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Xülasə. Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri 

beynəlxalq münasibətlər sistemində öz yerini tutmaq, dünya dövlətləri ilə 

ikitərəfli və çoxtərəfli müstəvidə əməkdaşlıq etməklə beynəlxalq sülhün və 

təhlükəsizliyin qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə, xalqlar və dövlətlər 

arasında dostluğun və əməkdaşlığın genişləndirilməsinə öz töhfəsini 

verməkdən ibarətdir. Məqalədə Azərbaycanın sülh strategiyasının hüquqi və 

konseptual aspektləri araşdırılır.   

 

Açar sözlər: beynəlxalq müqavilə və konvensiyalar, milli təhlükəsizlik, sülh 

strategiyası, doktrinalar. 
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Abstract. Being a part of the international 

relations system, contributing to the peace and 

security, as well as to cooperation among the 

nations through bilateral and multilateral relations 

is one of the main objectives of the Republic of 

Azerbaijan. The article studies legal and 

conceptual aspects of the peace strategy of 

Azerbaijan.   
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Резюме. Одна из главных задач, стоящих перед 

Азербайджанской Республикой - это занять 

свое место в системе международных отноше-

ний, содействовать защите и укреплению меж-

дународного мира и безопасности путѐм сот-

рудничества в двусторонних и многосторонних 

форматах с мировыми государствами и содей-

ствовать расширению дружбы и сотруд-

ничества между народами и государствами. В 

статье рассматриваются правовые и концеп-

туальные аспекты мирной стратегии Азер-

байджана. 

Ключевые cлова: международные соглашения 

и конвенции, национальная безопасность, мир-

ная стратегия, доктрины. 

 

 

1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan Respublikasının qarşısında duran 

əsas vəzifələrdən biri, müstəqil dövlət olaraq dünya ölkələri ailəsinə daxil olmaq, beynəlxalq 

münasibətlər sistemində öz yerini tutmaq, dünya dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli müstəvidə 

əməkdaşlıq etməklə beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasına və 

möhkəmləndirilməsinə, xalqlar və dövlətlər arasında dostluğun və əməkdaşlığın 

genişləndirilməsinə öz töhfəsini verməkdən ibarətdir. Bunun üçün düzgün, sülh strategiyasına 
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əsaslanan xarici siyasət kursunun müəyyənləşdirilməsi vacib amillərdəndir. Dünya miqyaslı 

siyasətçi Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildikdən sonra, 1993-cü il 

oktyabrın 10-da keçirilmiş andiçmə mərasimində ümummili liderin proqram xarakterli çıxışında 

gənc və müstəqil respublikanın qarşısında duran və həlli vacib olan məsələlər 

müəyyənləşdirilmişdi. Heydər Əliyev xarici siyasətin istiqamətləri ilə bağlı demişdi: 

“Respublikamızın müstəqilliyini möhkəmləndirmək üçün əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanın 

mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin olmasıdır. 

Müstəqillik əldə edildikdən sonra xarici siyasət sahəsində təəssüf ki, az iş görülmüşdür. Qarşıda 

böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyini təmin etməyə yönəldilməlidir. Vəzifə dünyanın bütün dövlətləri ilə 

bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələr yaratmaqdan və inkişaf etdirməkdən, bu 

əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini möhkəmləndirmək üçün, 

həm də respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli 

istifadə etməkdən ibarətdir”  [3, s.201]. 

1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə qayıdışından 

sonra respublikanın xarici siyasətində yeni mərhələnin başlanğıcı qoyuldu və elmiliyi, 

praqmatizmi ilə seçilən, respublikanın suverenliyinin və dövlət müstəqilliyinin qorunmasına və 

möhkəmləndirilməsinə istiqamətlənmiş  bu siyasət bu gün prezident İlham Əliyev tərəfindən 

uğurla davam etdirilir. Əsas diqqət ilk növbədə, Ermənistanın təcavüzünün qarşısının alınmasına, 

əvvəlki hakimiyyət tərəfindən buraxılmış səhvlərin aradan qaldırılmasına, region və dünya 

dövlətləri ilə pozulmuş əlaqələrin bərpa edilməsinə yönəldilmişdi.  

Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi coğrafiya özünün unikallığı ilə yanaşı, burada 

cərəyan edən proseslərin, etnoslararası və xalqlararası münasibətlərin mürəkkəbliyi ilə də seçilir. 

Regionun geosiyasi və geostrateji özəllikləri, müxtəlif sivilizasiyaların və mədəniyyətlərin, 

nəqliyyat-kommunikasiya xətlərinin kəsişmə nöqtəsində yerləşməsi, beynəlxalq münasibətlərdə 

üstünlük əldə etməyə çalışan güc mərkəzlərinin mübarizə meydanına çevrilməsi, zəngin təbii 

sərvətlərə malik olması və bu sərvətlərin istismar edilməsində iştirak uğrunda dünyanın aparıcı 

dövlətləri və transmilli şirkətləri arasında sərt rəqabətin mövcudluğu, silahlı münaqişələr, 

separatizm, terrorçuluq, silah və narkotik maddələrin qeyri-qanuni dövriyyəsi, insan alveri və s. 

təhdid və təhlükələrlə üzləşməsi və başqa amillər xarici siyasət orqanlarının fəaliyyətində həmişə 

nəzərə alınmalı olan məsələlərdəndir. Sülh və təhlükəsizlik yolunda maneəyə çevrilmiş 

problemlərin, təhdid və təhlükələrin çoxluğu, onların qarşısının alınması və ya preventiv 

tədbirlərin görülməsi zərurəti Azərbaycanın xarici siyasəti qarşısında duran vəzifələrin dairəsinin 

böyüklüyünü şərtləndirir.   

Azərbaycanın, əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və sülh xarakteri daşıyan xarici 

siyasət strategiyasının formalaşması prosesində aşağıdakı vəzifələr əsas götürülmüşdür:  

- ölkənin müstəqilliyini, suverenliyini və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədləri 

çərçivəsində ərazi bütövlüyünü qorumaq;  
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- beynəlxalq və regional təşkilatlarda təmsil olunmaq, beynəlxalq və regional məsələlərin 

həllində,  dünya siyasətində iştirak etmək; dünya dövlətləri ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq 

əlaqələri yaratmaq və bundan respublikanın inkişafı naminə istifadə etmək; 

-  respublikanın beynəlxalq mövqelərini möhkəmlətmək məqsədilə, mənafeləri 

Azərbaycanın mənafeləri ilə uyğun gələn dövlətlərlə tərəfdaşlıq və müttəfiqlik əlaqələri 

yaratmaq;  

- ölkənin demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsi üçün beynəlxalq 

əlverişli şəraitin yaranmasına çalışmaq; 

- insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yönəlmiş beynəlxalq normaların həyata 

keçirilməsinə şərait yaratmaq; 

- regionda gərginliyin aradan qaldırılmasına və mehriban qonşuluq münasibətlərinin 

yaradılmasına səy göstərmək; 

- Azərbaycanı xarici təzyiqlərdən qoruya biləcək beynəlxalq himayə mexanizmin 

yaradılmasına nail olmaq; 

- xalqın mənafeyinə cavab verən xarici iqtisadi və mədəni əlaqələr yaratmaq və 

informasiya mübadiləsi mexanizmləri yaratmaq [6, s.220-221].  

Azərbaycanın sülh strategiyası balanslaşdırılmış xarici siyasət üzərində formalaşırdı. 

Müəllifi ümummili lider Heydər Əliyev olan balanslaşdırılmış xarici siyasət kursunda qlobal 

geosiyasi muhitin Qərbin xeyrinə dəyişməsi, Rusiya ilə əlaqələri kəsməyin çox təhlükəli və tarixi 

gerçəklik baxımından perspektivsizliyi, “böyük qardaş” fəlsəfəsindən imtina edən Türkiyənin 

məlum səbəblərdən bölgədə strateji tərəfdaşa çevrilməli olduğu, qonşu və ortaq tarixə malik 

olduğumuz İranla dostluq və sıx əməkdaşlıq xəttinin seçilməsinin vacibliyi, yaxın perspektivdə 

dünya miqyasında geosiyasi, hərbi, mədəni, iqtisadi və siyasi inkişaf baxımından alternativi 

olmayacaq Qərbə inteqrasiya xəttinin strateji istiqamət olaraq seçilməsi kimi vacib məqamlar 

nəzərə alınırdı [7, s.73]. Məhz balanslaşdırılmış xarici siyasət, öz milli maraqlarını münasibət 

qurduğu dövlətlərin maraqları ilə uzlaşdırmaq cəhdləri tez bir zamanda Azərbaycanın xarici 

siyasətinin stabilləşməsinə və müsbət dividendlər gətirməsinə səbəb olmuşdu.  

Azərbaycanın sülh strategiyası Cənubi Qafqazda mövcud olan geosiyasi risklər nəzərə 

alınaraq formalaşmışdır. Tədqiqatçı-diplomat A.Xudiyev bu risklərin anatomiyasını 

müəyyənləşdirmiş və onların üç səviyyəsini göstərmişdir:  

1. Qlobal geosiyasi risklərin müəyyən regionda konkret təzahürü formaları; 

2. Regionun tarixi, etnosiyasi, sosial-mədəni, dövlətçilik ənənəsinin xüsusiyyətlərindən 

qaynaqlanan risklər; 

3. Konkret ölkənin siyasi, coğrafi, etno-demoqrafik, sosial-mədəni, iqtisadi və ərazi 

bütünlüyünə cəmiyyətdə yetişən təhlükələrdən qaynaqlanan risklər [4, s.46]. 

Ümumilikdə xarici siyasətdə bu risklərin təsirinin neytrallaşdırılması və ya azaldılması 

ölkənin xarici siyasət prioritetlərinin və onların ierarxiyasının düzgün müəyyənləşdirilməsindən 

asılıdır. “Xarici siyasət sahəsindəki prioritetlər dövlətin uzunmüddətli xarici fəaliyyətinin tərkib 
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hissəsi, qarşısında duran vəzifələrin daha dəqiqləşdirilmiş, qruplaşdırılmış, təsnifatlaşdırılmış və 

mövcud zaman, məkan çərçivəsində önə çıxarılmış hissəsidir... Ölkənin xarici siyasət 

prioritetləri dövlətin rəsmi və qeyri-rəsmi institutlarının, vətəndaş cəmiyyətinin və ictimaiyyətin 

tələb və istəklərinin sintezi nəticəsində formalaşmış ümumi rəy əsasında müəyyən olunur” [6, 

s.237]. 

N. Məmmədov Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərini təsnifləndirərək, onları beş qrupa 

bölür [7, s.176-177]. Prioritetlərin birinci qrupu daxili siyasi və iqtisadi amillərlə bağlı sahəyə 

aiddir. Bura bazar iqtisadiyyatı və qanun aliliyinə əsaslanan pluralist demokratiyanın inkişaf 

etdirilməsi daxildir.  

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, bu münaqişənin Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyü çərçivəsində dinc vasitələrlə, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə əsaslanaraq 

həll olunması Azərbaycanın xarici siyasətində əsas yerlərdən birini tutur. Bu səbəbdən də, 

münaqişəli vəziyyətlərin təhlili və ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı məsələlər prioritetlərin 

ikinci qrupunu təşkil edir. Buna nail olmaq üçün aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir: 

– Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin tezliklə bərpa edilməsi məqsədilə 

müstəqil xarici siyasət yeridilməsi; 

– Azərbaycanın təhlükəsizliyi, siyasi müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı 

yönəlmiş təhlükələrin aradan qaldırılması; 

– ATƏT-in Lissabon sammitində qəbul edilən prinsiplər əsasında Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar yolu ilə həll 

edilməsi; 

– Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması.  

Prioritetlərin üçüncü qrupu regional təhlükəsizliyin təmini və sabitliyin qorunması ilə 

bağlıdır. Bu prioritet özündə aşağıdakıları ehtiva edir:  

– qonşu ölkələrlə mehriban qonşuluq və qarşılıqlı fayda kəsb edən münasibətlərin inkişaf 

etdirilməsi; 

– regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin gücləndirilməsi; 

– bölgədə silahların, narkotik maddələrin və s. qanunsuz daşınmasının  qarşısının alınması; 

– Xəzər dənizi hövzəsinin demilitarizasiyası. 

Növbəti qrup prioritetlər beynəlxalq miqyasda olan təhdidlərin qarşısının alınması ilə 

bağlıdır və aşağıdakıları əhatə edir: 

– nüvə silahlarının yayılmasının qarşısının alınmasına dair mövcud olan beynəlxalq 

prinsiplərə sadiqlik və Cənub Qafqazda nüvə silahlarından azad zonanın yaradılması; 

– beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə iştirak. 

Beynəlxalq təhlükəsizlik və əməkdaşlıq strukturlarına inteqrasiya prioritetlərin sonuncu 

qrupunu təşkil edir və aşağıda qeyd olunanların yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur: 

– NATO, Avropa İttifaqı, ATƏT və Avropa Şurası da daxil olmaqla, Avropa və 

Transatlantik təhlükəsizlik və əməkdaşlıq strukturları ilə sıx əməkdaşlıq; 
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– Azərbaycanın Qərb və Şərqin qovşağında mühüm strateji-coğrafi mövqeyindən 

bəhrələnərək, ölkə iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrinin inkişafının sürətləndirilməsi; 

– Azərbaycanın iştirakcısı olduğu Avrasiya nəqliyyat dəhlizinin inkişaf etdirilməsi. 

Qeyd olunan prioritetlərin məzmunundan da göründüyü kimi, Azərbaycanın xarici siyasət 

strategiyası pluralist demokratiyanın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına, dünya ölkələri ilə 

ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinə, beynəlxalq və regional sülhün və 

təhlükəsizliyin təmin olunmasına, nəqliyyat infrastrukturunun şaxələndirilməsinə əsaslanır. Əsası 

ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu strategiyada sülh və əməkdaşlıq ruhu 

üstünlük təşkil edir, tarixilik, varislik və müasirlik prinsipləri qorunub saxlanılır, milli  

maraqların təmin olunması ön plana çıxarılır. Özünün sülh strategiyasını formalaşdırmaqla, 

Azərbaycan beynəlxalq münasibətlərin zəif aktoru olmadığını, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik 

mühitinin yaradılmasında böyük rol oynadığını  diqqətə çatdırır.   

Müasir dünyada ölkələrin davranış qaydaları beynəlxalq hüququn mühüm tərkib hissəsini 

təşkil edən prinsiplər sistemi ilə tənzimlənir. Dövlətlərarası münasibətlərin təşəkkülündə və 

inkişafında, beynəlxalq sistemin funksionallığının təmin olunmasında universal xarakter daşıyan 

bu prinsiplərin müəyyən rolu və əhəmiyyəti vardır. Beynəlxalq hüquq prinsiplərinə qeyd-şərtsiz 

əməl olunması dünyada sülhün və əmin-amanlığın təmin olunmasının əsas şərtlərindən biridir.  

Şübhəsiz ki, beynəlxalq hüquq prinsiplərinin sülhyaradıcı faktorlara çevrilməsi üçün 

onların dünya birliyi üzvləri tətəfindən birmənalı olaraq qəbul edilməsi vacibdir. “Əgər ümumi 

beynəlxalq hüququn imperativ norması normadırsa, bütövlükdə dövlətlərin beynəlxalq birliyi 

tərəfindən qəbul və etiraf olunursa, onda əsas prinsiplər hüquqi forma alır” (9) və yerinə 

yetirilməsi məcburi xarakter alır.  

Demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət olan Azərbaycanın sülh strategiyasının xarakterik 

cəhətlərindən biri, onun respublikanın imzaladığı və ya qoşulduğu beynəlxalq müqavilə və 

konvensiyalardan irəli gələn vəzifə və öhdəliklərə uyğun olaraq həyata keçirilməsidir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 7-ci maddəsində qeyd olunur ki, “Azərbaycan 

dövləti demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublikadır. Azərbaycan Respublikasında dövlət 

hakimiyyəti daxili məsələlərdə yalnız hüquqla, xarici məsələlərdə isə yalnız Azərbaycan 

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdən irəli gələn müddəalarla 

məhdudlaşır” [2]. 

 Azərbaycanın həyata keçirdiyi sülh strategiyası beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul 

edilən, xalqlar və dövlətlər arasında sülh və əməkdaşlığın bərqərar olub, inkişaf etdirilməsini 

nəzərdə tutan prinsiplərə əsaslanır. Bu məqam ümumiləşdirilmiş şəkildə Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 10-cu maddəsində öz əksini tapmışdır: “Azərbaycan 

Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq 

normalarında nəzərdə tutulan prinsiplər əsasında qurur” [2]. Beynəlxalq hüquq prinsipləri isə 

BMT Nizamnaməsində, 1975-ci il Helsinki Yekun Aktında və sonradan bunların davamı olaraq 

qəbul edilmiş sənədlərdə öz əksini tapmışdır.  
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İkinci dünya müharibəsindən sonra beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub 

saxlanmasında, xalqlar arasında dostluğun və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsində BMT 

müəyyən rola malik olmuşdur. Bu universal təşkilatın öz fəaliyyətində əsas götürdüyü prinsiplər 

onun nizamnaməsinin 2-ci maddəsində öz əksini tapmışdır [8, 9]. 1992-ci ildən BMT-nin üzvü 

olan Azərbaycanın da, istər beynəlxalq, istərsə də regional səviyyədə həyata keçirdiyi xarici 

siyasətdə, beynəlxalq birliyin üzvləri ilə qarşılıqlı əlaqələrində əsas götürdüyü bu prinsiplər 

aşağıdakılardan ibarətdir:  

- təşkilatın bütün üzvlərinin suveren bərabərliyi; 

- təşkilatın bütün üzvləri təşkilata üzvlükdən irəli gələn hüquq və üstünlükləri özlərinə 

təmin etmək üçün bu  nizаmnаməyə uyğun olaraq öz üzərlərinə götürdükləri  öhdəlikləri 

vicdanla yerinə  yеtirirlər; 

- bеynəlхаlq sülhü və təhlükəsizliyi və ədaləti təhlükəyə məruz qoymamaq üçün  təşkilatın 

bütün üzvləri beynəlxalq mübahisələri dinc vаsitələrlə ilə həll еdirlər; 

- təşkilatın bütün üzvləri öz beynəlxalq münasibətlərində istənilən dövlətin ərazi 

bütövlüyünə və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı çıxmaqdan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

məqsədləri ilə bir araya sığmayan hər hansı bir şəkildə güclə hədələməkdən və ya  onun 

tətbiqindən  çəkinirlər; 

- Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvləri onun nizamnaməyə uyğun olaraq həyata 

keçirdiyi bütün fəaliyyətlərdə ona hərtərəfli yardım göstərirlər və Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının, əleyhinə preventiv və ya məcburetmə xarakterli tədbirlər gördüyü istənilən dövlətə 

yardım göstərməkdən çəkinirlər; 

- təşkilat, onun üzvü olmayan ölkələrin də bu prinsiplərə uyğun olaraq hərəkət etmələrini 

təmin edir, çünki bu, beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunması üçün zəruri ola bilər; 

- bu nizamnamə heç bir halda Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, mahiyyət etibarı ilə istənilən 

dövlətin daxili səlahiyyətlərinə aid olan işlərə qarışmaq hüququ vermir və Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatının üzvlərindən belə işləri bu nizamnamədə müəyyən olunmuş qaydada həll etmək üçün 

təqdim olunmasını tələb etmir, lakin bu prinsip VII fəslə müvafiq olaraq məcburetmə 

tədbirlərinin tətbiqinə toxunmur.  

Azərbaycanın sülh strategiyası BMT-nin müəyyənləşdirdiyi bu prinsiplərlə heç bir 

ziddiyyət təşkil etmir, əksinə onlar erməni təcavüzünə məruz qalan respublikanın müdafiəsi üçün 

hüquqi baza yaradır. BMT Baş Assambleyasının 1970-ci il oktyabrın 24-də qəbul etdiyi, BMT 

prinsiplərinin şərh olunduğu və bu gün də qüvvəsini saxladığı “Beynəlxalq hüququn prinsipləri 

haqqında bəyannamə”nin [8, s.65-73] müddəaları da bunu deməyə əsas verir.  

Sənəddə “təşkilatın bütün üzvləri öz beynəlxalq münasibətlərində, istənilən dövlətin ərazi 

bütövlüyünə və ya siyasi müstəqilliyinə qarşı çıxmaqdan, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 

məqsədləri ilə bir araya sığmayan hər hansı bir şəkildə güclə hədələməkdən və ya onun 

tətbiqindən çəkinirlər” prinsipinə verilən şərh Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Burada təcavüzkar müharibə sülhə qarşı cinayət kimi qiymətləndirilir və beynəlxalq hüquqa görə 

məsuliyyət doğurduğu bildirilir, istənilən dövlətin mövcud beynəlxalq sərhədlərini pozmaq 
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məqsədilə və ya ərazi mübahisələri də daxil olmaqla, beynəlxalq mübahisələri və dövlət 

sərhədlərinə aid məsələləri həll etmək vasitəsi kimi güclə hədələməyin və ya onun tətbiqinin 

yolverilməzliyi aşıq şəkildə ortaya qoyulur. Bundan başqa, bəyannamədə qeyd olunur ki, “hər bir 

dövlət başqa dövlətin ərazisinə müdaxilə etmək üçün qeyri-nizami qüvvələrin və ya silahlı 

dəstələrin, o cümlədən muzdluların təşkilindən və ya təşkilini həvəsləndirməkdən çəkinməyə 

borcludur... dövlətin ərazisi hərbi işğal obyekti ola bilməz...   güclə hədələmə  və ya onun tətbiqi 

nəticəsində ərazi əldə olunması qanuni olaraq tanınmamalıdır” [8, s.68]. Beynəlxalq birliyin bu 

rəsmi mövqeyi Azərbaycanı işğala məruz qalmış, Ermənistanı isə təcavüzkar ölkə kimi tanımağa 

tam əsas verir, lakin çox vaxt BMT də daxil olmaqla, beynəlxalq təşkilatların qəbul etdikləri 

hüquqi aktların məzmunu ilə həyata keçirilən siyasət arasında nəzərəçarpacaq disbalans 

müşahidə olunur.  

“Beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında bəyannamə”də, bu gün ətrafında kifayət qədər 

spekulyativ addımlar atılan xalqların özünütəyinetmə hüququna da aydınlıq gətirilir. BMT-nin 

qəbul etdiyi bu sənəddə qeyd olunan hüququn müstəmləkə əsarətində olan xalqlara aid olduğu, 

ondan çoxmillətli dövlətlərin parçalanmasına gətirəcək addımların atılması üçün istifadə 

olunmasının yolverilməzliyi aydın şəkildə bildirilir: “Müstəmləkə ərazisi və ya özünü idarə 

etməyən digər ərazi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməyə uyğun olaraq, ayrı və onu 

idarə edən dövlətin ərazisinin statusundan fərqli statusa malik olur; belə ayrı və fərqli status, 

nizamnaməyə uyğun olaraq, müstəmləkə və ya özünü idarə etməyən ərazinin, nizamnaməyə 

əsasən, xüsusilə də onun məqsəd və prinsiplərinə uyğun olaraq, özünütəyinetmə hüququnu 

həyata keçirənə qədər davam edir... Yuxarıdakı bölmələrdə bildirilən heç nə, xalqların 

bərabərliyi və özünütəyinetmə prinsipinə əməl edərək fəaliyyət göstərən... və bunun nəticəsi 

olaraq, irqinə, dininə və ya dərisinin rənginə fərq qoymadan verilən ərazidə yaşayan bütün xalqı 

təmsil edən hökumətə malik  suveren və müstəqil dövlətlərin parçalanmasına və ya ərazi 

bütövlüyünün və ya siyasi birliyinin qismən və ya tam pozulmasına gətirə biləcək istənilən 

fəaliyyətin sanksiyalaşdırılması və ya həvəsləndirilməsi kimi şərh olunmamalıdır” [8, s.71-72]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu prinsip Azərbaycanın sülh strategiyasında və əməli fəaliyyətində tam 

şəkildə nəzərə alınır, lakin xalqların özünütəyinetmə hüququndan sui-istifadə edən Ermənistan 

və onun havadarları beynəlxalq hüquqa zidd hərəkət edərək və separatizmi əldə bayraq tutaraq, 

Azərbaycanı parçalamağa çalışırlar. Baxmayaraq ki, çoxmillətli, müstəqil və suveren dövlət olan 

Azərbaycan dünyanın heç bir dövləti tərəfindən müstəmləkəçi dövlət kimi tanınmayıb, o, Dağlıq 

Qarabağda yaşayan ermənilərə Azərbaycan daxilində ən yüksək özünüidarəetmə hüququ 

verməyə, mövcud problemi dinc vasitələrlə həll etməyə hazırdır. Başqa sözlə, beynlxalq 

hüquqda özünə yer almış  xalqların özünütəyinetmə prinsipi Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 

irəli sürmək üçün əsas ola bilməz.  

1975-ci il Helsinki Yekun Aktında [8, s.73-79], 1990-cı il “Yeni Avropa üçün Paris 

xartiyası”nda [8, s.42-54], ATƏT-in 1999-cu il sammitində qəbul olunmuş sənəddə [10] əks 

olunmuş  prinsiplər də Azərbaycanın sülh strategiyasının təməlində durur. “Soyuq müharibə”dən 
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sonrakı dövrdə baş verən dəyişikliklərə reaksiya kimi meydana gələn “Yeni Avropa üçün Paris 

xartiyası”nın və İstanbul sənədinin əsasında da Helsinki Yekun Aktının prinsipləri durur. Paris 

xartiyasında qeyd olunur ki, “Yekun Aktın on prinsipi... arzuolunan gələcəyə hərəkətdə bizim 

yol göstərən ulduzumuz olacaqdır..” [8, s.42].  

Azərbaycanın sülh strategiyasının konseptual və hüquqi bazasını, respublikada beynəlxalq 

hüquq prinsiplərinə əsaslanaraq qəbul olunmuş və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı olan 

konsepsiya və doktrinalar təşkil edir.  

2007-ci ildə prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq olunmuş “Azərbaycan 

Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası” [5, s.329-366] respublikanın təhlükəsizliyinin 

təmin olunması ilə bağlı olan suallara cavab tapmaq baxımından ciddi bir sənəddir. 

Konsepsiyanın məzmunu xarici siyasətdə Azərbaycanın sülh strategiyasına əsaslandığını bir 

daha göstərir.   

Azərbaycanın sülh strategiyası regional və beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə verməklə 

yanaşı, respublikanın milli maraqlarının təmin olunmasını da nəzərdə tutur və bu  maraqlar 

Təhlükəsizlik konsepsiyasında öz əksini tapmışdır:  

- dövlətin müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, onun beynəlxalq səviyyədə 

tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi; 

- Azərbaycan xalqının vahidliyinin qorunub saxlanılması, azərbaycançılıq ideyasının 

təşviqi; 

- vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, insan hüquq və əsas azadlıqlarının təmin 

olunması; 

- demokratik və vətəndaş cəmiyyəti təsisatlarının inkişafı, qanun aliliyi, asayişin təmini 

yolu ilə dövlətin funksiyalarının yerinə yetirilməsinin gücləndirilməsi, əhalinin təhlükəsizliyinin 

qorunması; 

- beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmək, qlobal və regional təhlükəsizlik və sabitliyə töhfə 

vermək üçün dəyərlərini bölüşdüyü beynəlxalq təşkilatlarla inteqrasiyaya yönəlmiş əməkdaşlığın 

inkişaf etdirilməsi; 

- bazar iqtisadiyyatının inkişafı, onun hüquqi əsaslarının təkmilləşdirilməsi, iqtisadi 

sabitliyin təmin olunması məqsədi ilə daxili və xarici sərmayələr üçün əlverişli şəraitin 

yaradılması; 

- təbii sərvətlərdən tam səmərəli istifadə edilməsi, davamlı iqtisadi inkişaf, ətraf mühitin 

qorunması, təhsil, elmi və texnoloji potensialın artırılması yolu ilə Azərbaycan xalqının gələcək 

inkişafının, əhalinin layiqli həyat səviyyəsinin və fiziki sağlamlığının təmin edilməsi; 

- dünya azərbaycanlılarının bölüşdüyü dəyərlərə əsaslanan milli özünəməxsusluğun və 

həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi; 

- Azərbaycan xalqının mədəni-tarixi irsinin və mənəvi dəyərlərinin qorunması, eləcə də 

ümumbəşəri dəyərlərlə zənginləşdirilməsi, dilinin, özünüdərk, vətənpərvərlik və milli iftixar 

hissinin, intellektual potensialının inkişaf etdirilməsi [5, s.332-333].  
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Göründüyü kimi, Azərbaycanın milli maraqları siyasi, ictimai, iqtisadi və mədəni sahələri 

əhatə edir və bu maraqların təmin olunması  kompleks təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsini 

tələb edir.  

Azərbaycanın sülh siyasətində milli maraqlara, milli təhlükəsizliyə olan təhdidlərin aradan 

qaldırılması və ya nəzarətdə saxlanılması vacib yer tutur. Azərbaycanın üzləşdiyi təhdidlər milli 

təhlükəsizlik konsepsiyasında aşağıdakı kimi müəyyənləşdirilmişdir: 

- Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya 

quruluşu əleyhinə qəsdlər; 

- Qanunun aliliyinə nail olunması, ictimai asayişin qorunması və insan hüquq və əsas 

azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət funksiyalarını yerinə yetirməyə qarşı fəaliyyət; 

- Separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm; 

- Terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının yayılması; 

- Regional münaqişələr və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq; 

- Azərbaycan Respublikasının enerji infrastrukturuna qarşı fəaliyyət; 

-Xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılıq; 

- İqtisadi qeyri-sabitlik; 

- Peşəkar insan ehtiyatlarının çatışmazlığı; 

- Regional hərbiləşdirmə; 

- Ekoloji problemlər [5, s.333-337]. 

Azərbaycanın iqtisadi, hərbi-siyasi potensialı, çoxvektorlu xarici siyasəti, dünya və 

regional miqyasda öz hüquqlarını və mövqeyini qorumaq qabiliyyəti, milli maraqlarla bağlı 

məsələlərdə ədalətli, eyni zamanda güzəştsiz mövqe tutması qeyd olunan təhdidləri 

neytrallaşdırmağa imkan verir.  

Azərbaycanın milli təhlükəsizlik konsepsiyasında milli təhlükəsizliyin əsas istiqamətləri də 

müəyyənləşdirilmişdir. Bura Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa olunması 

istiqamətində fəaliyyət göstərmək, Avropa və Avratlantik strukturlarına inteqrasiya etmək, 

beynəlxalq təhlükəsizliyə töhfə vermək, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etmə, regional 

əməkdaşlığı və ikitərəfli münasibətləri genişləndirmək, ölkənin müdafiə qabiliyyətini 

möhkəmləndirmək, demokratiyanı inkişaf etdirmək, milli və dini tolerantlığı,  elm, təhsil, 

mədəniyyət və mənəviyyat mühitini qorumaq, iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmək, daxili və 

sərhəd təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək, milli maraqlara uyğun miqrasiya siyasətini həyata 

keçirmək, enerji və nəqliyyat təhlükəsizliyini təmin etmək, ətraf mühiti və əhalinin sağlamlığını 

mühafizə etmək və informasiya təhlükəsizliyi siyasətini həyata keçirmək daxildir [5, s.338-365].  

Nəzərə almaq lazımdır ki, qeyd olunan istiqamətlərin çoxunda artıq nəzərəçarpacaq müsbət 

nəticələr əldə edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli münasibətlər 

müstəvisində xarici aləmlə əlaqələrini xeyli genişləndirməyə nail olmuşdur. Ərazilərinin bir 

hissəsi işğal altında olan ölkənin müdafiə qabiliyyətinin möhkəmləndirilməsi sahəsində ciddi 

addımlar atılmış, ordunun istər struktur, istərsə də maddi-texniki təchizat baxımından müasir 
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tələblər səviyyəsində qurulmasına nail olunmuş, hərbi-sənaye kompleksi yaradılmış, ölkə 

daxilində demokratiyanın, tolerantlığın möhkəmləndirilməsi sahəsində ardıcıl siyasət həyata 

keçirilmiş və keçirilməkdədir.  

Azərbaycanın sülh strategiyasının hüquqi və konseptual aspektlərinin əks olunduğu 

sənədlərdən biri də, 2010-cu ildə Milli Məclisin qərarı ilə təsdiq edilmiş  Azərbaycanın hərbi 

doktrinasıdır [5, s.367-398].   

 Azərbaycanın hərbi doktrinası “hərbi təhlükəsizliyə təhdidlərin vaxtında aşkarlanması, 

təhlil edilməsi, qiymətləndirilməsi, qarşısının alınması, onlara yetərli müqavimətin göstərilməsi, 

dövlətin, əhalinin və ərazinin müdafiəyə hazırlanması, səmərəli hərbi təhlükəsizlik sisteminin 

yaradılması, müharibə və silahlı münaqişələrin qarşısının alınması, silahlı təcavüzün dəf edilməsi 

ilə bağlı məsələlərə dair Azərbaycan Respublikasının mövqeyini əks etdirir” [5, s.368].  

Dünyada cərəyan edən proseslərin doğurduğu neqativ nəticələr Azərbaycanın 

təhlükəsizliyi üçün də ciddi təhdid xarakteri daşıyır. Qlobal təhlükəsizlik mühitində mənfi 

nəticələrə gətirən dəyişikliklər Azərbaycanın hərbi doktrinasında da öz əksini tapmışdır. Bu 

sənəddə qeyd olunur ki, dünyada terrorçuluq, qiyam, kütləvi itaətsizlik və digər zorakı 

hərəkətlərə çevrilən etnik və dini zəmində fəaliyyət genişlənir, yoxsulluq, sosial-iqtisadi qeyri-

bərabərlik, miqrasiya axınları, kənar müdaxilə, münaqişə zonalarının mövcudluğu və 

genişlənməsi, radikal və ekstremist dini-siyasi cərəyanlar dünyanın bir sıra regionlarında 

gərginliyin saxlanılması və artmasına şərait yaradır, mütəşəkkil cinayətkarlığın, terrorçu 

qruplaşmaların və müxtəlif üsyançı hərəkatların siyasi proseslərə təsiri getdikcə artır, maliyyə və 

iqtisadi böhranların daha qlobal xarakter alması müxtəlif regionlarda iqtisadi, siyasi və sosial 

sabitliyə mənfi təsir göstərir, təbii resurslar, ilk növbədə enerji ehtiyatları uğrunda gedən rəqabət 

dövlətlərarası gərginliyi daha da artırır, kütləvi qırğın silahlarının yayılmaması təhlükəsi artır, 

bio- və nanotexnologiyaların, informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı onların terrorçu 

qüvvələrin əlinə keçməsi üçün imkanlar yaradır, ucuz və asanlıqla əldə olunan adi silahların 

yayılması və istifadə edilməsi xeyli insan tələfatına və maddi itkilərə səbəb olur, humanitar və 

təbii fəlakətlər, ölümcül xəstəliklər və digər təhdid və risklər yaşayış mühitinə getdikcə daha 

güclü mənfi təsir göstərir [5, s.369-370].  

Doktrinada Azərbaycanın yerləşdiyi regionunun təhlükəsizlik mühitinə təsir göstərən 

amillər sırasında aşağıdakılar göstərilir: 

- siyasi, hərbi, iqtisadi və sosial xarakterli ziddiyyətlərin təsiri altında regiondakı geosiyasi 

vəziyyətin qeyri-sabitliyi; 

- hərbi-siyasi xarakterli, o cümlədən təcavüzkar separatizmlə şərtlənən həll olunmamış 

münaqişələrin mövcudluğu; 

- regiondakı münaqişələrin iqtisadi maraqlara mənfi təsirinin artması, o cümlədən region 

dövlətlərinin ərazisindən keçən enerji və nəqliyyat infrastrukturunu təhlükə altına qoyması. 

Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı, Ermənistanın vaxtilə 

azərbaycanlılar yaşamış bölgələrində və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində etnik 

təmizləmə siyasətinin həyata keçirilməsi, iqtisadi və sosial infrastrukturun dağıdılması 
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Azərbaycanın  milli təhlükəsizliyinə mənfi təsir göstərən əsas amil kimi qiymətləndirilir [5, 

s.370-371]. 

Hərbi doktrinada Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyinə təhdidlər kimi respublika ərazisinin 

bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılması, daxili işlərə hər hansı mümkün 

kənar hərbi müdaxilə, xarici hərbi asılılığa düşmə, qonşu dövlətlər tərəfindən ərazi iddialarının 

irəli sürülməsi, daxili siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyətin gərginləşdirilməsinə, sabitliyin 

pozulmasına yönəldilmiş fəaliyyət növləri, separatçı və dini-ekstremist hərəkatların 

dəstəklənməsi, digər dövlətlər tərəfindən Azərbaycan ərazisinə göndərilməsi üçün qanunsuz 

silahlı qrupların və terrorçuların hazırlanması, daxili sabitliyin və ölkənin ərazi bütövlüyünün 

pozulmasına yönəldilmiş və terrorçu, dini-ekstremist, millətçi-separatçı təşkilat və strukturların 

güc tətbiq etməklə həyata keçirdikləri qanunazidd fəaliyyət, konstitusiya quruluşu əleyhinə 

qəsdlər, dövlət hakimiyyəti və idarəetmə orqanlarının təşkilati strukturunun dağıdılması və 

ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına yönəldilmiş cəhdlər, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan 

silahlı birləşmələrin və ya qrupların yaradılması cəhdləri, təxribat, terror aktları və digər 

qanunazidd əməlləri həyata keçirmək üçün istifadə oluna bilən silah-sursatın, partlayıcı 

maddələrin və digər vasitələrin Azərbaycan ərazisində qanunsuz toplanması və dövriyyəsi, təbii 

fəlakətlər və texnogen qəzalar, qeyri-qanuni miqrasiya, radioaktiv, kimyəvi və bioloji 

materialların qeyri-qanuni dövriyyəsi göstərilir [5, s.373-375]. Düzgün planlaşdırılmış xarici və 

müdafiə siyasəti qeyd olunan təhdidlərin neytrallaşdırılması və ya nəzarət altına alınması üçün 

əsas şərtdir.  

Azərbaycanın müdafiə siyasəti, hərbi doktrinada qeyd olunduğu kimi,  qeyri-hərbi 

xarakterli tədbirlərin (qonşu və digər dövlətlərlə dostluq, tərəfdaşlıq və ya müttəfiqlik 

münasibətlərinin qurulması, inkişafı və möhkəmləndirilməsi) döyüşə hazır müdafiə potensialının 

qorunub-saxlanması və inkişaf etdirilməsi ilə uzlaşdırılması vasitəsilə Azərbaycan 

Respublikasının milli təhlükəsizliyinə qarşı hərbi və digər təhdidlərin aşkarlanması, 

qabaqlanması, qarşısının alınması, məhdudlaşdırılması və zərərsizləşdirilməsinə yönəlmişdir. 

Azərbaycan bu siyasətini formalaşdıraraq və həyata keçirərək: 

- beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət edir; 

- bütün dövlətlərlə dinc yanaşı yaşamağa səy göstərir; 

- beynəlxalq münasibətlərdə bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq və 

mehriban qonşuluq prinsiplərinin bərqərar olunmasına çalışır; 

- təcavüzə məruz qaldığı, habelə beynəlxalq-hüquqi öhdəliklərindən irəli gələn hallar 

istisna olmaqla, heç bir dövlətə qarşı hərbi əməliyyatlara başlamır; 

- başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi və beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu 

kimi müharibəni rədd edir; 

- işğalın nəticələrini rəsmiləşdirmək məqsədi ilə Ermənistan Respublikasına və işğal etdiyi 

Azərbaycan ərazilərində qurduğu separatçı rejimə hər hansı siyasi, hərbi, iqtisadi və digər dəstəyi 

Azərbaycan Respublikasına qarşı əməl kimi qiymətləndirir; 
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- Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikası ərazisinin bir hissəsini işğal altında 

saxlaması və problemin siyasi yolla tənzimlənməsi çərçivəsində işğal etdiyi əraziləri azad 

etməkdən imtina etməsi səbəbindən beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun olaraq, 

ərazi bütövlüyünü bərpa etmək məqsədi ilə hərbi güc daxil olmaqla, bütün lazımi vasitələrdən 

istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır  [5, s.376-377]. Bütün bunlar Azərbaycanın xarici 

siyasətinin sülh xarakterli olduğunu bir daha təsdiq edir.  

Azərbaycanın sülh strategiyasının hüquqi-konseptual əsaslarını təşkil edən sənədlərdən biri 

də, prezident İlham Əliyev tərəfindən 2013-cü il sentyabrın 11-də təsdiq edilmiş Azərbaycan 

Respublikasının dəniz təhlükəsizliyi strategiyasıdır [1]. Azərbaycanın Xəzər dənizində iri 

miqyasda neft-qaz hasilatı ilə məşğul olması, dənizin hüquqi statusu ilə bağlı sahilyanı ölkələr 

arasında fikir ayrılığının mövcudluğu, bu qapalı su hövzəsinin hərbiləşdirilməsinin getdikcə 

genişlənməsi, dənizin, demək olar ki, bütün sektorlarının narkotik maddələrin və silahların qeyri-

qanuni daşınma marşrutuna çevrilməsi, regionun ekoloji problemlərinin kəskinləşməsi dəniz 

təhlükəsizliyi strategiyasının meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.  

Qeyd olunan strategiyada Azərbaycanın Xəzər dənizindəki maraqları, dəniz mühitini 

şərtləndirən amillər, daxili və xarici təhdidlər, dəniz təhlükəsizliyinə məsul olan qurumların 

vəzifələri  müəyyənləşdirilmişdir.  

Xəzər dənizinin təhlükəsizliyi mühitinə təsir göstərən amillər sırasında dənizin statusunun 

müəyyən edilməsinə dair hövzə dövlətləri arasında ümumi razılığın əldə olunmamasını,  neft 

platformaları, sualtı neft və qaz boru kəmərləri və terminallarda terror-təxribat aktlarının və digər 

cinayətlərin törədilməsi ehtimalını, xəzəryanı dövlətlərin dənizdə öz hərbi potensialını 

genişləndirmək səylərini, dənizdə üzmə vasitələrinin sayının artması ilə əlaqədar hərəkətin 

intensivləşməsini, dənizin Azərbaycana mənsub hissəsinin müşahidə və nəzarət sistemi ilə tam 

əhatə olunmamasını, dəniz məkanında qurumlar arasında çevik və intensiv məlumat 

mübadiləsinin yoxluğunu və s. qeyd etmək olar.  

Xəzər dənizində Azərbaycanın təhlükəsizliyinə olan xarici təhdidlər aşağıdakı kimi 

təsnifləndirilir:  

- Xəzəryanı dövlətlərin hərbi-dəniz imkanlarının artması. Qüvvələr və döyüş imkanları 

balansının Azərbaycan Respublikasının xeyrinə olmayan şəkildə dəyişməsi; 

- Azərbaycanın daxili işlərinə xaricdən istənilən potensial müdaxilə, təbii ehtiyatlarına və 

dəniz kommunikasiya xətlərinə çıxış və istifadə imkanlarının məhdudlaşması; 

- Azərbaycan Respublikasına qarşı dənizdə ərazi iddiaları; 

- dövlətlərarası münaqişələr, dənizdə döyüş əməliyyatları və onların genişlənməsinin 

mümkünlüyü; 

- Azərbaycan Respublikasının dəniz sərhəd rejiminin pozulması, dəniz-sərhəd 

mübahisələrinin gərginləşməsi; 

- Xəzər dənizinin Azərbaycana mənsub ərazi sularında təbii sərvətlərdən qeyri-qanuni 

istifadə;  
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- müxtəlif ölkələrin hərbi-siyasi ambisiyaları kontekstində nüvə və digər kütləvi qırğın 

silahlarının, onların komponentlərinin və nəqli vasitələrinin, müasir hərbi texnologiyaların 

dənizdə qanunsuz yayılması; 

- terrorçu təşkilatlarının, dəniz quldurlarının və digər cinayətkar qrupların fəaliyyəti; 

- qonşu dövlətlər tərəfindən silahların qanunsuz yayılması üzrə beynəlxalq müqavilə və 

sazişlərin birtərəfli şəkildə pozulması. 

Daxili təhdidlərə gəldikdə isə, bura  terrorçuluq,  nüvə və digər kütləvi qırğın silahlarının, 

onların komponentlərinin və nəqli vasitələrinin, müasir hərbi texnologiyaların dənizdə qanunsuz 

yayılması, terror təşkilatlarının, dəniz quldurlarının və digər cinayətkar qrupların fəaliyyəti, 

dənizdə qeyri-qanuni daşımalar, qaçaqmalçılıq və insan alveri, qeyri-qanuni balıq ovu və 

sərvətlərdən qeyri-qanuni istifadə, dəniz mühitinin qurudan, nəqliyyat vasitələrindən və dənizdə 

quraşdırılmış qurğulardan çirkləndirilməsi daxildir [1]. Göründüyü kimi, Xəzər dənizində 

cərəyan edən prosesləri nəzərə almadan, mövcud təhdidlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər 

görmədən Azərbaycanın təhlükəsizliyini tam təmin etmək mümkün deyildir. Bu səbəbdən də, 

respublikanın sülh strategiyasında dəniz təhlükəsizliyi ilə bağlı məqamlara da yer verilmişdir.  

Ümumilikdə, Azərbaycanın sülh strategiyası fenomen olaraq respublikanın suverenliyini 

və müstəqilliyini qorumaq və möhkəmləndirmək zərurətindən irəli gəlmişdir. Əsası ümummilli 

lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən 

bu strategiya hər şeydən əvvəl, Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində idarəetmədə və xarici 

siyasətdə buraxılmış kobud səhvlər nəticəsində yaranmış ağır vəziyyəti yüngülləşdirməyə, təcrid 

vəziyyətinə düşmüş Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrini genişləndirməyə yönəldilmişdi. 

Azərbaycanın sülh strategiyasının məzmununu xarici siyasətin qarşısında duran vəzifələrin və 

prioritetlərin ierarxiyası və onları həyata keçirmək üçün müəyyənləşdirilmiş vasitə və metodlar 

təşkil edir. Bu strategiya beynəlxalq hüququn BMT nizamnaməsində və Helsinki Yekun Aktında 

təsbit olunmuş  prinsiplərinə əsaslanır. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, Azərbaycan 

Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası, Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinası 

və Azərbaycan Respublikasının dəniz təhlükəsizliyi strategiyası Azərbaycanın sülh 

strategiyasının hüquqi və konseptual aspektlərini müəyyənləşdirən əsas sənədlərdir. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi altında meydana gələn, beynəlxalq hüquq 

prinsiplərinə əsaslanaraq və Azərbaycanın milli maraqları nəzərə alınaraq formalaşan sülh 

strategiyasının həyata keçirilməsi öz müsbət nəticələrini verir  və Azərbaycanın stabil inkişafı, 

beynəlxalq nüfuzunun artması və təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün imkanlar yaradır.     
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