ölkələrlə bəzi digər 

sahələrdə əməkdaşlıq edir. Ölkə rəhbərliyinin islahat aparmaq səylərinə dəstək 

vermək qurumun prioritetləri sırasındadır. 

 

NATO ilə münasibətlər 1992-ci ildə, Azərbaycanın Şimali Atlantika Əməkdaşlıq 

Şurasına daxil olduğu vaxtdan başladı. Bu dialoq forumu 1997-ci ildə 

Avroatlantik məkanda bütün müttəfiqləri və tərəfdaş ölkələri bir araya gətirən 

Avro-Atlantik Tərəfdaşlıq Şurası tərəfindən yaradıldı.İkitərəfli əməkdaşlıq 

Azərbaycan 1994-cü ildə Sülh Naminə Tərəfdaşlıq  proqramına qoşulduqdan 

sonra başladı. Sülh naminə fəaliyyətlərdə müntəzəm iştirak sayəsində Azərbaycan 

NATO-nun rəhbərliyi altında sülhə dəstək əməliyyatlarını dəstəkləməklə Avro-

Atlantik təhlükəsizliyə aktiv töhfə verə bildi (https://www.nato.int/cps/en). 
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Birgə fəaliyyətlər, islahat planları və siyasi dialoq prosesləri iki illik müddətə 

birlikdə razılaşdırılmış Azərbaycanın Fərdi Tərəfdaşlıq Fəaliyyət Planında ətraflı 

şəkildə əks olunmuşdur. Əslində Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlığın 

tarixi də 1994-cü ildən başlayır. 1994-cü ilin mayında Azərbaycan tərəfi SNT 

proqramının çərçivə sənədini imzaladı. ( Həsənov, 2005)  Yeri gəlmişkən qeyd 

edək ki, Sülh Naminə Tərəfdaşlığın əsas məqsədlərindən biri Tərəfdaş-dövlətlərin 

silahlı qüvvələrinin onların NATO qüvvələri ilə sülhyaratma fəaliyyətində 

qarşılıqlı əlaqədə ola bilməsi üçün inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. İkitərəfli 

proqramlar və hərbi təlimlər tərəfdaş dövlətlərə sülhyaratma fəaliyyətində NATO 

qüvvələri ilə birlikdə iştirak edə bilən hərbi hissələr yaratmağa kömək edir. 

Ümumi xarici dilin (ingilis dili) öyrənilməsi və qüvvə və vasitələrin əməliyyat 

uyğunluğunun inkişaf etdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir (Həsənov , 2005). 

Sözü gedən ölkələrin silahlı qüvvələrinin Şimali Atlantika Alyansının əməliyyat 

normalarına uyğunluğu getdikcə daha çox artır ki, bu da onlara öz fəaliyyətinin 

səmərəliliyini artırmağa, həmçinin bu fəaliyyətə NATO-da istifadə olunan 

sistemlərə uyğun olan iş metod və sistemlərini tətbiq etməyə imkan verir.  

 

Bu sahədə Əməliyyat İmkanları Konsepsiyası əsas rol oynayır. 1994-cü ildə 

Müttəfiq Qüvvələrin Avropadakı Ali Baş Qərargahı (MQAABQ) nəzdində 

yaradılmış Tərəfdaşlıq Əlaqələndirmə Qrupu NATO Strateji Komandanlığının 

SNT döyüş hazırlığı və təlim məsələlərinin əlaqələndirilməsi üzrə fəaliyyətini 

təmin edir. Qeyd etdiklərimizdən aydın görünür ki, SNT proqramı çərçivəsində 

NATO ilə əməkdaşlıq bir çox məqamlar baxımından Azərbaycan üçün vacib 

əhəmiyyət kəsb edirdi. Belə ki, “Sülh Naminə Tərəfdaşlıq” Proqramını özünün 

siyasi müstəqilliyini gücləndirmək və ərazi bütövlüyünü qorumaq imkanı kimi 

görürdü. Eyni zamanda, Proqram Azərbaycanın NATO üzvü olan, demokratiya 

və bazar iqtisadiyyatı sahəsində böyük təcrübəyə malik ölkələrlə inteqrasiyasının 

sürətlənməsinə, onlarla əməkdaşlığın yeni formalarının təşkilinə şərait yaradırdı 

 (Həsənov, 2005).  

 

 1997-ci ilin noyabrında NATO ilə əməkdaşlıq üzrə Dövlət komissiyasının 

yaradılması Azərbaycanın Alyansla əməkdaşlığa böyük önəm verdiyinə dəlalət 

edirdi. Lakin Gürcüstandan fərqli olaraq, Azərbaycan Alyansa qoşulmaqla bağlı 

təşəbbüslə çıxış etməmişdir. 1994-cü il mayın 4-də ümummilli lider Heydər 

Əliyev SNT proqramının çərçivə sənədini imzaladıqdan sonra NATO-

Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında ciddi dinamiklik müşahidə olunmağa 

başladı. Belə ki, Azərbaycan NATO ilə bir sıra sahələrdə faydalı əməkdaşlığı 

genişləndirmək imkanı əldə etdi. Azərbaycan Qərblə olan qeyri-müəyyən 

qarşılıqlı münasibətlərini daha konkret tərəfdaşlıqla əvəz etmiş oldu. Bu elə bir 

tərəfdaşlıq idi ki, onun nə səviyyədə inkişafı həm də Azərbaycanın fəallığından 

asılı olacaqdı.( Həsənov, 2005) 
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1994-cü il iyun ayının 10-da İstanbul şəhərində ŞAƏŞ-nın xarici işlər nazirləri 

səviyyəsində növbəti sessiyası keçirildi. Sessiyada əsasən iki məsələ - SNT 

proqramının reallaşdırılma səviyyəsinin təhlili və “Sülhyaratma əməliyyatları 

haqqında” Sülhyaratma zamanı Əməkdaşlıq üzrə Xüsusi Qrupun hazırladığı 

yekun məruzə gündəlikdə dururdu. Qeyd etdiyimiz kimi, hələ 1993-cü ilin 

iyununda, ŞAƏŞ-nın Afina görüşündə Xüsusi Qrupun birinci məruzəsi təsdiq 

edilmişdir. Bu sənəddə ŞAƏŞ çərçəvəsində sülhyaratma əməliyyatlarına aid bir 

sıra nəzəri məsələlər və əməkdaşlıq prinsipləri öz əksini tapmışdı. Bundan əlavə 

əməkdaşlığın konkret sahələri – təcrübə mübadiləsi, birgə konsepsiya və 

doktrinaların hazırlanması, hərbi hazırlıq, maddi-texniki təchizat və s. göstərilirdi.  

 

Xüsusi qrupun ikinci məruzəsi ŞAƏŞ-nın 1993-cü il dekabr görüşündə təsdiq 

edildi. Bu, həyata keçirilən konkret əməliyyatların işıqlandırılmasına həsr 

olunmuşdu (Yuqoslaviya üzrə BMT qətnamələrinin icrası). İstanbulda qəbul 

edilən yekun məruzə sülhyaratmanın siyasi və konseptual məsələlərinə və bu 

fəaliyyətin planlaşdırılması sahəsində əməkdaşlığın texniki məsələlərinə aid idi. 

Təsdiq edilmiş məruzə münaqişə zonasına beynəlxalq sülhyaratma qüvvələrinin 

yerləşdirilməsi və bununla da Rusiyanın MDB-də sülhyaratma təşəbbüslərinin 

məhdudlaşdırılması baxımından böyük əhəmiyyətə malik idi. Qarabağ 

münaqişəsinin həllində NATO kimi nüfuzlu hərbi təşkilatın iştirakına nəzəri də 

olsa, imkanlar açılırdı. İstanbulda Xüsusi Qrupun SNT proqramının hərbi-siyasi 

komitəsi ilə birləşdirilməsi qərara alındı. Onun fəaliyyətində iştirak etmək üçün 

sülhyaratma təcrübəsinə malik bir sıra Avropa dövlətləri – Finlandiya, İsveç, 

Sloveniya, Avstriya və İrlandiya da dəvət edildi. Komitənin iclaslarında ATƏM 

və BMT-nin də nümayəndələri iştirak etmək hüququna malik idi. Buna görə də 

komitənin fəaliyyətinin gələcəkdə diqqətlə izlənilməsi və onun daxilində aktiv iş 

aparılması Azərbaycan üçün əsas məqamlardan biri olmalı idi. Sessiyada Xarici 

İşlər Naziri H. Həsənovun başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti də 

iştirak edirdi.( https://www.rferl.org/a/1102012.html) 

 

Ermənistan və Azərbaycan arasında mayın 8-i əldə olunmuş atəşkəsdən sonra, hər 

iki tərəf münaqişənin həllində özü üçün əlverişli olan prinsiplərin qəbul 

edilməsinə nail olmağa çalışırdı. Bu məsələ həmin dövr üçün diplomatiyamızı 

məşğul edən ən əsas hədəflərdən idi. Buna görə də nümayəndə heyətimizin 

başçısı öz çıxışında aşağıdakı konkret tədbirləri irəli sürürdü: 

 

-münaqişə bölgəsinə müşahidəçilərin yerləşdirilməsi; 

-işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların dərhal, qeyd şərtsiz çıxarılması; 

-qeyri-nizami silahlı birləşmələrin tərk-silah edilməsi; 

-məcburi köçkünlərin öz yerlərinə qaytarılması və bundan sonra Dağlıq 

Qarabağın statusu haqqında danışıqlara başlanılması.(Гусейнов, 2008)  

 

Bu sessiyada Qarabağ münaqişəsi öz əksini iki sənəddə - NATO Nazirlər 

Şurasının 9 iyunda qəbul edilmiş rəsmi sənədində və ŞAƏŞ Xarici İşlər 
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Nazirlərinin Bəyanatında tapdı. Qarabağ münaqişəsi barədə NATO-nun və 

ŞAƏŞ-nın sonrakı dövrlər üçün mövqeyi məhz İstanbul görüşündə qəbul edilmiş 

sənədlər əsasında formalaşdığı üçün bu məqamın üzərində bir qədər ətraflı 

dayanmaq lazımdır. NATO Nazirlər Şurası sənədinin Cənubi Qafqaza aid olan 

14-cü maddəsi, Alyansın 1994-cü il Brüssel sammiti bəyannaməsinin 21-ci 

maddəsini demək olar ki təkrar edirdi. Bu maddədə deyilirdi ki: “Cənubi Qafqaz 

regionunda vəziyyət xüsusi narahatçılıq doğurur. Biz ərazi əldə edilməsi üçün 

qüvvə tətbiqini pisləyirik. Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın ərazi 

bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət edilməsi, regionda sülh, sabitlik və 

əməkdaşlığın bərpa edilməsi üçün əsas olmalıdır. Regionda davam edən 

konfliktlərin ədalətli və sülh yolu ilə həlli yalnız ATƏM və BMT-nin himayəsi 

altında mümkündür”. (https://jamestown.org/program/armenias) 

 

1997-ci ilin noyabrında isə H.Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanın NATO ilə 

əməkdaşlıq üzrə Dövlət komissiyası yaradılıb. NATO Cənubi Qafqaz ölkələri 

içərisində Azərbaycana daha etibarlı tərəfdaş kimi baxır. Bunun başlıca səbəbi 

ondan ibarətdir ki, Gürcüstan və Ermənistanla müqaisədə Azərbaycanının hər 

tərəfli potensialı daha yüksəkdir. Ən əsası isə Gürcüstanda və Ermənistanda 

Rusiyanın hərbi mövcudluğu olduğu halda, Azərbaycanda Rusiyanın hərbi 

qüvvələri yoxdur.  

 

Azərbaycanla NATO-nun əməkdaşlığının növbəti mərhələsini “Fərdi 

Əməkdaşlığa dair Fəaliyyət Planı” (IPAP) təşkil edir. Ilk dəfə olaraq NATO-nun 

2002-ci ilin noyabrında Praqada keçirilmiş sammitdə bəyan edilən IPAP NATO 

ilə əlaqələrini dərinləşdirməyə siyasi iradəsi və imkanı olan tərəfdaş dövlətlər 

üçün açıq elan edilib.( https://www.rferl.org)  

 

Azərbaycanın bu proqrama qoşulması məsələsi 2005-ci il aprelin 28-də Brüsseldə 

“NATO + Azərbaycan” formatında keçirilmiş görüşdə müzakirə edilərək 

təsdiqini tapmışdır. 2005-ci ilin mayın 27-də Şimali Atlantika Şurası 

Azərbaycanın Fərdi Əməkdaşlıq üzrə Fəaliyyət Planını təsdiq edib. IPAP-da 

əksini tapan müddəalara görə, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas məqsədi 

Avropa strukturlarına və institutlarına tam inteqrasiyadır. Azərbaycan, həmçinin, 

NATO-ya daha yaxın olmaq üçün Alyansla işgüzar və siyasi əməkdaşlığı 

fəallaşdırmaq niyyətindədir. Bu istiqamətdə Müdafiə Təsisatlarının Qurulması 

üzrə Tərəfdaşlıq Əməliyyat Proqramı (PAP DIB), Planlaşdırma və Analiz Prosesi 

(PARP) və eləcə də, müttəfiqlərlə məsləhətləşmələr vacib alətlər hesab edilir. 

(https://www.rferl.org)  

 

Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığının yaxın perspektivdə daha da dərindən 

qiymətləndirilməsi baxımından Fərdi Əməkdaşlığa dair Fəaliyyət Planının ikinci 

mərhələsinin təsdiq olunması qarşıya qoyulmuş məqsədlərin əldə olunma 

imkanlarını genişləndirməkdədir.Yeni minilliyin təhlükəsizlik çağırışlarına cavab 

verməyə çalışan NATO-nun son dövrlərdə enerji təhlükəsizlik məsələsinə diqqət 

https://jamestown.org/program/armenias
https://www.rferl.org/
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yetirməyə başladığı müşahidə edilməkdədir. Bu məqam Qərbin alternativ enerji 

mənbəyi rolunda çıxış edən Azərbaycanın Alyansla əməkdaşlığı üçün yeni 

perspektivlər üzə çıxarır. 1999-cu ildən qəbul edilmiş Strateji Konsepsiyasında 

enerji təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirən NATO-nun 28 noyabr 2006-cı il 

tarixli Riqa sammitində Alyansın bu məsələyə böyük əhəmiyyət verdiyini üzə 

çıxardı. 

 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın Qərbin siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik 

strukturları ilə əməkdaşlığa istiqamətlənmiş xarici siyasəti ölkənin yaxın 

perspektivdə Avroatlantik məkana inteqrasiyasını bir məqsəd kimi deyil, vasitə 

kimi nəzərdən keçirir. Bu əməkdaşlıq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa 

edilməsi, milli maraqların və tənlükəsizliyin qorunması, davamlı iqtisadi inkişafın 

və ümumi rifahın təmin edilməsi üçün vasitə rolunu oynayır. Təsadüfi deyil ki, 

prezident İlham Əliyev Azərbaycan-NATO əlaqələrinin inkişafı barədə bu sözləri 

deyib: “Bugün NATO ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər strateji tərəfdaşlıq 

baxımından çox əlamətdardır”. 

 

Beləliklə, Azərbaycanın Avro-Atlantik məkana siyasi-iqtisadi inteqrasiyası 

mənasında Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı, Qərbin təhlükəsizlik sistemində 

iştirakı Cənubi Qafqaz regionunda sabitliyin bərpa edilməsi üçün mühüm 

şərtlərdən biri kimi qəbul edilə bilər. Bu baxımdan, Azərbaycanın NATO ilə 

əməkdaşlığı ölkənin xarici siyasət kursunda böyük əhəmiyyət kəsb edir.NATO-

nun Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) Minsk Qrupu 

çərçivəsində aparılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yönəlmiş 

danışıqlarda birbaşa rolu yoxdur. Lakin NATO bütün tərəfləri münaqişənin sülh 

yolu ilə həllinə yönəlmiş səylərini davam etdirməyə çağırır.1997-ci ildən bəri 

Azərbaycanın AHP Planlaşdırma və Təftiş Prosesində iştirak etməsi ilə NATO və 

ayrı-ayrı müttəfiq ölkələr qarşılıqlı əlaqəni yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq 

sahələrin inkişafında Azərbaycana kömək etmişdir. Bu proses ilə yanaşı, 

Azərbaycan NATO standartlarına uyğun sahələri inkişaf etdirir, xaricdə NATO-

nun rəhbərliyi altında sülhə dəstək əməliyyatları üçün qüvvəsini əsirgəmir. 

 

NATO və Azərbaycan NATO standartlarını ölkənin Peşəkar Hərbi Təhsil tədris 

metodologiyasına və kurikulumlarına daxil etmək üçün 2008-ci ildə birgə 

razılaşdırılmış Müdafiə Təhsili Gücləndirmə Proqramı üzərində işə başladılar. 

Əvvəlcə bu səylər Silahlı Qüvvələrin Hərbi Kollecinə, yüksək səviyyəli hərbi 

rəhbərləri yetişdirən bir komandir və heyət məsələsinə yönəldildi. 2018-ci ildə, 

Azərbaycan NATO-dan istismara verilmiş məktəb olan Hərbi Liseyi bu proqrama 

(Bolqarıstan tərəfindən əhəmiyyətli dərəcədə dəstəklənən genişləndirmə) cəlb 

etməsini istədi. Bu layihə eyni zamanda yeni qurulan dil tədris mərkəzini də 

dəstəkləyir, Azərbaycanlı müəllimləri müttəfiq ölkələrin dil institutları ilə sıx 

əlaqəyə gətirir.(https://www.rferl.org) 

 

https://www.rferl.org/
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1999-cu ildən 2008-ci ilə qədər Azərbaycandan olan qoşunlar Kosovoda  NATO-

nun rəhbərlik etdiyi sülhməramlı qüvvələrin bir hissəsi idi.Azərbaycan 2002-ci 

ildən Əfqanıstanda NATO-nun rəhbərliyindəki Beynəlxalq Təhlükəsizliyə 

Yardım Qüvvələrinə fəal şəkildə dəstək verdi. Ölkə hazırda təlim keçmək, 

məsləhətləşmələr aparmaq və köməklik göstərmək üçün davam edən Qətiyyətli 

Dəstək Missiyasını (RSM) dəstəkləyir.  

 

Azərbaycan o cümlədən kritik enerji infrastrukturunun terror hücumlarından 

qorunmasında uzun müddətdir ki, maraqlıdır və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi 

Beynəlxalq Terrorla Mübarizə Tədris Mərkəzinin yaradılması üçün NATO ilə 

işləmişdir.NATO-nun Avro-Atlantik Təbii Fəlakətlərə Qarşı Mübarizə Mərkəzi 

(EADRCC) ilə əməkdaşlıqda Azərbaycan mülki fövqəladə hallar və təbii 

fəlakətlərin idarə edilməsi imkanlarını inkişaf etdirir. Ölkə dəfələrlə təlimlərdə 

iştirak etmişdir və mərkəzin heyətinə qatılmışdır. EADRCC-nın təcili yardım 

istəklərindən sonra Azərbaycan tərəfdaş ölkələrə təbii fəlakətlərlə mübarizə 

imkanlarını (yanğınsöndürən təyyarələr və vertolyotlar kimi) təklif etdi. Bundan 

əlavə, ölkədə təbii fəlakətlərin aradan qaldırılması əməliyyatlarına yüksək 

səviyyədə hazır olmaq üçün müvafiq sahələr inkişaf etdirilir. 

(https://www.rferl.org) 

 

1995-ci ildən bəri Azərbaycan NATO-nun Sülh və Təhlükəsizlik Naminə Elm 

Proqramı (KSİ) ilə kiber müdafiə təlimi, enerji və ekoloji təhlükəsizlik, təbii 

fəlakətlərin proqnozu və qarşısının alınması kimi mövzularda iştirak edir. 

Əməkdaşlığın digər əsas istiqaməti məlumat əldə etmək imkanlarının 

yaxşılaşdırılması və NATO-nun ictimai məlumatlılığının artırılması və NATO-

Azərbaycan əməkdaşlığının faydalarıdır.Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin 

Minalardan Təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik NATO Trust Fund-un partlamamış 

hərbi sursatın zərərsizləşdirilməsinə yardım edən bir sıra layihələrin də 

tərəfdaşıdır. Belə layihələrdən biri keçmiş Sovet silah obyektlərində baş verən 

partlayışdan sonra 5.68 milyon m2 ərazidən 640.000 ədəd partlamamış hərbi 

sursatın təhlükəsiz bir şəkildə təmizlənməsi ilə nəticələndi(https://www.rferl.org) 

 

Nəticə 

 

Günü gündən qütbləşən və müasir texnologiya tətbiq edən ölkələrin 

gücləndiyini gördüyümüz müasir dünyada ABŞ əsaslı təşkilatlar ilə, o cümlədən 

NATO ilə əməkdaşlıq münasibətlərinin genişləndirilməsi bir çox dövlət üçün 

olduqca mühümdür və bu  münasibətləri genişləndirmək üçün mümkün olan 

variantlardan istifadə olunmalıdır. Xüsusilə də müharibə şəraitində yaşayan 

dövlətlər üçün NATO-ya üzv olmaq və ya NATO ilə əməkdaşlıq edən ölkələrdən 

biri olmaq olduqca zəruridir. Bu onları olası müharibədə Qərbin təzyiqindən və 

düşmənin yüksək texnologiyalardan asanlıqla istifadə etməyindən qorumaq üçün 

böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki günümüz dünyasında artıq HiTec olmadan 

hansısa müharibədə qalib gəlmək sadəcə qeyri-mümkündür.  NATO ilə 

https://www.rferl.org/
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əməkdaşlıq əksər ölkələr üçün müəyyən üstünlüklər yarada bilir ki, bunların da 

ən başlıcası ordunu müasir dünya standardlarında qurmaq və dövlətin 

özünümüdafiə gücünü artırmaqdır. Bu təşkilat Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı 

maraqlarını nəzərə alsaq, yeni dünya düzənində bu regionun rolu baxımından 

kritik əhəmiyyət daşıyır. Və regiondakı qütbləşmənin Rusiyaya və İrana əks 

qütbdə dayanır. 

 

NATO Azərbaycan və Gürcüstan ilə bir çox hərbi və qeyri-hərbi sahədə uzun 

illərdir əməkdaşlıq etsə, Ermənistanla XX əsrin 90-cı illərinin ortalarından 

başlayan əməkdaşlıq cəhdləri Ermənistanın qeyri-adekvat münasibəti nəticəsində 

istənilən səviyyəyə gəlmədi və bu ölkə həm ordu quruculuğunda NATO 

standartlarından geridə qaldı, həm də NATO-nun təşkil etdiyi bir çox fəaliyyətdə 

iştirak imkanından məhrum oldu. 
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Level and prospects for partnership  between NATO and the 

South Caucasus countries  

 

 

Khatira Mehdiyeva 
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          The paper analyzes that  the  protection by political and military 

means of the members is the main task of Alliance. Also within Alliance 

the defensive system and a security system of the states will be enhanced. 

By means of discussion and a cooperation of NATO it is interested in 

peaceful settlement of the existing conflicts. The alliance propagandizes 

democratic values and supports peaceful settlement of political conflicts. 

However, when it is forced, it has the right to establish peace and stability 

by using its military power.  

 

The article also reflects NATO's history and regional projects. It is   

proved that NATO has accurate military-political interests in South 

Caucasus. To grow a partnership for the South Caucasus countries is a 

priority for Alliance. The article also points out that the South Caucasus is 

a region where the interests of big powers are at stake and that is the core 

of NATO's interests. South Caucasus countries take active part in various 

programs of NATO. The article talks about those programs .Additionally, 

in the article the attention is paid also to prospects of partnership   between 

NATO and the South Caucasus countries  
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РЕЗЮМЕ 

 

 

      Уровень и перспективы сотрудничества между НАТО  

и странами Южного Кавказа 

 

 

Хатира Мехтиева 

Бакинский Государственный Университет,  

Баку, Азербайджан 

 

 

 

          В научной статье отмечается, что защита политическими и 

военными средствами своих членов является главной задачей 

Альянса. Также в рамках Альянса усовершенствуется оборонная 

система и система безопасности государств. Посредством 

обсуждения и сотрудничества НАТО заинтересован в мирном 

урегулировании существующих конфликтов. Альянс пропагандирует 

демократические ценности и поддерживает мирное урегулирование 

политических конфликтов. Однако, когда его принуждают, он имеет 

право установить мир и стабильность, используя свою военную 

мощь. Статья также отражает историю НАТО и региональные 

проекты.  

 

Также обосновывается, что НАТО имеет четкие военно-политические 

интересы в Южном Кавказе. Расширение сотрудничества со странами 

Южного Кавказа является приоритетом для Альянса. В статье также 

указывается, что Южный Кавказ является регионом, где интересы 

крупных держав находятся под угрозой, и это является ядром 

интересов НАТО. Страны Южного Кавказа принимают активное 

участие в различных программах НАТО. В статье говорится об этих 

программах. Дополнительно, B статье внимание обращается также на 

перспективы сотрудничества между НАТО и странами Южным 

Кавказа.  
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