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Giriş sözü 
 

25 Aprel 2017-ci il tarixdə Humanitar Tədqiqatlar İctimai 
Birliyi tərəfindən "2016-cı il Aprel döyüşləri: dərslər və 
nəticələr" dəyirmi masa təşkil edildi. Bu tədbir Azərbaycanlı 
ekspertlər, jurnalistlər və politoloqların iştirakı ilə 2016-cı il 
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində baş 
verən, sonralar isə isə "4 günlük müharibə" adını almış hərbi 
əməliyyatların ildönümü ərəfəsində təşkil olunmuşdu.  
 
Aprel hadisələri özünün masştabına görə 12 May 1994-cü ildə 
razılaşdırılmış atəşkəs rejimindən sonra qoşunların təmas 
xəttində baş vermiş ən böyük hərbi qarşıdurma idi. Buna qədər 
Ermənistan və Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində 
epizodik olaraq snayper və yaxud iri çaplı silahlardan atəş 
açılması müşayət olunsa da bir neçə gün davam edən 
qarşıdurmaya gətirib çıxarmamışdı. Lakin, 2015-ci ildən 
başlayaraq intensiv atışmalar istər hərbiçilər, istərsə mülki 
əhalinin hədəfə alınması onu göstərirdi ki, gələcəkdə daha ağır 
texnikadan istifadə olunması ilə hərbi qarşıdurmanın baş 
verəcəyi qaçılmazdır. Bəlkə də buna görə Aprel hadisələrinin 
baş verməsi moderatorlar və beynəlxalq ekspertlər üçün sürpriz 
olmadı. Aprel hadisələri qəribə də olsa artıq proqnozlaşdırıla 
biləcək bir hadisə idi. Bu qarşıdurma və onun nəticələri əslində 
Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətləri, eləcə də Dağlıq 
Qarabağ əhalisi üçün gözlənilməz idi.  
 
Azərbaycanda Aprel hadisələrinin ilk günündə mətbuatda 
yayılan məlumatlar əsasında əhali nələrin baş verdiyini tam 
olaraq dəyərləndirə bilmədilər. Lakin, artıq döyüş bölgəsindən 
gələn xəbərlər, Ağdam, Tər-tər, Füzuli rayonlarının yaşayış 
məntəqələrinin atəşə məruz qalması,  əhalinin  malına və 
mülkinə dəyən zərərlər, əsgər itkiləri ölkə vətəndaşlarını 
prosesləri daha ciddiliyi ilə dəyərləndirməyə imkan verdi. 
Aprelin 3-dən başlayaraq əhali əsgər ölümlərinə spontan onların 
böyük izdihamla dəfn olunması ilə reaksiya verdi. Qısa bir 
müddət ərzində bu dəfn mərasimlərinə sadə insanlar, 
cəmiyyətin aparıcıları ilə yanaşı millət vəkilləri və dövlət 
rəsmiləri də qatılmağa başladılar. Uzun müddətdən sonra ilk 
dəfə idi ki, Azərbaycanda insanlar küçələrə çıxaraq orduda 
xidmət edən əsgərlərə və sərhəd bölgələrində yaşayan insanlara 
dəstək olurdular.  
 
Aprel hadisələrinin insan itkiləri ilə müşayət olunması ilə 
yanaşı cəbhə bölgəsində ermənilərin nəzarətində olan ərazilərin 
azad olunması xəbəri cəmiyyəti silkələmişdi. Əhali itkilər 
barəsində ətraflı məlumat ala bilməsə də ordunun müdafiəsi 
üçün təşkil olunan tədbirlərdə həvəslə iştirak edirdi. Aprel 
hadisələri siyasi partiya rəhbərlərinin, hətta, müxalifət 
partiyalarının ümumi vətənpərvərlik fonunda hakimiyyət ilə 
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fikir ayrılıqlarına fasilə verməsinə də imkan yaratdı. Faktiki 
olaraq Azərbaycan Aprel hadisələrinin hansı şəraitdə baş 
verməsindən asılı olmayaraq münaqişənin status-kvo 
mərhələsindən çıxarılması üçün əlindən gələni etməyə çalışdı.  
 
Cəbhə xəttində aktiv hərbi əməliyyatların başlaması beynəlxalq 
ictimaiyyəti də narahat etməyə bilməzdi. Aprel ayının ilk 
ongünlüyündə atəşin dərhal dayandırılması və danışıqlar 
masasına oturmaq təklifi ilə bütün beynəlxalq təşkilatların 
rəhbərləri, həm dövlət və hökumət başçıları başçıları və yaxud 
yaxud xarici işlər nazirləri  bəyanat verdi. 

 
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri vəziyyəti müzakirə 
etmək üçün regiona gəldi. Aprelin 5-də Vyanada ATƏT-in 
daimi şurası çağırıldı və burada Qarabağ məsələsi müzakirə 
olundu. 
 
Paralel olaraq Rusiaya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan və 
Ermənistan prezidentlərinə  telefonla zəng edərək vasitəşiliyini 
aktuallaşdırdı. Rusiyanın baş naziri D.Medvedyev Yerevana, 
Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Bakıya gələrək münaqişənin 
dərinləşməməsi üçün tərəflər ilə danışıqlar apardılar. 
 
Lakin, tərəflərin hərbi əməliyyatların gedişindən və 
nəticələrindən gözləntiləri, "aprel döyüşləri"ndən sonra 
yaranmış vəziyyət danışıqlar prosesində fasilənin yaranmasına 
gətirib çıxardı. Bu gün mediatorların cəhdlərinə baxmayaraq 
ölkə başçılarını bir stol arxasına dəvət etmək mümkün olmayıb. 
Cəbhə xətti boyu ərazilərdə yaşayan insanların hərbi 
əməliyyatların istənilən an başlaya biləcəyi qorxusu 
qalmaqdadır. Regionda sülhə nail olmaq çətin görsənir və 
tərəflərin buna nail olmaq üçün atdığı addımlar ümumi 
radikallıq fonunda görünməz olub.  
 
Əvəz Həsənov  
Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri  
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Tədbirin gündəliyi 

Tədbirin açılışı, Humanitar Tədqiqatlar İctimai 
Birliyinin sədri Əvəz Həsənov  
 
1-ci sessiya:  Apreldə cəbhə bölgəsində nələr baş 
verdi?  
(geosiyasi vəziyyət, Azərbaycan və Ermənistanda siyasi 
və daxili proseslər, cəbhə bölgəsində vəziyyət, 
dağıntılar, insan tələfatı, qazanclar və itkilər)  
Mübariz Əhmədoğlu - Siyasi İnnovasiya və 
Texnologiyalar Mərkəzinin sədri  
Elxan Şahinoğlu - "Atlas" Araşdırmalar Mərkəzinin 
sədri 
Akif Nagı - QAT sədri 
 
2-ci sessiya: Aprel hadisələri Azərbaycan və Ermənistan 
perspektivindən. 
(Aprel hadisələrinə Azərbaycan və Ermənistan 
cəmiyyətinin reaksiyası, Dağlıq Qarabağın erməni 
əhalisi, aprel döyüşlərindən sonra qazanclar və itkilərə 
reaksiyalar, cəmiyyətlərin psixoloji drumu, "informasiya 
müharibəsi", gözləntilər və məyyusluq)  
Əli Abbasov - Fəlsəfə Elmləri Doktoru, Professor 
Arzu Abdullayeva - Helsinki Vətəndaş Assambleyası 
Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri  
 
3-cü sessiya: Aprel hadisələri nələri dəyişdi?  
(Rusiyanın münasibəti, böyük dövlətlərin münasibətləri, 
beynəlxalq təşkilatların münasibətləri, cəmiyyətlərin 
münasibəti, danışıqlar prosesi, status-kvo, cəbhə 
xəttində yerdəyişmə)  
 
İlqar Vəlizadə - Politoloq 
Rizvan Hüseynov - tarixçi, Qafqaz Tarixi Mərkəzinin 
sədri  
Bəxtiyar Aslanov - Humanitar Tədqiqatlar İctimai 
Birliyi, münaqişələrin həlli departamentinin rəhbəri   
Orxan Nəbiyev - Sülh Platformasının koordinatoru  
 
4-cü sessiya: Danışıqlar prosesi və gələcək addımlar.  
(Status-kvo yeni reallaqlar fonunda, Ermənistanın 
danışıqlar prosesindən yayınmasının limiti, ATƏT-in 
Minsk Qrupunun fəaliyyətində fasilə və yaxud yeni 
təşəbbüslər, beynəlxalq ictimaiyyət və  münaqişə 
tərəflərindən gözləntilər, tərəflərin növbəti addımları)   
Eldar Namazov - Politoloq, “Azərbaycan Naminə” 
İctimai Forumunun prezidenti  
Əvəz Həsənov - Humanitar Tədqiqatlar İctimai 
Birliyinin sədri  
Əhməd Əlili - politoloq          
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1-ci sessiya:  Apreldə cəbhə 
bölgəsində nələr baş verdi?  
Müzakirə olunan məsələlər: 
geosiyasi vəziyyət, Azərbaycan və 
Ermənistanda siyasi və daxili 
proseslər, cəbhə bölgəsində 
vəziyyət, dağıntılar, insan tələfatı, 
qazanclar və itkilər.  

 
 

 
 

Mübariz Əhmədoğlu  
Siyasi İnnovasiyalar və 

Texnologiyalar Mərkəzinin sədri  
 
 
Mən belə başa düşürəm ki, nə qədər vaxt 
keçsə də, aprel hadisələrinin yaratdığı 
nəticələr hələ uzun müddət müzakirə 
olunacaq. Ermənistan və Azərbaycanın 
daxili və geosiyasi vəziyyəti və itkilər mövzusunda danışımağa çalışacam. Aprel hadisələri 
olmalı idimi? Bir mənalı: Bəli! Aprel hadisələrinin olması təkcə Ermənistanın sülh yolu ilə 
Dağlıq Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsinə hazır olmamasının nəticəsi  idimi? Yox! 
Ermənistanın əlavə addımları da var idi. Faktiki Azərbaycan iqtisadi cəhətdən üstünlüyü ələ 
almışdır, hərbi üstünlük Azərbaycanda idi və geosiyasi üstünlüyü  də ələ keçirirdi. Aprel 
hadisələrinin Azərbaycan prezidentinin ABŞ -da 4-cü Nüvə sammitində iştirakı zamanı baş 
verməsi ən işarəli hadisədir. Azərbaycan prezidenti ABŞ-da çox uğurlu görüşlər keçirmişdi. 
Ermənilər bunu gözləmirdi. ABŞ prezidenti Barak Obama Azərbaycanın nüvə 
təhlükəsizliyindəki roluna mənim fikrimcə həddindən artıq  qiymət verdi. Biz İranın nüvə 
məsələsi ilə bağlı müəyyən məsəllərin həllində iştirak etmişdik, amma, mən hesab edirəm ki, 
ABŞ prezidenti Azərbaycanın roluna verdiyi dəyər daha üstün dəyər idi. İstər-istəməz bu 
müəyyən dairələrdə, xüsusən Ermənistanda narahatçılıq yaratmalı idi. Söhbət təkcə 
qısqanclıqdan getmir.   
Ümumiyyətlə, prosesi götürdükdə Ermənistan məcburən hərbi və geosiyasi müttəfiqlərini 
saf-çürük eləməli idi, dəyişməli idi. Ona görə Ermənistanın hazırladığı həm geosiyasi 
parametrdən müttəfiqlərini yoxlamaq, həm hərbi müttəfiqlərini yoxlamaq sahəsində apardığı 
axtarışlar  aprel hadisələrinin əsas nəticəsidir. 2014-cü ildə Ermənistan və Azərbaycan 
arasında dövlət sərhədində, o cümlədən qoşunların təmas xəttində,  eləcə də 2015-ci ildə, 
bütün  2015-ci il boyu  həm dövlət sərhədində, həm də qoşunların təmas xəttində hərbi  
intensivlikərin sayı hədsiz çox olub və itkilərin sayı hədsiz çox olub. Eləcə də Ermənistanın 
təxribatlarının sayı da  çox olub. 2014-cü il avqustun sonu, sentyabrın əvvəlində baş verən 
hərbi insidentlərin səviyyəsi sonradan Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 3 həmsədr 
dövlətin təşəbbüsləri ardıcıl olaraq 3 dəfə görüşünə səbəb oldu.  
Mən tək 2014-cü il avqustun sonu, sentyabrın əvvəli yox, 2015-ci ildə baş verən tam ayrı 
insidentin üstündə dayanacam. Ermənilər Rusiya dövlət nömrə nişanlı iri qabaritli TİR yük  
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maşınını Tavuşda dövlət sərhəddi yaxınlığında 2 saat ərzində elə manevrlər elədi ki, 
Azərbaycan hərbçiləri bunu təxribat kimi qəbul etdilər. Azərbaycan hərbiçiləri o maşını 
neytrallaşdırmalı idi və neytrallaşdırdılar. Rusiya dövlət nömrə nişanlı maşının sürücüsü və 
sahibi milliyyətcə erməni olan Rusiya Federasiyası vətəndaşıdır. Ermənilər ona görə təxribata 
getdilər  ki, Azərbaycan hərbiçiləri  Rusiya mülkiyyətinə atəş açsınlar. Ermənilərin məqsədi 
Moskva ilə Bakını üz-üzə qoymaq idi. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatını 
(KTMT –ni) ayağa qaldırmaq idi, amma, alınmadı. Rusiya nə KTMT çərçivəsində,  nə də öz 
tərəfindən heç bir reaksiya vermədi.  
2016-cı ilin fevralında o zaman Ermənistanın müdafiə nazirinin müavini  David  Tonoyan 
hansı ki, Müdafiə Nazirliyində qərblə əlaqələrdə məsul şəxs idi, NATO-da statik müdafiə 
konsepsiyasından imtina edilib, ram edilmə, cilovlama konsepsiyasına keçidi təsdiqlətdirdi. 
2016-cı ilin fevralında 2 illik müzakirə başa çatdı. Bu konsepsiya nə olan şeydir, nədir? 
Ermənilər deyir ki, guya onlar həmişə Azərbaycanın təxribatlarına cavab verən statusunda 
olublar və bunun nəticəsində ermənilər Azərbaycanı hərbi baxımdan güclü  bilir. Biz həqiqi 
mənada Azərbaycandan sayımız azdır, silahlarımız azdır. Amma biz keyfiyyətimizlə 
Azərbaycanın kəmiyyət üstünlüklərini neytralaşdıra bilərik və neytrallaşdırmalıyıq.“Statik 
müdafiədən  imtina edilib, ram edilmə, cilovlama” konsepsiyasının mahiyyəti budur. Çox 
təəssüf ki, NATO buna o zaman bu konsepsiyasının mahiyyətini tutmadan bəyəndi.  
Hal hazırda,  yəni, aprel hadisələrindən sonra ABŞ, Rusiya, Fransa Ermənistanın müttəfiqi 
deyil. Mənim fikrimcə, Ermənistanın geosiyası və hərbi planında 2 müttəfiqi var. Qurum 
olaraq Avropa İttifaqı və bizim qonşumuz, müsəlman dövləti İran.  
Aprel hadisələrinə gedən yola paralel olaraq Ermənistanın daxilində çiddi proseslər başladı. 
2014-cü ildən təxribat başladıqca Ermənistanın daxilində Serj Sarkisyan başa düşdü ki, 
Azərbaycana cavab verə bilməyəcək,  Ermənistan məğlub olacaq. Serj Sarkisyan 
məğlubiyyətin məsuliyyətini bölüşmək  üçün şəriklər yaratmağa başladı. Ermənistanın 
daxilində prezident üsuli-idarəsindən imtina olunub, parlament üsul-idarəsinə keçmək yolu 
ilə aprel hadisələrinə gedən yol demək olar ki, paraleldir, eyni gedir. Həm də təsadüfi deyildi. 
Aprel hadisələrinin perspektivi  geosiyası prizmadan böyük hadisə idi.  
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri nəticə çıxartdılar və ABŞ hal-hazırda Azərbaycanın 
maraqları prizmasında hərəkət edir, yəni hər  hansı bir dövlət Dağlıq Qarabağ məsələsində 
obyektiv mövqedədirsə, o elə ədalətli mövqedir. Tarixdə ilk dəfədir ki,  ABŞ-ın regionda 
olan 3 səfirliyinin üçü də Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibət bildirdi. Azərbaycandakı və 
Ermənistandakı səfirlikləri başa düşmək olar. ABŞ-in Gürcüstandakı səfirliyi aprel hadisələri 
zamanı aktivlik nümayiş etdirdi və ilk dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibət bildirdi.  
ABŞ-ın  ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri R.Hoqland yaranmış vəziyyətdən çıxış 
üçün ən ideal addım atıb: Yerevanda olarkən R.Hoqland bəyan elədi ki, o Ermənistana 
gəlməzdən qabaq Nyu-Yorkda BMT-nin rəhbərliyi ilə görüşdə olub və BMT-nin rəhbərliyi 
Hoqlanda söz verib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin tənzimlənməsi üçün hətta BMT 
Təhlükəsizlik Şürasının yeni qətnaməsi lazım olacaqsa, onu verəcək. Belə deyək ki, bu bir 
işarəli hadisədir. Çünki, bunu Amerikanın təmsilçısi deyir. 
Fransanın mövqeyinin ermənipərəstlikdən uzaqlaşması bizim öz mətbuatımızda mübahisə 
yaradıb. Aprel hadisələri Rusiyanın mövqeyində keyfiyyət dəyişikliyi yaradıb. Ədalət naminə 
deyək ki, Rusiya bu gün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə çox hazırdır. Amma, Rusiya 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində özünün yeni bir marağını yaradır. Rusiya çalışır ki, 
Cənubi Qafqazda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasi ilə yeni mexanizm yaratsın. 
Dağlıq Qarabağ tənzimlənməsinin məntiqi nəticəsi olan bu mexanizm qərbin Cənubi 
Qafqazda imkanları azalsın, artmasına imkan verməsin, xüsusən qərb bu regionda heç bir 
zaman əlavə imkanlar yarada bilməsin və region bütövlükdə birbaşa və ya dolayısı yolla, 
Rusiyanın təsiri altında olsun. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə regionun bütövlükdə təsir 
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altında saxlamaq məqsədində təkcə Azərbaycan və Ermənistan nəzərdə tutulmur. O 
cümlədən Gürcüstan da Rusiyanın planındadır. L.Ter Petrosyanın son dövrlərdə  məşhur  

televiziya çıxışında dediyi söz var :--
”Rusiya Yaxın Şərqdə, Suriyada  böyük 
işlər görür,  cənubi Qafqazda, 
Zaqafqaziyada  belə yanar ocağı 
saxlaya  bilməz”. O, demədi ki, ”Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi regionudur”, O, 
demədi:--”Ermənistan və Azərbaycan  
münaqişə regionudur”,  o 
“Zaqafqaziya” dedi. 
Hal-hazırda Rusiya üçün Dağlıq 
Qarabağ məsələsinə görə Azərbaycan 
və Erməni diasporlarına olan təzyiqlər 
və Gürcüstanın daxilində baş verən 

hadisələr ciddi izah tələb edir. Ona görə aprel hadisələrinin yaratdığı nəticələrdən biri 
aktivlikdir. O aktivlikdə ABŞ və Rusiya arasında nəzəri konseptual fikir ayrılığı var. Hansı 
yanaşma tərzi qalib gələcəksə, o da bu, regionda destruktiv proseslərin baş verməsinə imkan 
verməyəcək.  
O ki, qaldı burada Əvəz bəyin Azərbaycan mətbuatı ilə  bağlı dediyi sözlərə. Əvəz bəy dedi 
ki, “Azərbaycan mətbuatında çox şeylər deyilmir”. Azərbaycan mətbuatı Dağlıq Qarabağ 
məsələsinin tənzimlənməsində, hakimiyyətin mövqeyi ilə çox hesablaşır. Amma, mən 
düşünmürəm ki, erməni ekspertləri özlərini tam dolğun göstərirlər. Burada oturanların  
əksəriyyəti erməni mətbuatını oxuyur. Manvel Sarkisyan, Aleksandr İskəndəryan kimi  adlı-
sanlı erməni ekspertləri Levon Ter-Petrosyanın məhur çıxışının komentarisində dedilər ki, 
“Levon Ter Petrosyanın sözlərində yeni heç bir söz yoxdur, onu bilirik”. 
Mən Əvəz müəlimdən və burada oturan ekspertlərdən xahiş edirəm ki, Aleksandr 
İsgəndəryan, Manvel Sarkisyan, Çirakosyan  və kimi deyirsiniz onları internetdə axtarış  
verin, onların hansısa birində Yenilənmiş Madrid Prinsiplərinin geniş şərhinə rast gəlsəniz, 
siz nə şərt desəniz mən onu qəbul edəcəm.  Mümkün deyil. Dağlıq Qarabağ 
tənzimlənməsində ən böyük problemlərdən biri odur ki, erməni ekspertlərinin Dağlıq 
Qarabağ məsələsinə, Ermənistan Azərbaycan münaqişəsinə münasibəti hədsiz birtəflidir. 
Azərbaycan ekspertləri, Azərbaycan mətbuatı, ictimai-siyasi mühiti Dağlıq Qarabağ 
məsələsinə daha geniş yanaşma göstərə bilir. Mən dövlət mətbuatında daim çıxış edirəm və 
çəkinmədən adını çəkə bilərəm  ki, vaxtı ilə APA-da  TREND-də gedən proyekt indi “First 
news”-də (1news.az) davam edir.   
Aprel hadisələrinin bir övladı var- “Sülh platforması”. İndi Azərbaycan özünü çox güclü 
hesab edir. Azərbaycan hakimiyyətinin mətbəxinin belə desək, qoxusuna bələd olan adam 
kimi mən sizə deyirəm ki, qərb “Sülh platforması” na dəstək versə, Dağlıq Qarbağ problemi 
də həll olunar, Ermənistan Azərbaycan münasibətləri də normallaşır, region bütün 
vəziyyətdən çıxır. “Sülh platformasına” ABŞ və Avropa İttifaqının dəstəyi  lazımdır.  
Demirəm ki, ermənilər oradan qaçıb gəlir və yaxud Erməni prizmasından baxanda “satqınlıq” 
edir və biz də onlara dəstək verək. Siz də qərb ictimayəti dəstək versə,  daha nüfuzlu, daha 
sanballı ermənilər gəlib qoşulacaq.   
Aprel döyüşləri hərbi, siyasi, geosiyasi, iqtisadi  bütün paramerlərdə Azərbaycanın gücünü 
göstərdi. Azərbaycana ermənilərlə dialoqa münasibət  necə olubsa,  o ağac təkcə Arzu 
xanıma, Zərdüşt bəyə dəyməyib, onun bir qismi də mənə dəyib.  Arzu xanım şahidlik edə 
bilər ki, Dağlıq Qarabağ ermənisi Karen Ohancanyanın Bakıya 1-ci dəfə gətirən mənəm. O 
müraciət Arzu xanıma olub, amma, işi mən təşkil etmişəm. Dövlət rəsmiləri ilə işi mən 
görmüşəm. 2000-ci illərin əvvəllərində Helsinki Vətəndaş Assambleyasının beynalxalq 
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yubiley konfransı tədbiri Bakıda keçirilib, 60 erməninin iştirakı ilə ... Azərbaycan 
hökumətinin ermənilərin Bakıya gəlməsinə münasibəti necə idi? Azərbaycan hökuməti 
əvvəllər ermənilərin Bakıya gəlməsindən çəkinirdi. Amma, Azərbaycan aprel döyüşlərindən 
sonra özünü o qədər güclü hesab edir ki, erməni ilə dialoqu özünün xeyrinə hesab edir. Ona 
görə “Sülh platforması” Azərbaycan gücünün göstəricisidir. Qaldı ki, müharibəyə? Akif 
Nağının rəhbərlik etdiyi Qarabağ Azadlıq Təşkilatı müharibədə istədiyinə nail olur. İndi mən 
müharibənin hansı ki, Akif Nağının bütün yolunu düzgün hesab edirəm. Amma, indi 
müharibənin bu regionda qızğın tərəfdarı Akif Nağının təşkilatı deyil, Rusiyadır. Rusiya 
Azərbaycanı da silahlandırır, Ermənistanı da. Rusiya silahdan əlavə pul qazanmaq istəyir. 
Haçansa bu regionu çəpərləyəcək, bu regionda müharibə gedəcək, silah istehlak olunacaq, 
yenidən Azərbaycana və Ermənistana silah satılacaq. 
 

  

Agdam rayonu, Sarıcalı kəndində dağılmış ev. 05.04.2016
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Akif Nağı  
Qarabağ Azadlıq  

Təşkilatının sədri  
 

 
Çox sağ olun ki, belə bir vacib 
müzakirəni təşkil etmisiniz, müzakirələr 
aparmağa ehtiyac var. İstər-istəməz o 
böldüyünüz bölgü şərtidir və mən burada 
ekspert kimi yox, Qarabağ Azadlıq 
Təşkilatının sədri kimi çıxış edirəm. 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair öz mövqeyi və konsepsiyası olan 
təşkilatın sədri kimi deyə bilərəm ki,  aprel hadisələri, aprel döyüşləri həm 
Azərbaycanda, həm də Ermənistanda çox ciddi qarşılandı. Mübariz 
Əhmədoğlunun qeyd etdiyi kimi, mən də erməni mətbuatını gündəlik 
izləyirəm və orada bir neçə məqaləyə rast gəldim ki, o məqalələrdə 
Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə  münasibəti 2 dövrə  
bölünürdü:  Aprel döyüşlərinə qədər və sonrakı dövrdəki mövqelər.   
Aprel döyüşlərinə qədərki  mövqedə Ermənistan cəmiyyətində siyasilərin, 
ictimailərin, ekspertlərin içərisində belə bir hakim fikir formalaşmışdı ki, 
Qarabağ məsələsi artıq həll olunubdur və Azərbaycan  dövləti və cəmiyyətini 
bu reallıqla barışdırmağı bacarmaq lazımdır. Bunun üçün də “Xalq 
diplomatiyası” və  son dövrdə “Sülh platforması”nı ortaya atdılar.  Mübariz 
müəllim bayaq dedi ki, “Sülh platforması” aprel döyüşlərinin ən əziz balası 
oldu”.  
Əgər  Aprel döyüşlərinin balası “Sülh platforması” oldusa, mən buna çox 
təəssüflə yanaşıram. Rus dilində bir ifadə var, “Гора родила мышa”, yəni 
dağdan siçan əmələ gəldi. Əgər aprel döyüşləri belə qiymətləndirilsə, çox 
yanlış mövqe olar. Biz əksinə, gözləyirdik ki, aprel döyüşlərindən sonra  
Azərbaycanda hərb yolunu tutan təşkilatlara, cəmiyyətlərə, xətlərə dəstək 
veriləcək, onu da görürük ki, həmin təşkilatların əlini-qolunu qırmağa da  
çalışırlar. İstəməzdik  ki, Azərbaycan bu yol ilə getsin. Amma, görürsüz 
Mübariz müəllim bu platformanı dəstəkləyir, çox təssüf ki, bu mövqe 
hakimiyyət tərəfindən müdafiə olunur.  
Mən aprel döyüşlərinə Dağlıq Qarabağ məsələsinin hərbi yolla həllinin testi,  
yoxlama variantı kimi baxıram. Neçə illərdir mübahisələr gedir ki, Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi sülh və ya hərbi yolla həll olunacaq. Araşdıraq kim 
birinci başladı və s. Fakt ortadadır ki, hərb meydanında məsələni həll etməyə 
cəhd olunur. Tarixdə bir deyim var ki, “müharibənin ilk qurbanı həqiqətdir”. 
Müharibələr haqqında konkret  və vahid mövqe yoxdur. Hərə öz mövqeyini, 
konsepsiyasını irəli sürür. Özümüzü çox yormayaq ki, kim başladı, kim nə cür  
elədi və s. Fakt odur ki, hərbi yolla həll variantı ortaya gəlir.  Biz aprel 
döyüşləri ilə bağlı 3  amili yoxladıq.  
1. Azərbaycan və Ermənistan  cəmiyyətinin hərbi yola münasibəti və 
hazırlığı.  
2. Azərbaycan və Ermənistan ordusunun hərbi yola hazırlığı və özünü 
göstərdiyi, nümayiş etdirdiyi vəziyyət. 
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3. Beynəlxalq birlik və təşkilatların, böyük dövlətlərin və qonşu 
dövlətlərin bu məsələyə münasibəti, yəni bu müharibədə müttəfiqlik məsələsi, 
kim kimin tərəfindədir və s.  
Mən hesab edirəm ki, bu 3 vacib məsələnin nöqteyi-nəzərindən  məsələlərə 
yanaşmalıyıq. Hər birinə qısaca olsa da yanaşsaq, Azərbaycanın xeyrinə 
olduğunu görərik. Azərbaycan cəmiyyətinin  mövqeyini gördünüz ki, kütləvi 
şəkildə və heç kəs tərəfindən hazırlanmadan, xüsusi təbliğat olmadan 
Azərbaycan cəmiyyəti müharibəyə hazırdır. Bu gəlişi gözəl sözlər deyil. Bu 
reallıqdır. Bu insanların içindən gələn hislərdir. Ermənistan cəmiyyətində isə, 
meyidlər gəldikcə etiraz aksiyaları keçirilirdi və s.  
Hərbi baxımdan. Hərbçi deyilik. Amma, nə oldu? İstənilən müharibədə 2  
düşmən tərəf üz-üzə dayanırsa, ən vacib məsələ ilk eşalonun, müdafiə 
istehkamının, müdafiə xəttinin hazırlanmasıdır. Ermənilər də bilirsiniz ki, bizi 
hədələyirdilər ki, Gəncəyə, Yevlağa qədər gedəcəyik.   
Az vaxtın içərisində,  yəni bir günün içində,  mən şahid kimi də deyə bilərəm 
ki, aprel ayının 3-də cəbhənin ən qaynar nöqtəsində idim,  təşkilatımızın 15-16 
nəfərlik heyəti ilə. Hətta, bir nəfərimiz də orada yaralandı. Tankların yanında 
dayanmışdıq, sağımızda-solumuzda mərmilər partlayırdı. 
Camaatın əhval-ruhiyyəsini görürdük orada. Yəni hərbi baxımdan mən demək 
istəyirəm ki, bir neçə saat və bir neçə günün ərzində Ermənistanın cəbhə xətti 
yarıldı. Bu dünya praktikasında görünməmiş hadisə idi. Yəni, Azərbaycan 
ordusu bunu da göstərdi.  
3-cü məsələ müttəfiqlər məsələsidir. Ermənistanın da daxil olduğu Kollektiv 
Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) ermənilərin arxasında dayanmadı. 
ABŞ-ın, Qərbin, Avropanın  münasibətində kəskinlik hiss olunmadı.  
Azərbaycan çox çəkinirdi  ondan.  Rusiya əsas oyunçu kimi ortada oldu. 
Azərbaycan tərəfinə Türkiyə, İran, Pakistandan açıq dəstək gəldi. Türkiyənin 
müdafiə naziri Azərbaycanın Müdafiə naziri ilə telefon danışığı apardı. İranın 
Müdafiə naziri Ermənistanın yox,  Azərbaycanın Müdafiə naziri   ilə telefon 
danışıgı apardı. Məzmunu məlum olmasa da, həmin çətin anlarda telefon 
açmağın da öz  mənası var idi. Pakistandan da biz eyni mövqeyi gördük. Ona 
görə də İranda və Türkiyədə  cəmiyyət ayaq üstə idi. Yüzlərlə toplantılar, 
yığıncaqlar keçirirdilər ki, Qarabağa müharibəyə gedirik. Amma, onları heç 
kəs öyrətməmişdi.  Yəni müvafiq  faktlar  ortada oldu və mən hesab edirəm ki, 
aprel döyüşlərinə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinin 
mümkünlüyü baxımından yanaşmaq lazımdır. 
İtkilərə gəlincə isə biz tərəfdən  93 nəfərin şəhid olduğu deyilir. Başqa 
itkilərimiz də olub. Bir məsələni Azərbaycan tərəfinin çevik hərəkətini 
dəyərləndirirəm ki,  Azərbaycandan 700 nəfərin imzası ilə Avropa İnsan 
Haqları məhkəməsinə müraciət göndərildi ki, aprel döyüşlərində  cəbhəboyu 
ərazidə azərbaycanlılara zərər dəyib. Çox çevik bir hərəkət idi. Ermənistan 
onlara cavab verməyə çalışdı. Hətta, bu yaxınlarda mətbuatda siz də izlədiniz 
ki, Dağlıq Qarabağdakı qondarma rejim öz nümayəndələrini həmin 
məhkəməyə  göndərmək istəyirdi. Avrova İnsan Haqları məhkəməsi onların 
müraciətini rədd  elədi ki, "sizin heç bir əsasınız yoxdur və sizi heç kəs tanımır 
ki, siz burada təmsil olunasınız". Yəni, orada Azərbaycan uğurlu bir addım 
atıb. Bu itkiləri saymaq o qədər də vacib deyil. Müharibədə itki də ola bilər. 
Yenə qayıdıram onun üzərinə ki, hərbi yol ilə bağlı. Mən  burda sizin 
diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki,  baş vermiş 2 hadisə nümunədir.  2008-ci 
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ildə Gürcüstan nümunəsi, hərbi yol ilə Abxaziyanı və Cənubi Asetiyanı özünə 
qaytarmaq cəhdi uğursuz nəticələndi, arxasında Qərb dayanmışdı. 2-ci cəhd, 
Azərbaycan ictimai rəyində o qədər də  yer almayıb bu nümunə. Ekspertlər 
yəqin bilirlər ki,   Şri-Lanka nümunəsi var.  1983-cü ildən 2005-ci ilə qədər  
Şri-Lankada təxminən, bizim problem kimi ploblem mövcud idi. Orada 
tamillər mərkəzi hakimiyyətə qarşı mübarizə aparırdılar, xeyli uğur da əldə 
etmişdilər, sayları da çox idi,  yəni, milyonlardan gedir söhbət. Onların sayı 
Şri-Lanka ərazisində milyonlarladır. Hami dövlətləri də var idi, Hindistan 
onlara hamilik edirdi. Yəni,  bu ağır bir problemdir. Onu araşdırmağa vaxt 
yoxdur. Uzun müddət danışıqlar gedəndən sonra 2005 –ci ildə  Şri-Lankaya 
yeni prezident gəldi və məsələni elə qoydu ki, 23 ildən sonra bu problem hərb 
yolu ilə həll olunacaq. Biz 25- 26 ilə yaxınlaşmışıq və  biz də qərarımızı 
verməliyik artıq.  
 Şri-Lankada 4 il ərzində, 2009-cu ildə o məsələni həll etdilər. Bu günlərdə  o 
unutar dövlət olaraq mövcudluğunu davam etdirir. Şri-Lanka bir nümunədir ki, 
münaqişəni hərb yolu ilə həll edə bildilər. Gürcüstan həll edə bilmədi, Şri-
Lankada həll olundu, Azərbaycan da bu nümunələrdən istifadə etməlidir. 
Burada da vacib məsələ olan daxili faktorlar öz yerindədi.  Xarici amillər 
ortada olmalıdır.  
Biz  bu yaxınlarda İslam həmrəyliyi ilinin olduğunu  nəzərə alaraq “ İslam 
həmrəyliyi və Qarabağ” adlı  bir dəyirmi masa keçirtdik. Və orada da  
vurğulandı ki,  Rusiyanın insafa gələcəyi haqqında ümid  mənasızdır. Qərb 
Azərbaycanı dəstəkləməyəcəkdir və dəstəkləmir.  Təxmimən, 1920-21-ci  illər 
situasiyası yaranıb. O dövrdə Qərb regiondan çıxdı, regionu buraxdı Rusiyanın 
ixtiyarına. Rusiyaya qarşı Türkiyə və bir az da İranın dəstəyi ilə mübahisəli 
məsələlərin bir hissəsi Azərbaycanın xeyirinə həll olundu. Zəngəzurda dayana 
bilməyib, verdilər. Naxçıvanı saxladılar, Dağlıq Qarabağa da güzəşt edib 
muxtariyyət verdilər. Azərbaycan Rusiyanı neytrallaşdırmaq və öz 
maraqlarına uyğun məsələləri həll etmək üçün islam dövlətləri –Türkiyə, İran 
və Pakistana arxalanmalıdır. Mən bəzi mətbuatda Səudiyyənin adını da 
eşidirəm. Amma,  biz hesab edirik ki,  bu ölkələrin içində kifayət qədər 
müstəqil siyasət yeridən İslam dövlətlərinə arxalanmaq lazımdır. Türkiyə, İran 
və Pakistana arxalanmaq olar. Səudyyə  ABŞ-la birlikdə getdiyinə görə onların 
müstəqil siyasətinə inanmıram. 
Mən istəyirəm ki, Aprel hadisələrinin  bu nəticələrini  özümüz üçün, həm 
dövlət, həm  də  cəmiyyət üçün üzə çıxardaq.  
Cəbhə bölgəsində vəziyyətlə bağlı Goranboy, Ağcakənddən tutmuş,  Tərtərin 
Qapanlı, Qaradağlı  kəndinə qədər hamısında olduq və əhalinin arasında 
panika söhbəti yox idi. Orada teleqraf dirəyi  mərmilərin təsirindən aşmışdı, 
sakinlər  özləri düzəltməyə çalışırdılar ki, işiq yoxdur. Əhval-ruhiyyə yüksək 
idi. Ağdamın Xındırıstan kəndinin yanında balaca bir kənd var,  Ballı kəndi  
deyirlər. Həmin gün orada şəhid dəfn etmişdilər və biz orada olduq. Göydən 
mərmilər düşürdü 10 metr, 50 metrliyə. Camaat  elə oturmuşdu  ki, heç elə bil  
göydən yağan mərmiləri görmürdülər. 
Çox qəribə olsa da, amma, bu yaxşı idi ki, onlarda ruh yüksəkliyi var idi. Bu 
bir,  2-cisi isə Mübariz müəllimin dediyi məsələylə bağlı “Regionda 
müharibənin başlanmasını daha çox Rusiya istəyirdi” və s. Bu cür tezislər 
səsləndirilir, müxtəlif müzakirələrdə mənə qarşı deyilibdır bu sözlər. Yəni, 
Azərbaycan və Ermənistanın arxasında kimlərsə durub və onları atıblar oyuna, 
bunları döyüşdürürlər. Qazanan onlardır, bunlardır və s. 
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Mən bu arqumenti qəbul etmirəm. Məsələn, boksçulara hərə bir sponsorluq 
edib çıxarır rinqə, rınqdə boksçular döyüşür, onun arxasında dayanan 
sponsorları görünmürlər.  
Bayaq dediyim fikrimi davam etdirirəm ki, Qərblə bağlı yenilənmiş Madrid 
prinsipləri var, son dövrdə ermənilər tez-tez deyir ki, Vyana və Sankt-
Peterburq razılaşmalarını həyata keçirtmək lazımdır. İzlədim-izlədim və gedib 
çıxdım ki, bu nədir ki, ermənilər bunu həyata keçirtmək istəyir. Məlum oldu 
ki, orada razılaşdırılıb ki, cəbhə bölgəsində baş vermiş hadisələrin 
araşdırılması, qarşısının alınması üçün beynəlxalq mexanizm yaradılsın. 
Budur, deməli, həll olunan məsələ. Bizə bu cür həll lazım deyil. Atəşkəsin 
qorunub saxlanılması, status-kvonun, işğal vəziyyətinin saxlanılması 
deməkdir. Nə qədər ki, vasitəçilər məsələyə bu möqedən yanaşacaqlar,  
müharibə qaçılmaz olacaq. Aprel döyüşlərinin təcrübəsi isə göstərir ki, 
başlayacaq müharibədə qalib tərəf Azərbaycan olacaq. 

 

(2016-cı il Aprel döyüşləri zamanı Tər-tər rayonu, Qapanlı kəndində dağılmış ev)    
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Elxan Şükürlü, 
Strateq.az saytının rəhbəri 
 
Mən jurnalist olmaqdan əvvəl, bu ölkənin vətəndaşı və Azərbaycan Ordusunun keçmiş 
zabitiyəm. Odur ki, istərdim, hadisələrə yanaşmamda öncədən bu amillər də nəzərə alınsın.  
Burada səsləndi və mən də razıyam ki, müharibə dəhşətdir! Bunu indi əyləşdiyimiz yerdən 
görmək, təsvir etmək mümkün deyil. Bircə gecə palçıq səngərdə yatmayan, hər addımında 
ayağının altında mina partlayacağını, alınına snayper gülləsi dəyəcəyinin qorxusunu 
yaşamayan, qucağında yeniyetmə əsgərinin, yenicə ailə qurmuş zabit yoldaşının meyidini 
tutmayan, doğma yurd-yuvasından qaçqın, didərgin düşməyən bu dəhşətianlamaz, təsəvvür 
edə bilməz! Ancaq mənim üçün bundan daha dəhşətli hiss özündən qat-qat zəif olan bir 
düşmənə uduzmaq, torpağının işğal altında qalmasıdır!  
Bu baxımdan mən, ötən ilin aprelində olduğu kimi, davamlı əks-hücum əməliyyatlarının 
aparılmasının, düşmənə sərt münasibət göstərilməsinin tərəfdarıyam və torpaqlarımız 
işğaldan azad edilməyincə, hər hansı sülh təşəbbüslərinin də fayda verəcəyinə inanmıram. 
Hörmətli QAT rəhbəri Akif Nağının çıxışı zamanı sülh tərəfdarlarına qarşı radikal 
mövqeyinidə yaxşı anlayıram. Bəli, hər kəs istər ki, ölkəsi sülh, əmin-amanlıq şəraitində 
yaşasın. Ancaq hansı ölkə ona razı olar ki, torpağı işğal edilsin, minlərlə şəhidinin qanı yerdə 
qalsın və o da sussun?! 
Məh hesab edirəm ki, artıq 1 ildir müzakirə etdiyimiz “Aprel döyüşləri” bir neçə istiqamətdə 
ciddi nəticələr çıxara biləcəyimiz bir hadisə oldu: 
Birincisi, uzun fasilədən sonra biz Azərbaycan Ordusunun hazırlıq imkanlarını gördük. 
Aydın oldu ki, kənar müdaxilə olmasa, Azərbaycan Ordusu qısa müddətdə öz torpaqlarını 
işğaldan azad edə bilər.  
İkincisi, bu hadisələr uzun müddət təslimçi ovqatın aşılandığı, müxtəlif istiqamətlərdə 
parçalanmış  Azərbaycan cəmiyyətini birləşdirdi, səfərbər etdi və onda qələbəyə inam hissi 
yaratdı. 
Üçüncüsü, beynəlxalq təşkilatların, xarici güclərin Qarabağ probleminin həllinin vacibliyinə 
diqqəti yönəldi və bölgədə maraqlı olan hər kəs anladı ki, Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsibirdəfəlik həll edilməyincə, istənilən uzunmüddətli atəşkəs bir andaca bütövlükdə 
regionu alovlandıracaq böyük müharibəyə çevrilə bilər. 
Və nahayət, “Aprel hadisələri” həm də bizim zəif tərəflərimizi, boşluqlarımızı üzə çıxardı və 
mən çox təəssüf edirəm ki, bu “zəif yer” məhz Azərbaycan mediası, onun informasiya 
savaşına hazırlıqsızlığı oldu. Biz jurnalistlər həmin vaxt praktik olaraq bunu daha yaxşı 
gördük. Ortaya çıxan həqiqət o oldu ki, Azərbaycan mediası hələ ermənilərlə informasiya 
savaşına hazır deyil. Halbuki müasir dünyada informasiya savaşı silahlı döyüşdən daha 
böyük təsirə malikdir və daha vacib istiqamət sayılır. “Aprel hadisələri” zamanı isə mediamız 
Ordumuzun uğuruna adekvat şəkildə sistemli təbliğat və önləyici informasiya-
dezinformasiya işini təşkil edə bilmədi. Biz ancaq əyləşib saatlarla rəsmi xəbərlərin haçan 
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veriləcəyini gözlədiyimiz halda, düşmən tərəf operativ şəkildə, sosial şəbəkələrin də 
köməyindən yararlanmaqla, saytlarda Azərbaycan ictimaiyyətində çaşqınlıq yaradan 
dezinformasiyalar, fotoşəkillər yaymağa başladılar. Yəni, bizim ləngiməyimiz ona gətirib 
çıxardı ki, cəbhə xəttindən informasiya almaq istəyən hər bir azərbaycanlı kütləvi şəkildə 
alternativ mənbə kimi erməni və rus saytlarına üz tutdular, onlar da özlərinə lazım olan 
dezinformasiyaları “yedirtdilər”. Bizdə isə hərbdən elementar anlayışı olmayan sayt, media 
rəhbərləri populayrlıq, önə çıxmaq naminə düşmənin bu tələsinə düşdülər, cəmiyyətə 
lazımsız, çaşqınlığa səbəb olan materiallar yaymağa başladılar. Hətta elə saytlar vardı ki, bir 
neçə ilə əvvəl Kosovoda çəkilmiş şəkilləri erməni və ya bizim əsgərlərin meyidləri kimi 
yayır, bizim əsgəri düşmən, düşməni isə bizim əsgər kimi təqdim edirdi...  
Mən hesab edirəm ki, müharibə şəraiti başa çatanadək, Azərbaycanda mediaya önəmli hərbi-
siyasi resurs, institutlar kimi yanaşılmalıdır. Müharibə bitməyib, o davam edir və biz də sülh 
istəyiriksə, müharibəyə hazır olmalıyıq! 
Diqqətinizə görə, minnətdaram! 
 

 
Seymur Kazımov 

Müstəqil jurnalist  
 

Mən istəyirəm ki, aprel hadisələrinin başvermə səbəblərini,  həm də sonrada sonrakı 
məsələlər barədə ciddi şəkildə ictimai müzakirlər edilsin. Mən bir jurnalist kimi, 5 aprel 
tarixində, 27 tarixində Ağdam, Tərtər, Ağcəbədi bu rayonlarda oldum, əsasən, cəbhə 
kəndlərinə yaxın ərazilərdə olduq. Çünki, jurnalist olaraq cəbhədə iştirakımız təmin 
olunmamışdı. Yəni özünüz də gördünüz ki, aprel ayının 7, 8 də Müdafiə Nazirliyi bir qrup 
xarici jurnalisti cəbhə bölgəsinə apardı. Orada əhali evlərini tərk etməmişdi. Lakin, ailənin 
kişi üzvləri qadın, uşaqları və yaşlı valideynlərini daha təhlükəsiz ərazilərə aparmışdılar. 
Kəndlərin boşalması barədə olan informasiya çox yalan informasiyadır. Mən hətta, Ağdamda 
bir neçə gün həmin evlərdə qaldım. Deyim ki, əhalinin çox böyük ruh yüksəkliyi var idi.  
2016 –cı ilin avqust ayında orada oldum və  həmin ərazilərdə araşdırmalar apardım. Çox 
təəssüflə deyə bilərəm ki, orada  yeni doğulan və azyaşlı uşaqların çoxu iflic olur. Hətta, 
orada bir azyaşlı qız uşağı xərşəng xəstəliyindən dünyasını dəyişmişdi. Ümumiyyətlə isə  
həmin ərazidə yaşayan uşaqlar ana bətnində  qorxu və stres altında olduğunu nəzərə alsaq,  
genofondumuza nə qədər ziyan dəydiyini görəcəyik. Ümumiyyətlə isə, söhbət təkcə aprel 
hadisələrində getmir, özünüz təsəvvür edin ki, 25 il ərzində cəbhə bölgəsində böyüyən bir 
xanım ana olur və bütün bu qorxu hissini irsən daşıyır. Xahiş edirəm bu məsələ nəzərə alınsın. 
Rayonlarda, kənd yerlərində psixoloq yoxdur, ümumiyyətlə isə uçaq psixoloqu ümumiyyətlə 
yoxdur. Sosial işçilər var, amma, onlar da məhdud sayda fəaliyyət göstərir. Müəyyən 
əraziləri azad edirik. Amma, əsas insandır, insanlarımızı itiririk. Bu məsələlərlə bağlı xüsusi 
bir tədbirlər keçirilsə daha münasib olardı. 
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Asəf Quliyev 
Jurnalist 

 
Aprel hadisələri barədə ekspertləri çox diqqətlə dinlədim, Məncə, aprel hadisələrinə 
gələn yol 2011-ci ilin “Kazan” görüşü ilə başladı. Həmin görüşə hazırlıq ərəfsində 
Sank-Peterburqda Xarici İşlər Nazirləri görüşdü və o görüşdən dərhal sonra, 
Azərbaycanda parad keçiriləcəyi barədə məlumat yayıldı.  Halbuki, bu məlumatı 
yaydı  müxalifət qəzetlərindən biri, sonra hətta, Müdafiə Nazirliyini Mətbuat 
Xidmətinin rəhbəri  bu xəbəri təkzib elədi ki, “ Yox, parad nəzərdə tutulmur”. Hətta, 
O da məlumatsız idi ki, parad keçiriləcək, ya yox. Ondan sonra proseslər elə getdi ki, 
Azərbaycan öz gücünü nümayiş etdirməli idi. Bəli, ölkə rəhbəri başa düşdü ki, Səfər 
Əbiyevə olan inamsızlıqla müharibə,  hansı bir uğurlu əməliyyat aparmaq olmaz. Ona 
görə də bu Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi dəyişildi və sonra müəyyən prosseslər 
getdi. Mən bunları çox uzatmaq istəmirəm, o fikirdəyəm ki, aprel döyüşünün 
anonsları  məhz “Kazan”da verilir. Çünki, həmin döyüşdə xatırlayırsınızsa,  
Azərbaycan prezidenti Rusiyanın təklif elədiyi Azərbaycanın xeyirinə olmayan bir 
müqavilə güya imzalama ərəfəsindədir deyə şaiə yayılmışdı.  
 
Bu 1-ci məsələyə münasibətim, 2-cisi isə, Biz Azərbaycan mətbuatında monitorinq 
aparırıq Qarabağ münaqişəsinin işıqlandırılması layihəsi icra etmişdik. Mən elementar 
bir misal çəkəcəm, ötən il apardığımız monitorinqlərin nəticəsi var, DQ münaqiçəsinə 
münasibət barədə. Ötən ilin aprel, may aylarında münaqişə ilə bağlı yazılar çox idi. 
Amma, iyun  ayına emal olunan yazıların 5, 6 % Qarabağ haqqında idi. İyul ayında 3, 
1 % idisə, avqust ayında cəmi 2,1% Qarabağ hadisələrinə həsr olunub. Materialların 
da demək olar ki, böyük əksəriyyəti Müdafiə, Xarici İşlər Nazirliklərinin və rəsmi 
stukturların məlumatı idi. Cəmi 56 material var idi ki, özəl material idi, hansıkı, 
jurnalistlər özü sərbəst hazırlamışdılar. Bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, 
mətbuatımızın Dağlıq  Qarabağ məsələsinə münasibəti hələ də bizim cəmiyyətimizin 
istədiyi nəticəni verə bilmir. 
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2-ci sessiya: Aprel hadisələri Azərbaycan və 
Ermənistan perspektivindən. 
Müzakirə olunan məsələlər: Aprel hadisələrinə 
Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətinin 
reaksiyası, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi, 
aprel döyüşlərindən sonra qazanclar və itkilərə 
reaksiyalar, cəmiyyətlərin psixoloji drumu, 
"informasiya müharibəsi", gözləntilər və 
məyyusluq. 

 
 

 

Arzu Abdullayeva 
Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri  

 
Mən birinci tarixdən başalamaq istəyirəm. Məni həmişə maraqlandırırdı ki, məhz 
aprel döyüşləri nə üçün diqqət mərkəzində oldu və həmin hadisələrə “4 günlük 
müharibə” adı verildi. Bu mənimçün   sualı idi?  Çünki, müşahidə etdiyimiz hadisələr 
bunu sübut edir ki, provakasiyalar hər zaman var idi, şiddətli döyüşlər də var idi.  
Sizin diqqətinizi bir məsələyə cəlb etmək istəyirəm. 2014-cü ilin yanvar hadisəsələri 
idi.  Şiddətli döyüşlər 17-21  yanvarda oldu. Təlafat oldu, dinc  insanlar və 
əsgərlərimiz  öldürüldülər.  Ancaq, həmin hadisələrə çox da böyük qiymət  və şərh də 
verilmədi, çox da diqqət mərkəzində olmadı. Yadınınızdadırsa, 2013-cü il oktyabr 
ayında Putin Azərbaycana gəldi. Nəyi danışdı, nəyi danışmadı? Çoxlu mülahizələr 
oldu, çox ciddi danışıqlar aparıldı. Hər bir tərəf öz boynununa hansısa ən vacib  
məsələləri götürdü. Bundan sonra yanvar ayında NATO sammiti oldu. Prezident 
İlham Əliyev o sammitdə çıxış etdi. NATO-nun keçmiş katibi Rasmuson ilə söhbətlər 
bağlı qapılar arxasında keçirildi və əsaslı və vacib söhbətlər idi. Ancaq təsəvvür edin 
ki, həmin günü ermənistan tərəfi bizim sərhədlərdə  təxribatlar etdilər. Bu 
nümayişkaranə hadisədə bunun arxasında olan Rusiya tərəfindən bir təxribat idi. 
Ermənilərin əli ilə törədilən bir təxribat idi. Ancaq Rusiya tərəfindən təkan 
verilmişdir. 2014-cü ildən başlayaraq o şiddətli toqquşmalar vaxtaşırı baş verib. 2014-
cü il, 2015-ci il,, sonra 2016-cı ilin aprel ayına qədər olan hadisələr  artıq hamımızda 
belə hiss yaradırdı ki,  mütləq müharibə olacaq.  
Bizim Gənclər Təşkilatının nümayəndələri, jurnalist Əhməd Muxtar döyüş bölgəsinə, 
qoşunların təmas xəttinə  getmişdi. Oradan qayıdandan sonra,   hadisələr haqqında 
məlumat verdi və debatlar təşkil edti.  Biz araşdırmalar aparmışdıq və Əhməd Muxtar 
bizə çox vacib xəbər və məlumatlar gətirmişdi. Rusiyanın orada çoxlu jurnalistlərin 
var idi və çoxu yalanlar yayırdılar. Bizim gənclər, jurnalistlərimiz mədəni şəkildə  
onlara müraciət edəndə ki: ”Siz nə edirsiniz ? “, “ Niyə yalan informasiyalar  
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yayırsınız?”,  “ “Niyə hadisələri  baş-
ayaq  təbliğ  edirsiz?” edirsiniz. Onlar 
bizim jurnalistlləri  söyüb  
qovmuşdular.  
Bu hadisə ilə bağlı  əlaqadar biz 
debatlar keçirtdik və mətbuta sosial 
mediya vasitəsi ilə  məlumatları 
çatdırırdıq.  
Qeyd edim ki,  Rusiyanı suçlandırmaq 
bizimçün bir ənənədir. Buna da bizim 
səbəblərimiz var. Mənim də sualım 

həmişə ondan ibarət idi ki, biz bilirik ki, bu müharibəyə, bu toqquşşmalara bizi vadar 
edən kimdir, hansı qüvvələrdir? Biz nə üçün onun qarşısını almırıq, biz nə üçün 
düşünərək, birgə oturub bir plan qurmuruq. Burada platfoma barəsində deyidi. Mən 
demək istəyirəm ki, platformanın yaradılmasına mən dəstək verirəm. Əlbəttə, orada 
bəzi nöqsanlar var. Ancaq, onları aradan götürmək olar, daha yaxşı işlənməsi, sülh 
üçün bir zəmin yaratmaq olar. Nəticələr barədə xatlrlatmaq istəyirəm ki, çox əfsuslar 
olsun ki,  biz gözləyirdik ki, indi tərəfləri vadar edib masa arxasına danışıqlara 
gətirməyə məcbur edəcəklər. Xüsusən də, Minsk qrupu ölkələri. Təəsüf edirəm ki, bu 
baş vermədi. Bütün səyləri Minsk qrupu ölkələri bu istiqaməti tutmadılar. Əksinə, çox 
təəssüflə qeyd etməliyəm ki, qərb ölkələri Ermənistana silah verdi, tanka qarşı 
müqavimət sistemi, snayper  silahı, gecəgörmə cihazları verildi. Bu böyük suallar 
doğurur ki,  bu niyə baş verdi?  Bunu fikirləşərək,  
“Qarabağ şurası” adında qrupumuz çərçivəsində analiz apardıq ki, nələr baş  verb? 
Zərdüşt Əlizadə, Rasim Musabəyov və digər hörmətli ekspertlərin üzv olduğu şurada 
müzakirələr zamanı müəyyən etdik ki, Aprel hadisələri barədə erməni təbliğatı güclü 
idi. Ermənilər 45 min internet saytlarının imkanlardan istifadə etdilər. Vikipediyadan 
Qarabağa, Ermənista və Azəbaycan münaqişəsinə aid  hansi səhifəsin açırsansa, o 
mütləq erməni tərəfinin fikirlərini yayır. Onlar nəyi təbliğ edirdilər? Azərbaycan 
tərəfinin aprel hadisələrində hücum zamanı insan təlafatinlarının olması Azərbaycan 
əsgərləri tərəfinidən  əhalinin öldürülməsi, hətta, üzr istəyirəm bu sözdən istifadə 
etmək istəmirdim “vəhşiliyin sübutları” kimi  şəkillər də yayılırdı.  Əlbəttə, orada 
feyklər də var idi. Biz orada özümüz feykləri də açmışdıq. Ancaq, başkəsmə, 
qulaqkəsmə kimi hadisələr baş veribmi ya baş vermiyibmi? Bir Azərbaycanlı kimi 
mən istərdim ki, bu kimi hallar olmasın. Mən istəməzdim ki, Azərbaycan əsgərini 
vəhşi kimi göstərsinlər dünyayada. Eyni zamanda Erməni tərəfi cəsədlərimizi 
qaytaranda onların da üzərində belə bir məlumat keçmişdi ki, vəhşilik 
törədilmişdir.Ancaq, bu da araşdırma olub, ya yox? Hər 2 tərəf bu məsələlərdə 
suçlandırılması düzgündürmü? Əsaslıdırmı? Bunun çıxış yolu nədədir? Beynəlxalq 
təşkilatların birgə müşahidəsi ilə birgə komisiyanın yaradılması yaxşı çıxış yolu ola 
bilərdi. 
Hərbi-siyası ekspert, İsrailin keçmiş kəşfiyyat qurumun rəhbəri Yakov Kerni İsrail 
əsgəri bir Fələstinli əsiri öldürəndə çıxış etdi və o əsgəri günahlandırdı. Onun əsas 
fikri o idi ki “əsgər namusu”nu  qorumaq lazımdır.  Əsgər heç vaxt özünə rəva 
bilməməlidir. Biri var döyüşdə iştirak etmək, biri də var vəhşilik törətmək.  
Mənim zənnimcə bu provokasiyalar mənə Xocalı vaxtını xatırlatdı. Mübariz müəllim 
deyirdi ki, “Biz artıq neçə illərdir ki, qorxurduq ki, deyək 25 ildir münaqişənin həlli 
ilə məşğuluq”. 
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Xocalı  hadisələri baş verəndə bizim qrupumuzdan olan qadınlar mart və aprel ayında 
Ağdamda idi,  Biz çalışırdıq ki, Xocalidan çıxan adamları qəbul edək, onlara  
psixoloji  və tibbi yardım edək.  Biz onlarla söhbətlər aparırdıq. Mənim zənnimcə, 
Xocalı hadisələri törədiləndə xüsusi qruplar olub ki, cəsədlərin daha vəhşi formada 
göstərsinlər ki, bu münaqişə dönməz olsun. Bu dəfə də Aprel hadisələrində onu 
müşahidə etdim və erməni tərəfinə həmişə deyirdim ki, bu Aprel döyüşləri zamanı 3 
saat ərzində 16 zastava götürülüb. Orada vəhşilik törətməyə, dinc əhaliyə nəsə etməyə 
heç vaxt qalmayıb. Məntiqi cəhətdən götürəndə bu belədi. Mənim cavabım 
əsaslandırılmamış ola bilər. Məntiqlə tarixə baxanda Xocalı faciəsi kimə lazım idi? 
Aprel hadisələrini belə vəhşi formada təqdim etmək kimə lazım idi? Gəlin biz sualı 
heç vaxt yaddan çıxartmayaq ki, “Bu kimə faydalı idi?”, “bu kimə əlverişli idi”? 
Yəni, bu 25 ildən sonra bu nifrəti şiddətləndirmək, şişirtmək kimə lazım idi? Biz  
bunu bilərək yenə də öz düşmənçiliyimizi davam edəcəyik? Münaqişə, müharibə 
kimə lazımdı? Kim bundan bəhrələnib? Muharibə əsasən Rusiyaya lazımdır. 
Bizim əlimizdə çoxlu diplomatik və sülhməramlı imkanlar var ki, bundan istifadə edə 
bilərik. Əlbəttə, bir Azərbaycanlı kimi torpaqlarımızın qayıtması məni də sevindirir. 
Azərbaycan barəsində və onun insan haqları ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlar bizə 
dəstək verə bilmir. Ölkədə korrupsiyanın  aradan qaldırılması və s. barədə 
düşünməliyik. Bizə xaricdə sual verirlər ki, “Qarabağı sizə necə qaytaraq ?” Siz heç  
Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edə bilmirsiniz, erməninin hüququnu müdafiə 
edəcəksiniz? Bunu da biz düşünməliyik. Bu da bir sualdır. Torpaqlarımızı qaytarmaq 
istəyirik. Məsəlçün mən beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq nümayəndələrə deyirəm 
ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında olan o işğal olunmuş ərazilərki, Dağlıq Qarabağ  deyil. 
750 min azərbaycanlı əzab çəkir. Nə üçün bizimlə birlikdə siz demilitarizasiya 
əməliyyatı keçirməyəsiniz ki, həmin insanlar öz evlərinə qayıtsın? Bu hamısı 
suallardır.  
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Əli Abbasov  
Fəlsəfə Elmləri Doktoru, Professor 
 
Bu günki müzakirə edilən mövzu  ilə, yəni Dağlıq Qarabağ konfliki ilə bağlı çoxlu 
aksiomlar yaranıb. Maraqlı odur ki, bu aksiomlar bizim yadımızdan cox zaman silinir 
və biz yalnış nəticələrə gəlirik. Bu aksiomlardan ən vaciblərini yada salaq. 
1-ci aksioma - dünyada 3-cü belə dövlət yoxdur ki, Azərbaycan və Ermənistan kimi 
Qarabağ  problemi ilə bağlı öz ürəyini yandırsın.   
2-ci aksioma ondan ibarətdir ki, biz fikirləşirik ki, Dağlıq Qarabağ konflikti hansısa 
böyük bir problemdi və bütün dünya bu problemlə məşğuldur. Heç də belə deyil. 
Bizim üçün bu münaqişə böyük olsa da dünya ictimaiyyəti üçün xırda və regional 
problemdi və yaxşı olardı ki, bu problem  regional səviyyədə  həll olunardı. 
Təəssüflər olsun ki, iki dövlət imkan verib ki, lokal konflikt əvvəlcə regional və sonra 
beynəlxalq konfliktə çevrilib. Bax burada iki tərəfin səhvi var idi – ona görəki 
konfliktin öz maraqları ilə xaraktirizə olan ücüncü tərəfi yaranıb.  
3-cü aksioma: biz fikirləşirik ki, xaricə, böyük dövlətlərə bizim konfliktlə bağlı doğru 
informasiyalar çatmır. Bu tamamilə yanlışdır. Bu ölkələr nəinki  öz  analitiklərindən, 
hətta yerli analitiklərdən istifadə edərək necə var elə də real vəziyyəti anlıyıllar. Onda 
belə bir  sual qoya bilərik ki, bəs,  nəyə görə burada aydınlıq olan problemdə ədalətli 
nəticəyə gələ bilmirik. Ona görə ki, bu ağıllı və ədalətli  nəticə xarici tərəf heç kəsin 
xeyirinə deyil. Bu ölkələr o cümlədən, qonşu olan ölkələr  öz maraqlarını başqa 
ölkənin maraqlarına qurban vermir. Siz soruşa bilərsiniz, bəs Türkiyə, Rusiya və digər 
ölkələr? Fərq yoxdur,  başqa ölkələr, hamısı  bu konflikdə öz maraqlarını güdürlər, 
başqa cür ola da bilməz. Biz  deyirik ki, “ermənipərəst dövlətlər” və fikirləşmirik ki, 
belə dövlətlər yoxdur. Ermənipərəst insan ola bilər, xalq ola bilər. Amma, xalqın 
rəhbəri ola bilməz, dövlətin başçısı ola bilməz. Biz bunu həmişə yadımızda 
saxlayaraq başa düşməliyik ki, bundan əvvəl ABŞ və  Avropa birliyi bu regiondan 
çəkilirlər. Biz soruşmalıyıq ki, bunlar bu regionu Rusiyanın ixtiyarına verirlər və 
buradan çıxırlar... Bu belədirmi? Yox, vəziyyət belə deyil. Artıq qərbdə başa düşdülər 
ki, bu gün sabah Qarabağla bağlı başqa həlledici variant qəbul olunmalıdır. Sadəcə, 
onlar çəkinirlər və bilirlər ki, kim problemi həll edəcək öz boynuna boyük məsüliyəət 
götürməlidir. Təbii ki, problem iki tərəfdən kiminsə xeyrinə edilməlidir.   Buna görə 
də Qərb problemin həllini öz boynuna götürmək istəmir və Rusiyanı qabağa verdilər 
ki, Rusiya güya özü hansısa plan üzrə bunu həll eləsin. Rusiya da bunu yaxşı başa 
düşür. Ona görə də apreldən əvvəl  kiməsə kömək edib, qabağa çəkib. Aprel 
hadisələri və s. bunlar hamısı oyundur. Yəni, biz qurbanlar oyunçular deyilik.  
Qarabağ ətrafında olanlar siyasi oyundur və biz bunu başa düşməliyik. Bunlar 
istəyirlər ki, problemi kimsə öz boyunlarına götürsün və həll etsin. Təbii ki, o 
vaxtacan 2 dövlət birləşib  beynəlxalq Qarabağ problemini  yenidən   lokal  problemə 
çevrməsə həll variantı mümkün olunmayacaq. Ancaq lokal problemi o vaxt həll 
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eləmək olar ki, burada başqa dövlətlərin maraqları o qədər böyük rol oynamayacaq. 
Oynasa da cüzi olacaq. Əgər belədirsə, biz görürük ki, Rusiyanın maraqları bu 
regiona qayıtmaqdan ibarətdir. Vaxtı ilə bu reqionda iki ayaqda dayanan  Rusiya indi 
bir ayaqda dayanır və  istəyir ki, ikinci  ayağını da regiona  qoysun. Rusiya fikirləşir 
ki, Avropa birliyi, ABŞ- ın artıq reqionda  maraqları yoxdur. Heç də belə deyil. 
Qərbdə gözləyirlər ki, bu problem həll olunsun. 
Apreldən sonra hiss edirəm ki, Azərbaycanın siyasətində hansısa  dəyişiklik baş verib. 
Əqər əvvəl yeni müharibədən söz gedirdisə, indi daha çox konfliktim sülh yolu ilə 
həllindən gedir. Bu real və uzaqgörən bir siysətdir. Mən o cümlədən “Platforma” 
siyəsətini nəzərdə tuturam.  Artıq başa düşünülür ki, qüc tətbiq siyasətilə bərabər sülh 
prosesindən də istifadə eləmək lazımdır. Artıq görürük ki, keçən ildən xüsusi 
proseslər gedir. Və bu təbii normal proseslərdir. Amma, Bakı platformasına  qarşı 
Yervanda da platforma yaradır. Düzdür,  onların o qədər də  fəaliyyətləri və hansısa 
hərəkətləri görünmür. Amma, konkret olaraq bu belədir. Azərbaycan üçün  qəbul 
olunan addımları qarşı tərəf qəbul edir və  simmetrik olaraq davam edir. Konflikti 
lokal konfliktə çevirmək üçün Rusiyadan çox şeylər asılıdır. Ona görə biz 
çalışmalıyıq ki, hansısa bir siqnalla davanı başlamayaq, hansısa bir siqnalla davanı 
qurtarmayaq. Bu çox pis şeydir. Əksinə,  qərək bizim imkanımız olsun ki, bu 
siyasətdə nəinki müstəqil olaq, bundan da başqa elə bir addımlar ataq ki, heç kimə 
aydın olmasın. Burada bir sirr olmalıdır. Belə bir sirr müstəqil siyasətin rəmzidir.  
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3-cü sessiya: Aprel hadisələri nələri 
dəyişdi?  
Müzakirə olunacaq mövzular: 
Rusiyanın münasibəti, böyük 
dövlətlərin münasibətləri, beynəlxalq 
təşkilatların münasibətləri, 
cəmiyyətlərin münasibəti, danışıqlar 
prosesi, status-kvo, cəbhə xəttində 
yerdəyişmə.  

 
 

 
 

İlqar Vəlizadə  
Siyasi şərhçi 
Aprel hadisələri nəyi dəyişdi? Suala birmənalı cavab vermək çətindir. Bir məsələyə 
diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Burada çox məsələlərə aydınlıq gətirdik. Amma, 
bəzi məsələlər kölgədə qalır. Biz bilirik ki, danışıqlar prosesin predmeti  Azərbaycan 
ərazilərinin 3-5-7 rayonun boşaldılması ilə əlaqələndirilirdi. Erməni tərəfi həmişə 
deyirdi ki, bir  rayonu boşaltsaq bu "sərhədləri" daraldacaq. Cəbhə bölgəsində 
"Ohanyan xətti" var bu da erməni tərəfinin müdafiə konsepsiyasının vacib elementi və 
tərkib hissəsi kimi sayılırdı. Erməni tərəfi həmişə iddia edirdi ki, "Ohanyan səddi" 
keçilməz bir səddir. Biz bu xətdən əl çəkən deyilik. Paket şəklində bu məsələni həll 
edilməsi bizə təhlükəsizliklə bağlı bütün qaranlıq məsələlərinə aydınlıq gətirilməsinə 
imkan verəcək. Çünki bu halda Dağlıq Qarabağın müqəddəratı müəyyənləşir və 
"Ohanyan xəttinə" ehtiyac qalmır. Ötən illər ərzində müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar 
gedirdi ki, məsələni transformasiya etmək üçün biz heç olmasa, danışıqlarda yaranmış 
pat vəziyyətini nəzərdən keçirməliyik. 3-5 rayonun boşaldılması ilə bağlı söhbətlər 
gedirdi. Biz bu barədə rəsmi, həm də qeyi-rəsmi tərəflərdən eşidirdik. Erməni tərəfi 
də, vasitəçilər də gözəl bilirdilər ki biz bundan, bu mövzudan əl çəkən deyilik. Ancaq 
yenə də erməni tərəfi hamını inandırmağa çalışırdı ki "Ohanyan xəttindən" vaz 
keçmək niyyətində deyirlər çünki hətta bir rayonun boşaldılması bu xətti yararsız 
vəziyyətə sala bilər və uzun illərdi qurulan nisbi sabitlik pozula bilər. İnandırmaq 
istəyirdilər ki quya bu sabitliyin bünövrəsini onların qurduğu bu xətt təşkil edir. Aprel 
döyüşləri isə, erməni tərəfinin 20 ildə qurduğu konsepsiyasını dağıdıb. Aprel 
döyüşləri göstərib ki ötən illər ərzində cəbhə xəttində konseptual dəyişikliklər baş 
verib, 20 il ərzində texnika, silah sursatların keyfiyyəti, canlı qüvvənin hazırlıq və 
döyüş potensialı  dəyişilib. Bu onu göstərir ki indiki şəraitdə, indiki hərbi imkanlarla 
həm cəbhə xəttini aşmaq imkanları, həm də bufer rayonları geri qaytarmaq 20 il 
bundan əvvəlki kimi çətin məsələ deyil. Biz ona görə də erməni tərəfə üz tutub 
deyirdik ki, gəlin, münaqişənin transformasiyası barədə düşünək. 3 -5 rayon geri 
qaytarmaqla bu prosesi başlamaq mümkündür. Aprel döyüşləri ilə biz göstərmişik ki, 
cəbhə xətti, bufer rayonlar kimi amillər indiki şəraitdə bir o qədər rol oynamırlar. Mən 
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Rusiyalı hərbi ekspertlərlə də danışmışdım. 
Onlar söyləyirdilər ki ermənilər özləri də 
başa düşürdü ki bu "Ohanyan səddi", 
blefdir. Çünki, özləri də deyirdilər ki bu 
sədd çoxdan yalnız qazanc, pulları silmək 
mənbəyinə çevrilib. Ermənilər çox gözəl 
başa düşürdülər ki,  müdafiədə sədd rol 
oynamır. Amma, danışıqlar prosesində hələ 
də bundan istifadə edirlər. Apreldən sonra 
bu konsepsiyada mümkün qədər dəyişiklik 
baş verib. Biz göstərmişik ki bu xətt və 
ümumiyyətlə erməni tərəfinin müdafiə 
konsepsiyasının özü realda o qədər də rol 
oynamır. Amma nəticədə nə oldu? Nə 
dəyişildi? Erməni tərəfi öz məqsədlərdən əl çəkibmi? Yox. Bunu təəssüflə qeyd 
etməliyik. Əksinə, onlar yeni, yalan üzərində qurulmuş nağılın yaradılması ilə məşğul 
olmağa başlamışlar. Bundan sonra yeni müdafiə konsepsiyasında “İsgəndər” kimi 
element əsas rol oynamağa başladı. Artıq "Ohanyan səddi" Ohanlanla birlikdə arxivə 
göndərilir. İndi başqa miflər yaratmağa başlayırlar. İndi bu real siyasətdə baş 
verənlərə cavab nə olacaq? Yenə də “müharibə”... Təəssüflər olsun ki, başqa vasitə 
qalmır. Hamı başa düşür ki, müharibə yolu ilə bu cür məsələni köklü surətdə həll 
etmək mümkün deyil. Lakin bu 4 günlük müharibə onu göstərdi ki, müharibə vasitəsi 
ilə danışıqlar prosesi intensivləşə bilər. İlk 2 görüşdə  Vyana və Sank-Peterburq 
görüşündə konkret məsələlər müzakirə olunub. O cümlədən Azərbaycanın 
rayonlarının qaytarılması və köçkünlərin geri qaytarılması və s. Sonradan çox təəssüf 
ki,  aksentlər  başqa cür quruldu. Təxminən, yay aylarından sonra, avqust ayında 
danışıqlar yalnız sülhlə bağlı məsələlərin müzakirəsi ətrafında getdi. Amma, biz bunu 
istəmirik. Burada hərbi məsələlər, torpaqların qaytarılması, Sülh prosesi güclü 
müdaxilələrlə əvəz olunmalıdır və tamamlanmalıdır. Əks təqdirdə aprel döyüşlərin 
təkrar olunmamasına heç kəs zəmanət verə bilməz.  

 
  



23 
 

 
Rizvan Hüseynov  
Qafqaz Tarixi Mərkəzinin direktoru  
 
Əsas məqamlar vurğulanıb. 2 məsələyə toxunacam: keçən ilin aprelində cəbhədə baş 
verən hadisələr əvvəldən hazırlaşdırılıb. Yəni Rusiya bu prosesslərdə ən aktiv tərəf 
kimi görsənir. Qərbin isə vəziyyəti dəyişməkdə və bizim regionda əvvəlki marağı 
yoxdur. Yəni ki, bizim regionda və qonşu regionlarda indi Rusiya aktiv olaraq öz 
maraqlarıni genişləndirməyə çalışır. Yaxın Şərqdə, Türkiyədə baş verənlər bizim 
regionada təsir edir. Biz görürük ki, apreldə baş verən döyüşlərin birbaşa nəticəsi  
Ermənistanın daxili siyasətinə də böyük təsir etdi, və faktiki olaraq bu da Rusiyanın 
maraqlarına işlədi. Apreldəki uğursuzluq Ermənistan üçün baha başa gəldi. Həm 
hərbi, həm siyasi dəyişikliklər baş verir. Baş verən seçkilərdə biz bunu görəcəyik.  
 
Azərbaycan üçün aprel döyüşləri nə verdi? Sözsüz ki, ən böyük uğurlardan biri 
psixoloji qalibiyyətdən danışa bilərik. Yəni bizim xalq başa düşdü ki hərb 
meydanında vəziyyəti dəyişməyə bacarır, öz gücünü gördü və problemi həll eləməkdə 
istər sülh, istərsə də müharibə yolu ilə edə biləcəyini test etdi. Pozitiv nəticə olaraq 
mən belə hesab edirəm ki, Bakıya bir sıra ermənilər və  başqa millətin nümayəndələri 
gəldi,  Bu bizim xeyirimizədir. Biz getmədik – onlar başlayıblar gəlməyə. 
Yadınızdadırsa 20-25 il ərzində əsasən bizim nümayəndələr və biz gedirdik. Indi əks 
tərəf gəlirsə deməli onların deyiləsi sözlər var. Onlar hiss edirlər ki, həqiqətən də 
dəyişikliklər baş verir. Daima müharibə etmək, uğur gətirməz. 
 
Yaradılan Sülh platforması yeni bir versiya kimi imkan verir ki, onun ətrafında, bizim 
xarici tərəfdaşlarımız beynəlxalq səviyyədə görsünlər ki,  Azərbaycan sülhü istəyir. 
Yəni müharibə etsə də məqsəd sonsuz müharibə deyil. Məqsəd sülhdür.Torpaqlar 
qayıtsa, deməli hər şey də həll olunacaq. Son olaraq bir maraqlı məqama toxunum: 
Aprel döyüşlərindən sonra elə təsadü oldu ki, mən Moskvada Rusiya prezidentinin 
yanında Rusiya Srateji Araşdırmalar İnstitutunda (RSAİ) çıxışım var idi.Tam 
təsadüf...Burada erməni rəsmi və media nümayəndələri də iştirak edirdilər.Bunlarla və 
RSAİ rəhbəri general Reşetnikovla çox maraqlı müzakirələr və mübahisələr oldu. 
Mənə belə aydın oldu ki, bizim hərbi-siyasi və ideoloji potensiyalımıza Rusiya hazır 
deyil, Ermənistan isə çox narahadı. 
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Azərbaycan ordusunun aprel 
uğurlarına rus hərbi mütəxəssislərini 
təəccübləndirdi və böyük marağ 
yaratdi. Onların sözündə anladım ki, 
“Siz yeni bir hibrid müharibə 
növünü üzə çıxardınız. Bu bizim 
kitablarda və təlimatlarda yoxdur. 
Bizdə var NATO sisteminin və ya öz 
sistemimiz haqqında bilgilərimiz. 
Azərbaycan qoşunları apreldə elə 

hibrid döyüş taktikasını ortaya çıxartdıki biz buna yaxşı mənada təəcübləndik. Sanırıq 
ki, öz marağlarımızı gorumaq naminə araşdırmalar və gabağlayıcı tədbirlər 
görməliyik. Ordunun hərbi taktikasında Türkiyə, İsrail və başga dövlətlərin təcrübəsi 
və silahlarından kompleks şəkilində istifadəsini gördük. Biz anlamalıyıq - bunu necə 
idarə etmək lazımdır ki öz maraglarımızı qoruyag. Bu yeni faktoru helə  
məhdudlaşdıraq ki, sabah regiondakı prosselər bizim nəzarətdən çıxa bilməsin”. 
 
RSAİ-da keçən tədbirdə Ermənistanın Rusiyadaki səfir müavini danışrkan 
gileylənirdi: “bəs niyə Rusiya Azərbaycana silah satır? Axı nəticədə ermənilər həlak 
olur, axı Ermənistan Rusiyanın müttəfiqidi...” Rus generallar cavab olaraq bildirdilər 
ki, Azərbaycana muasir silah növlərini Qərb ölkələri, İsrair, Türkiyə və başga ölkələr 
satır, Rusiya da silah satır ki həm qazansın, həmdə Qarabağ münagişəsinə, regiondaki 
prosesslərə nəzarət etsin. Rus zabitləri deyirdilər ki: “Ona görə biz mütləq məcburuq 
Azərbaycana silah satmağa, bu da bir növ vəziyyəti nəzarətdə saxlamaga imkan 
verir”.  
 

 
Bəxtiyar Aslanov  
Humanitar Tədqiqatlar İictimai Birliyi, 
münaqişələrin həlli departamentinin 
rəhbəri   
 
Mən burada bir neçə əsas məqamlara toxunacam. 
Düşünürəm ki, belə desək də bunu həm obyektiv, həm də 
subyektiv dəyərləndirmək kimi nəzərə çatdırmaq olar. 
Apreldən sonra, nələr dəyişdi? Biz aprel döyüşləri ərəfəsində və axırına kimi 
çalışmışıq ki, cəbhə bölgəsində, eyni zamanda sərhəd bölgəsində olaq. Orada 
insanlarla yaxından təmasda olaq, onların çəkdiyi bütün əziyyətləri, yaşadığı o 
atmosferi yaşaya bilək. Və eyni zamanda da Bakıda da öz  araşdırmalarımızı 
aparmışıq. Apreldən sonra Rusiyaya qarşı inamsızlıq daha da gücləndi. Bunu biz həm 
vətəndaş cəmiyyəti səviyyəsində olan insanlar arasında, həm siyasi partiya, eyni 
zamanda sadə insanlarda  da gördük.  Ümumiyyətlə, insanların fikirləri  bizə deməyə 
əsas verir ki, Rusiyaya olan inamsızlıq daha da artır. Bu özünü Aprel hadisələri 
dövründə Ermənistana hərbi dəstəyin olması ilə büruzə verdi. Eyni zamanda apreldən 
sonra siyasi dəstəyin olması və eyni zamanda aprel hadisələri zamanı Rusiya 
mediyasının birbaşa şəkildə Azərbaycana qarşı  təbliğat vasitələrindən istifadə 
edilməsində gördük.  Bunu biz  həmin media  vasitələrinin Azərbaycan və Ermənistan 
ərazisindən keçərək  Azərbaycanın itkilərinin Ermənistan itkisi  kimi verilməsi kimi 
də gördük. Eyni zamanda aprel hadisələrindən sonra 2016- cı ildə jurnalistə Lavrovun 
verdiyi sual və onun qarşılığında aldığı cavabı biz nəzərə almalıyıq . Bu ciddi 
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rezonans doğurdu və bunun ardınca Lavrova jurnalist sual vermişdi ki, Əgər 
Azərbaycan Dağlıq Qarabağda anti- terror əməliyyayları başlasa Rusiyanın versiyası 
nə olacaq?  Lavrov isə qeyd eləmişdi ki, bu  məsələ Azərbaycanın daxili məsələsi 
deyil. Lavrovun Tovuz bölgəsində bir Azərbaycan əsgərinin neytral zonada 
öldürülməsi və meyidin aylarla saxladığına cavab olaraq  bildirmişdi ki, “bu 
Azərbaycanın və Ermənistanın daxili məsələsidir”. 
  
Rusiyanın Azərbaycana qarşı çox ciddi ikili münasibəri var. Bu həm sosial şəbəkədə, 
həm də  eyni zamanda sadə insanlar arasında çox  müzakirə  olundu və ciddi 
inamsızlığa səbəb oldu. Aprel hadisələri boyunca cəbhədə mən Azərbaycan 
auditoriyasını iki hissəyə bölürəm – sərhədyanı bölgələr və başda Bakı şəhəri olmaqla 
digər regionlar. İnsani məsələlər çox önəmli məsələlərdir. Aprel hadisələri zamanı 
könüllü şəkildə cəbhə-yanı ərazilərə səfərlər etmişik, insanlarla sənədli film çəkmişik. 
Mən tamamilə razıyam ki, ordakı insanların hamısı tamamilə öz evlərini tərk etmirdi, 
amma, biz bir şeyi də unutmamalıyıq ki, insan robot deyillər.  
 
İnsanların qorxusu, psixoloji travma alması çox ciddi məsələlərdir. Bunları qeyd 
etməməklə, üstündən keçməyimiz doğru olmaz. Aprel hadisələri dövründə cəbhəyanı 
bölgələrdə insanların, xüsusilə azyaşlı uşaqların çox ciddi travmaları yaranmışdır. 
Aprel hadisələri həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda sülh-yaratma işinə də çox 
ciddi mənfi təsir göstərmişdir. Sülhyaratma ilə məşğul olan insanların nə qədər 
propandanın qurbanı olduğunun şahidi olduq. Bu müharibə, eyni zamanda cəmiyyətdə 
zorakılığın artmasına gətirib çıxardır. Qısa müddət ərzində biz bunun ciddi təsirlərini 
görməyə bilərik. Lakin, uzun müddətdə bu çox ciddi travmalara gətirib çıxardacaq. 
Aprel hadisələri zamanı mətbuatın vəziyyəti 2014-cü il Avqust hadisələri ilə 
müqayisədə qənaətbaxş idi. Lakin, bu sahənin də hələ də inkişafına ciddi ehtiyaclar 
var. Aprel hadisələri nələri dəyişdi sualına konkret cavab versək, hərbi uğurları qeyd 
etməmək olmaz, ancaq, siyasi müstəvidə bunun ciddi nəticələrə gətirib çıxardığı 
arqumentlərlə razılaşmıram. Aprel hadisələrindən sonra Minsk Qrupu tərəfindən 
müəyyən təşəbbüslər oldu, danışıqlar aparıldı. Ancaq, bunun ciddi nəticələrini 
görmədik. Aprel hadisələri qəfil və sürətli şəkildə baş vermiş müharibə idi. Ona görə 
də onun siyasi prosesə transformasiyası da sürətli şəkildə aparılmalı idi. 
 
 

 
Orxan Nəbiyev 
Ermənistan-Azərbaycan 
Sülh Platforması  
 
Mən siyasi ekspert və hərbi ekspert deyiləm. Ona 
görə də çıxışımı böyük ölkələr – Amerika və 
Rusiyanın maraqları, münasibətləri çərçivəsində 
qurmayacam. Əksinə, çıxışımda vətəndaş 
cəmiyyəti səviyyəsində gedən proseslər barəsində 
danışmaq istəyirəm. Müharibə elə bir anlayışdır ki, orda insanların birbaşa taleyinə 
təsir edəcək hər şey var. Aprel hadisələri baş verərkən, mən Cənubi Tirolda idim. 
Cənubi Tirol – hansı ki, vaxtilə, 2-ci Dünya Müharibəsində müharibə ocaqlarından 
biri idi. Biz Cənubi Tirolda bir proqram çərçivəsində Azərbaycandan və 
Ermənistandan olan gənclərlə birlikdə idik. Aprel döyüşləri zamanı Azərbaycanlı bir 
qızın qardaşı cəbhə bölgəsində döyüşürdü. Eyni zamanda bir Erməni oğlanın qardaşı 
da qarşı tərəfdə cəbhə bölgəsində döyüşürdü. Onlar ikisi cəbhədən gələn itki 
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xəbərlərini eşitdikcə ağlayırdılar. Onların heç biri müharibəni istəmirdi. Heç biri pis 
xəbəri almaq istəmirdi. Yarım saatdan bir onlar Skype, whatsapp-la öz ailələri ilə 
danışırdılar ki, cəbhədən xəbərlər alsınlar. Bu müharibənin ən dəhşətli üzüdür.  
 
O iki nəfərin ailə taleyi müharibənin ən acı tərəfidir. Əlavə olaraq, onu da qeyd etmək 
istəyirəm ki, çıxışçıların çoxu sosial tarixə - determinizmə əsaslanaraq çıxış edirdilər. 
Təbii ki, bu anlaşılandır ki, onların əksəriyyəti Marksist təhsili alıblar. Və, 
çıxışçılardan heç kim burda qeyd etmədi ki, Rusiya gərginliyin əsas günahkarıdır. Bu 
gün Sülh Platformasının ictimai-siyasi çəkisi fonunda bizim ən böyük missiyamız 
budur ki, sadə insanlarla – erməni, Azərbaycan vətəndaşları ilə birgə işləyəcək ki, 
onlar hakimiyyətlərini sülhün əldə olunması və danışıqlar masası arxasında daha 
səmimi olmağa inandıra bilsinlər. Bu əsl vətəndaş mövqeyidir.  
 
Mən bu gün burda olan, sülh quruculuğunda daim çalışan ekspertlərə bildirmək 
istəyirəm bir platforma olaraq sizin dəstəyinizə ehtiyacımız var. Təbii ki, mən 
planlaşdırıram ki, gələcəkdə sizlərlə ayrı-ayrılıqda görüşəm. Sülh platformasının bir 
üstünlükləri var ki, digər xalq diplomatiyası iştirakçılarından fərqli olaraq 1st track-a 
çıxışı vardır. Burda, xarici səfirliklərinin nümayəndəlikləri də var. Mən istərdim ki, 
onlarla da görüşək və geniş danışaq ki, necə Sülh Platformasını Azərbaycan 
arealından çıxaraq bir az regional təşəbbüsə çevrilsin.  
 
Mən bizim təşəbbüsə "Bakı Platforması" deyilməsinə etiraz edirəm. Bu Ermənistan 
Azərbaycan vətəndaşlarının təşəbbüsdə olduğu Sülh Platformasıdır. Biz  çox istəyirik 
ki, eyni zamanda Yerevan Platforması da olsun. Biz istərdik ki, Tbilisidə böyük bir 
konfrans keçirək. Biz çox istərdik ki, ofisimizi köçürək Tbilisi şəhərinə və orda 
fəaliyyət göstərək. Bu platformaya etimad və inam güclü olmalıdır ki, bu platforma 
sülh quruculuğu işində fəaliyyət göstərə bilsin. Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, 
konflikt 25 ildi davam edir və bu nə vaxtsa həll olunacaq. Amma, konfliktdən sonra 
daim 25-30 il post-konflikt dövru olur. Post-konflikt dövrü o deməkdir ki, icmalar 
barışmalıdırlar, iqtisadi, sosial, mədəni, vətəndaş cəmiyyəti arasında əlaqələr 
qurulmalıdır. Bu işlərlə Sülh Platforması ilə yanaşı digər QHT-lər, biznes təşkilatları 
məşğul olacaqlar. Ona görə də, Sülh Platformasının yaranması bu uzun müddətə 
hesablanmış strateji bir yanaşmadır.  
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4-cü sessiya: Danışıqlar prosesi 
və gələcək addımlar.  
Müzakirə olunan məsələlər: 
Status-kvo yeni reallaqlar 
fonunda, Ermənistanın danışıqlar 
prosesindən yayınmasının limiti, 
ATƏT-in Minsk Qrupunun 
fəaliyyətində fasilə və yaxud yeni 
təşəbbüslər, beynəlxalq 
ictimaiyyət və  münaqişə 
tərəflərindən gözləntilər, tərəflərin 
növbəti addımları.   

 
 
 
 
 

 
Eldar Namazov  
Politoloq, “Azərbaycan Naminə”  
İctimai Forumunun prezidenti  
 
Bu gün burda səslənən fikirlərin, ideyaların əksəriyyətini 
bölüşürəm. Ona görə də onları təkrarlamağa ehityac 
yoxdur. Mən vacib bildiyim və burada səslənməyən bir 
neçə məsələnin üzərində dayanmaq istəyirəm. Aprel 
döyüşlərindən sonra təbii ki, çox şeylər dəyişdi. Bu haqda 
burada müzakirələr oldu. Azərbaycanın hərbi gücü ortalığa qoyuldu. Bəlli oldu ki, 
Azərbaycanın ordusu onun qarşısında duran vəzifələri yerinə yetirə bilər. Bu çox qısa 
müddətli hərbi əməliyyat oldu - 4 günlük müharibə. Ancaq, hər bir böyük əməliyyat ondan 
öncə kəşfiyyat əməliyyatı ilə başlayır və həmin o kəşfiyyat əməliyyatının nəticəsində də, 
güclər balansı meydana çıxır. Bu mənada da, 4 günlük müharibədən sonra da böyük təlimlər 
keçirildi. Bizim ordumuz ikinci böyük təlimini bu günlərdə başa vurdu. Buna görə də hərb 
sahəsində dəyişikliklər göz qabağındadır. Diplomatiya sahəsində də müəyyən addımlar 
atılırdı. Ancaq, mənim gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, biz hərb sahəsində çox böyük bir 
uğurlu addım atmışıq. Aprel müharibəsindən sonra bizim hərbiçilərimiz ilk dəfə olaraq 
Azərbaycan diplomatiyası üçün müəyyən bir meydanlar açıbdır. Yeni ciddi addımlar atmaq 
üçün. Təəssüflər olsun ki, bizim diplomatiyamız Azərbaycan ordusunun onlar üçün yaratdığı 
o imkanlardan hələlik bu bir il ərzində kifayət qədər istifadə etməyibdir. Bu çox ciddi 
məsələdir. Buna görə ki, vaxt var idi, biz əks vəziyyəti görürdük.  
 
Ordu ilə bağlı bizim çox ciddi narazıçılıqlarımız var idi. 90-cı ilin ortalarında bütün dünyada 
ümumi rəy formalaşmışdı ki, Ermənistan ordusu Azərbaycan ordusundan qat-qat güclüdür və 
biz güc yolu ilə heç nəyə nail ola  bilmərik. Ancaq, həmin dövrdə bizim diplomatiyamız bir 
neçə ciddi uğurlara əl ata bildi. Mən özüm bu işdə iştirak edən bir adam kimi deyə bilərəm ki, 
ATƏT-in tarixində ilk dəfə olaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ATƏT-in 
sülhməramlı bir missiyasının formalaşdırılması qərarı verildi. Rusiya qəti şəkildə bunun 
əleyhinə idi və bu qərar qəbul olunanda nəzərə alınırdı ki, sülhməramlı qüvvələrin tərkibini 
ATƏT müəyyənləşdirəcək. Rusiya müəyyənləşdirməyəcək. Buna görə də Rusiya bunun 
qarşısını almaq üçün aylarla müəyyən işlər gördü. Biz də o cəhdlərin qarşısını almaq üçün 
aylarla işlər görürdük. Dramatik vəziyyətlər yaranırdı ki, 2-3 günün ərzində hansısa qurulmuş 
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bir tələdən bir çıxış yolu tapmaq lazım idi. Prezidentin yanında Qarabağla bağlı Xarici işlərlə 
məşğul olan adamlar, Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərliyi ilə və.s. iştirakı ilə müşavirələr olurdu. 
Nəhayət, ATƏT-də Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı qərarlar qəbul olundu. İki prinsip 
toqquşurdu: Ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipləri. Qərar 
qəbul olundu ki, Qarabağ məsələsinə bu prinsipləri aid edəndə Dağlıq Qarabağa 
muxtariyyətdən yuxarı status düşmür. O ATƏT-in tarixində ilk dəfə idi. Dağlıq Qarabağ 
məsələsində bu iki prinsipi toqquşduranda Ermənilərə müstəqillik düşmürdü. ATƏT-in də 
bəyanatı oldu ki, bütün ATƏT ölkələri bunu dəstəkləyirlər, bir ölkə - Ermənistan istisna. 
Ondan sonra Ermənistanda böhran başladı, Ermənistandan mitinqlər başladı, Ermənistanda 
qərarın qarşısını ala bilməyən Levon Ter-Petrosyana qarşı hücumlar başladı, böhran oldu və 
hakimiyyət dəyişikliyi oldu.  
 
Demək istəyirəm ki, vaxtlar var idi ki, Azərbaycan diplomatiyası çox fəal idi. Lissabon 
Sammiti və ondan əvvəl Macarıstanda ATƏT-in sülhməramlı qüvvələrinin formalaşdırılması 
kimi misalları göstərmək istəyirəm. Rusiya aylarla çalışırdı ki, bunun qarşısını alsın. Halbuki, 
Rusiyanın da, Ermənistanın da veto hüququ var idi. Ancaq, çox çətinliklə də olsa biz onları 
sındıra bildik. Ona görə də Aprel döyüşlərindən sonra mən şəxsən gözləyirdim ki, 
Azərbaycan diplomatiyası üçün çox böyük meydanlar açılıb və bu hərbi üstünlüyü onlar 
siyasi və diplomatik üstünlüyə konvertasiya edə biləcəklər. Təəssüflər olsun ki, bu Aprel 
döyüşlərindən bir il keçdi və biz görürük ki, Ermənilər bu çətin durumdan çıxmaq üçün 4 
əsas istiqamət götürdülər.  
 
Birincisi, onlar Rusiyanı inandırmağa çalışırdılar ki, Ermənistana Rusiyadan yaxın ölkə 
yoxdur və Rusiya mərhələli həll planı ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyinə dəstək versə, 
Ermənistanı itirə bilər və.s.  
 
İkinci istiqamət olaraq, onlar götürdülər Qərb ölkələrini. Amerikanı, Avropanı inandırmağa 
çalışırdılar ki, qoymayın Azərbaycanla Rusiya birləşib Dağlıq Qarabağ məsələsində birgə bir 
addım atarlar və Rusiyanın burda mövqeləri güclənər. Bu da Amerika və Qərbin maraqlarına 
ziddir.  
 
Üçüncü olaraq, onlar danışıqlardan qaçırlar və deyirlər ki, bizim etimadımız yoxdur bu 
danışıqlara və etimad prinsiplərini bərpa etmək lazımdır. Ona görə də təmas xəttində qurğular 
qurulmalıdır və Azərbaycan qarantiya verməlidir ki, bir daha yenidən güc tədbiq etməyəcək. 
Eyni zamanda, həm Qərbdən, həm də Rusiyadan silah alırlar və ordularını gücləndirirlər. Bu 
4 istiqamət açıq-aydın görsənir ki, bu bir strategiyadır. Onlar bunu addım-addım həyata 
keçirirlər. Azərbaycan tərəfindən ordunun gücləndirilməsi ilə bağlı bu günə qədər tədbirlər 
davam edir. Bu çox müsbətdir. Ancaq, diplomatiya sahəsində Ermənistanın bu strategiyasına 
qarşı alternativ bir strategiya qoymaq və ordumuzun əldə etdiyi bu uğurları diplomatiya və 
siyasi sahədə konvertasiya etmək 
istiqamətində mən hər hansı ciddi addımlar 
görmürəm. Çox təəssüf olsun ki, bu müddət 
ərzində bu ciddi addımlar atılmadı. Bizim 
diplomatiyamızın mövqeyi nədir? – Ermənilər 
bizimlə danışmaq istəmirlər, ancaq biz həmişə 
hazırıq. Ancaq, onlar danışmaq istəmirlər. Elə 
bil ki, biz ermənilərin dalınca düşmüşük ki, 
onlarla bir masa arxasında oturmaq artıq bizim 
üçün böyük bir qələbədir. Misal üçün, bu 
dövrdə Azərbaycan Xərici İşlər Nazirliyinin 
mətbuat xidməti ATƏT-də bir rəsmi məktub 
yayıb ki, Bişkek protokoluna istinad edən 
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atəşkəslə bağlı bir bəyanat. Siz bilirsiniz ki, 1993-cü ildən bəri Azərbaycan diplomatiyası hər 
il Ermənilərin bu cəhdinin qarşısını alırdı ki, atəşkəs Bişkek protokolu ilə bağlı deyil. Bişkek 
protokoluna Azərbaycan imza atmamışdı. İki gündən sonra Rəsul Quliyev ona imza atanda 2 
şərt qoydu. Mətnlə bağlı və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcmasının buna imza atması ilə 
bağlı şərtlər irəli sürülmüşdü. Bu iki şərt qəbul olunmadı. Ona görə də Dağlıq Qarabağın 
Azərbaycanla üzbəüz müstəqil bərabər hüquqlu "dövlət" kimi bu sənədə imza atmaq cəhdləri 
heç nəyə əsaslanmır. Atəşkəsə nail olmaq üçün faks vasitəsi ilə, həm Azərbaycan tərəfindən, 
həm də Ermənistan tərəfindən imzalar göndərildi ki, biz filan vaxtdan atəşkəsə riayət 
edəcəyik. Bundan başqa sənəd yoxdur. "3 tərəfin" birgə imzaladığı sənəd yoxdur ortada. Bu 
məsələni hər il Kazimirovla birgə Ermənilər qaldırırlar. Hər il biz onların bu yalanını təkzib 
etməli oluruq.  
 
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə, bir neçə həftə bundan əvvəl Bişkek protokoluna 
istinadən atəşkəsə nail olduğuna istinad edən və bunu ATƏT-də məktub kimi yazdı. 
Ermənilərin bu Aprel döyüşündən sonra qurduğu stategiyanı darmadağın etmək üçün 
Azərbaycanın əlində böyük imkanlar var. Ermənilər istəyirlər ki, Dağlıq Qarabağda 
Rusiyanın təsirini azaltsınlar. Ermənilər Rusiyanın təsiri altında yaşamaq istəyirlərsə, 
Ermənistanda bu işləri görməlidirlər: Rusiyanın hərbi bazalarını ordan çıxartsınlar, öz 
siyasətini, öz iqtisadiyyatını Rusiyanın təsiri altından çıxartsınlar. Onlar bütün Ermənistanı 
veriblər Rusiyanın nəzarətinə, ancaq, Dağlıq Qarabağda Rusiya ilə mübarizə aparırlar ki, 
Rusiyanın orda təsiri olmasın. Yəni, bu etimad məsələsidir. Etimad məsələsi danışıqlarda çox 
vacibdir. Ancaq, etimad məsələsi təkcə atəş xəttinə aid olan məsələ deyil.  
 
Azərbaycan 20 ildən artıqdır ki, danışıqlar aparır və bu danışıqlar zamanı bir qarış torpaq da 
azad olunmayıb. Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərdə yerlərin coğrafi adları dəyişdirilir, 
xaricdən ermənilər gəlib orda məskunlaşır, o cümlədən Dağlıq Qarabağın işğal olunmuş ətraf 
rayonlarında. Azərbaycanın etimadı qalmayıb bu danışıqlara. Etimad məsələsini biz 
qaldırmalıyıq. Ermənilər danışıqlar gedə-gedə ərazilərin adlarını dəyişdirirlər, orda başqa 
erməniləri məskunlaşdırırlar. Deməli, danışıqların mənası yoxdur. Bizim danışıqlara 
etimadımız qalmayıb. Yəni, hər bir erməni işğalçı Ermənistan tərəfinin Aprel döyüşlərindən 
sonra xarici siyasətdə Azərbaycanın çox güclü cavabı olmalı idi və bizim də belə 
imkanlarımız var. Mən hələ o alternativlərin onda birini saymıram. Ümumi olaraq demək 
istəyirəm ki, təəssüflər olsun ki, Aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycan ordusunun 
Azərbaycan diplomatiyası üçün yaratdığı o mühüm imkanlar istifadə olunmur və günü 
gündən onların kəsərliliyi və təsiri itir. Hətta, bəzi Qərb ölkələrində "razılıq yoxdursa 
vəziyyətin dondurulması ən yaxşı variantdır" ideyasını Azərbaycan ordusu darmadağın etdi 
və göstərdi ki, vəziyyəti belə dondurulmuş şəkildə saxlamaq olmaz. Vəziyyət dəyişməlidir. 
Torpaqlar qayıtmalıdır! Bunu Aprel ayında Azərbaycan ordusu nümayiş etdirdi. Təəssüflər 
olsun ki, bu ideya yenidən beynəlxalq təşkilatlarda dirçəldilir. Azərbaycan diplomatiyası 
Azərbaycan ordusunun gücünə və atdığı addımlara adekvat, onlara uyğun hücum taktikası, 
hücum stategiyası müəyyənləşdirməyib. Məndə belə bir fikir formalaşıb ki, Azərbaycan 
ordusunun Aprel ayındakı bu üstünlük təkcə Ermənilər üçün yox, Azərbaycan diplomatları 
üçün də gözlənilməz olub.  
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Əvəz Həsənov  
Humanitar Tədqiqatlar  
İctimai Birliyinin sədri  

 
 
Biz bu tədbirimizi  aprelin əvvəllərində edəcəyimizi 
planlaşdırmışdıq. Lakin, mövcud olan bəzi ümumi  
problemlərə görə bu tədbiri aprel ayının əvvəllərində 
keçirə bilmədik. Baxmayaraq ki, bu hadisələr aprelin 
əvvəllərinə təsadüf edən hadisələrdir. Ancaq, 
bildiyimiz kimi aprel hadisələri 2 dəfə təkrar olunub.  Aprelin əvvəllərində 4 günlük 
müharibə, ayın 27-28-də  demək olar ki, vəziyyətin qızışması və yenidən əlavə 
gərginliyin olması ilə müşayət olunmuşdur.  Bilirsiz, aprel hadisələri ilə bağlı 
Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətinin uğurları və itkiləri hələ də qiymətləndirilir. 
Bir ildən çoxdur ki, Ermənistan cəmiyyəti bu uğur və itkiləri qiymətləndirməkdə daha 
fəallıq göstərir. Azərbaycanda isə aprel hadisələrinin nəticələri barəsində demək olar 
ki, çox az fikir mübadiləsi gedir və bunun da səbəbi odur ki, bizim ekspertlər 
səviyyəsində aprel hadisələri hər zaman diqqət mərkəzində olsa da bu hadisələrlə 
bağlı teleməkan, rəsmi radio, bəzən də geniş oxucu auditoriyasına çıxa biləcək 
qəzetlərimiz kifayət qədər mülahizələr açmaqdan çəkinirlər. 
  
Halbuki, Aprel hadisələri ilə əlaqadar baş verən görüşlərin, yazılan şərhlərin  demək 
olar ki, hamısıniı izləyərək çoxlu maraqlı  məqalələr və faktlar oxuyuram. Təkcə 
Ermənistanın bir ekspertinin aprel hadisələri ilə bağlı şərhlərinin ardıcıllığını və 
sanballığını götürəndə bizim bütün jurnalist və ekspertlərin şərhlərindən çox alınır. 
Çünki, onlarda daimi olaraq bu barədə danışılır. Bildiyiniz kimi aprel hadisələri 
haqqında kifayət qədər radio və video materiallar Ermənistandan yayımlanmağa 
başlasa da, Azərbaycanda belə məlumatlar yalnız keçən aprelin əvvəlinə təsəvvür 
etdi.  
 
Apreldə hadisələrin baş verdiyi ərəfədə Azərbaycana xarici jurnalistlərin gəlişi faktiki 
olaraq mümkünsüz idi, icazə almaq çətin idi. Ermənilər isə aprel döyüşlərindən 
birbaşa reportaj hazırlayan jurnalistləri Qarabağa çağırmışdılar. Jurnalistlərin Bakıya 
buraxılmaması taktiki cəhətdən Azərbaycan üçün çox yanlış bir addım idi. Mənim 
özüm həmin ərəfədə Xarici İşlər Nazirliyinə dəfələrlə xarici jurnalistlərə dərhal viza 
verilməsi barədə müraciət etdim, çünki, aprelin 2-sindən başlayaraq 5-6 nüfuzlu qəzet 
və agentliklərdən Azərbaycanın səfirliyinə gedib viza üçün xahiş edən jurnalistlər var 
idi. Yalnız, aprelin 7,8-i ərəfəsi bir neçə jurnalist razılıq ala bildilər və onlar Bakıya 
gəldilər. Xarici İşlər Nazirliyinin müşayəti ilə onlar cəbhə xəttinə getmişdilər və orada 
vəziyyətlə tanış olmuşdurlar. Sonradan taktiki səhv ondan ibarət idi ki, Azərbaycan 
tərəfi daimi olaraq mətbuatda və xüsusən televiziyada Aprel hadisələrinin təhlillərini 
davam etdirmədi. Müəyyən bəlli millət vəkilləri və ekspertlər var ki, ümumi 
kontekstdə təhlillər aparırdılar. Ancaq bizim təhlillərimiz təkcə aprel hadisələri ilə 
bağlı yaxşı tərəfləri göstərməkdən ibarət idi. Yaxşı olardı ki, Aprel hadisələri ilə bağlı 
bizim itkilərimızı və qazandığımız uğurları və qazanclarımızın  və itkimizin 
gələcəkdə nələrdən ibarət  ola biləcəyini göstərə biləydik.  
 
Aprel hadisələri tək Azərbaycanın daxilində müzakirə olunsa idi, təbii ki, həmin o 
ekspertlərin Azərbaycan auditoriyası üçün təqdim etdikləri fikirlər kifayət qədər 
önəmli bir rəylərdir. Amma, bəlli oldu ki, aprel hadisələri tək daxildə müzakirə 
olunan mövzu olmadı. Ermənistanın əlinə faktiki yeni bir şans düşmüşdü ki, 
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informasiya müharibəsinə qoşularaq Azərbaycanı 1994-cü ildə razalaşdırılan 
atəşkəslə bağlı danışıqlara əməl etməyə sövq edə bilsin.  
 

Mən iki əsas məsələyə sizin diqqətinizi 
çatdırmaq istəyirəm. Əslində Ermənistam 
prezidenti Serj Sarkisyan 2016-cı ildə 
Aprelin 28-də bir neçə tezisi ortaya 
qoymaqla Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 
vasiətçilərin edə bilməyəcəkləri tələbləri 
irəli sürdü. Sarkisyana görə bundan sonra 
cəbhə xəttində baş verən hadisələrlə bağlı 
ünvanlı bəyanat səsləndirilməlidir. Təbii 
ki, bu vasitəçiləri və beynəlxalq 
təşkilatları qane etməyəcək bir tələbdir. 
Çünki, beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq 

Qarabağ məsələsində mücərrəd bir bəyanat səsləndirilməsində maraqlıdırlar və bu 
tələb demək olar ki, beynəlxalq aləmi dalana dirəyib. 
 
Azərbaycan tərəfi də beynəlxalq aləmi dalana dirəyəcək təkliflə çıxış edib. Bu da 
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi sülhyaratma prosesində işləyən beynəlxalq 
təşkilatların qarşısına tələb qoyur ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütovlüyünü tanıya 
biləcək bir sənəd imzalayıb Azərbaycan hökumətinə təqdim etsinlər. Göründüyü kimi, 
neytrallıq gözləyən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu təklifin qəbul olunması da 
müşkül görsənir. Hər iki tərəf çox münasib mövqe qazanmaq üçün vaxt udmaq 
istəyirlər.  
 
Təbii ki, Ermənistan danışıqlar prosesindən yayınmaqla, Avropaya sübut etmək 
istəyir ki, Azərbaycan tərəfinin apardığı "aqressiya" davam etdikcə danışıqlarda 
irəliləyiş mümkün olmayacaq. Ermənistan maraqlıdır ki, Azərbaycan həm aqressor, 
həm vəhşilikləri törədə biləcək tərəf kimi, həm də danışıqlar prosesini pozan tərəf 
kimi tanınsın. Apreldən sonra Ermənistan Azərbaycan son iki danışıqlar prosesində 
şifahi də olsa qərara gəlmişdilər ki, cəbhə xəttində ATƏT-in Minsk Qrupunun 
həmsədrlərinin xüsusi nümayəndəsinin mandatı artırılsın. Azərbaycan tərəfi şəxsi 
heyyətin 6-8 nəfərdən çox artırılmasına imkan vermək istəmir. Qafqazda yeganə 
olaraq Ermənistanda qalan ATƏT-in Yerevan ofisi hətta minaların axtarılması ilə 
bağlı funksiyanı yerinə yetirməyə maraqlı idi və təbii ki, Azərbaycanı qane etmir.  
 
Azərbaycan tərəfi də qarışıq proseslər fonunda danışıqlar prosesinin pərakəndə 
aparılmasına maraqlı deyil. Azərbaycan tərəfi bundan sonra hibrid mübarizəyə daha 
üstünlük verir. Azərbaycan tərəfi həm məqam çatdıqda qoşunların təmas xəttində 
dəyişikliklərin olunmasında maraqlıdır, eyni zamanda sülh prosesinin də inkişafına 
maraqlıdır.  
 
Azərbaycan tərəfi maraqlıdır ki, sülh ideyaları həm Ermənistana, həm də beynəlxalq 
ictimaiyyətə ünvanlansın. Əslində, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan və 
Ermənistandan gözləntilərinin limiti tükənib. Beynəlxalq ictimaiyyətin bu 
münaqişədə əsas sözcüsü ATƏT-in Mink Qrupudur. ATƏT-in Minsk Qrupu bu 
danışıqlar prosesində az qala bütün ATƏT-in, Avropa Birliyinin, Avropa Şurasının, 
BMT-nin sözünün təmsilçisidir.   
 
ATƏT-in bundan sonra yeni təkliflərlə çıxış edəcəyini gözləmək məncə 
sadəlöhvlükdür. ATƏT demək olar ki, paket və mərhələli variantları təklif etməklə 
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Azərbaycan və Ermənistan hökumətini danışıqlar prosesində müəyyən bir konturların 
olduğunu nümayiş etdirib. Aprel hadisələri indiyə kimi mövcud olan razılıqları və 
xüsusən status-kvonun saxlanması fikrini tamamilə dağıdıb və yeni şərtlərin ortaya 
qoyulacağına inamı artırıb.  
 
Aprel hadisələri eləcə də Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətini silkələyib. 
Ermənistan cəmiyyətində radikallaşdırmağa doğru meyl artıb. Azərbaycan 
cəmiyyətində radikallıqla yanaşı sülh mesajları da yer alıb. Aprel hadisələri Eməni 
əhalisini, xüsusilə, onların özlərinin qeyd etdikləri kimi Dağlıq Qarabağın Erməni 
əhalisinin ümudilərini  sındırıb. Ermənilər hesab edirlər ki, bundan sonra, Dağlıq 
Qarabağ Erməniləri ilə Azərbaycanlıların hansısa bir formatda müzakirə aparıb və 
Azərbaycanla bağlı hansısa layihədə iştirak etmək həvəsini aprel müharibəsi tamamilə 
heçə endirib. Dağlıq Qarabağ cəmiyyətinin də radikallaşmasına, məncə, Aprel 
hadisələri ciddi təsir edib. Ona görə, tərəflər nə edəcəklər bundan sonra?  
 
Ümumiyyətlə, tərəflərin bundan sonra addımları nələr ola bilər – mən onları 
təkrarlamaq istəmirəm. Bundan sonra yeni müharibə təhlükəsinin artması, sülhün əldə 
olunması sahəsində səylər, və yaxud gizli, uzun  danışıqların aparlması əsas 
gözləntilər sırasınadadır. Normalda bundan sonra tərəflər cəmiyyətdən bir az gizli 
saxlanılan danışıqlara üstünlük verməli olacaqlar. Cünki, Azərbaycanlılar da, 
Ermənilər də radikallıq limitini keçmişlər. Biz apreldə göstərdik ki, biz də 
cəmiyyətləri radikallaşdıra bilərik, Ermənistan da bu vaxta qədər cəmiyyətini 
radikallıq tonusunda saxlamışdı. Bundan sonra, bizim bilmədiyimiz proseslər 
gedəcək. Ancaq, bizim bilmədiyimiz proseslərə təəccüblə yanaşmamalıyıq. Əksinə, 
bunu bir diplomatik gedişat kimi qəbul etməli olacağıq. Bunu Ermənistan və Türkiyə 
arasında imzalanan Zürix protokolunda da gördük, baxmayaraq ki, uğursuz protokola 
çevrilib. Ancaq, hər halda Zürix protokolu gostərdi ki, bəzi sülh prosesi ilə bağlı 
danışıqlar cəmiyyətə ancaq müəyyən mərhələdə ötürülə bilər. 
 
Aprel hadisələri faktiki olaraq sülh danışıqlarını şübhə altına almaqla tərəflərə 
gələcəkdə münaqişənin həlli üçün öz potensialını dəyərələndirməyə imkan verdi. 
Azərbaycan vətəndaşları "4 günlük" müharibədən sonra regionda 1994-cü ildə əldə 
olunmuş atəşkəsin kövrək olduğuna inandılar. Erməni sosiumunun gələcəkdə cəbhə 
xəttində yarana biləcək dəyişikilklərə reaksiyasını test etdilər. Aprel hadisələri 
Azərbaycan tərəfi üçün Ermənistan siyasətində indiyə kimi mövcud olan 
arxayınçılığın və özünəinamın testi idi. Ümid edirəm ki, hər iki cəmiyyət aprel 
hadisələrini lazımi qaydada dəyətləndirə biləcəklər. Regionda sülhün əldə olunması 
üçün dinamik və köklü sülhyaratma fəaliyyətinə ehtiyac məhz aprel hadisələrindən 
sonra daha da aktual oldu. 
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Əhməd Əlili 

Siyasi şərçi  
 
İstərdim çıxışım zamanı daha çox o fikir üzərində qurum ki, 
biz çox zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin (i) hərbi həllini 
və münaqişənin (ii) yekun həllini eyniləşdiririk.  
 
Məndən öncə çıxış edən ekspertər bir çox məqamlara 
toxundular, onların təkrarlanmasına ehtiyac yoxdur, ancaq, çıxışların böyük 
əksəriyyətində münaqişənin iki yolla həlli - ya sülh, ya da (ii) müharibə yolu ilə - 
muzakirə olunması diqqət çəkir və bu məqam üzərində detallı durmaq lazımdır. 
 
Əslinə qalsa, hər iki səhnədə münaqişənin həllinə nail olmaq lazımdır. Bir daha qeyd 
etmək istərdim ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi həllini onun yekun həlli ilə 
eyniləşdirmək doğru deyildir. Münaqişənin hərbi yolla həlli Azərbaycanın Dağlıq 
Qarabağ üzərində ərazi nəzarətini təmin edə biləcək bir addımdır. Ancaq münaqişənin 
həlli daha böyük səviyyədə fərqli addımlar tələb edir. Beləki Azərbaycan və yaxud 
Ermənistanın ərazi baxımından Dağlıq Qarabağa nəzarət etməsi münaqişənin həll 
olunması demək deyil. Son 25 ildə Dağlıq Qarabağ üzərində ərazi nəzarəti sırf 
Ermənistanda idi və Ermənistan münaqişəni bitmiş hesab edirdi. Ermənistan 
münaqişəni öz xeyrinə həll etmiş, öz uğurundan razı olan tərəf kimi çıxış edirdi. 
2016cı il aprel hadisələri göstərdi ki, münaqişə bitməyibdir. Dağlıq Qarabağa ərazi 
baxımından nəzarət etmək münaqişənin bitməsi anlamına gəlməməlidir. 
 
O baxımdan da, münaqişənin (i) hərbi yolla həlli və (ii) yekun həlli – bu anlayışları 
bir qədər daha ciddi formada özümüz üçün analiz etməliyik və başa düşməliyik. 
Münaqişənin yekun həllinə nail olmaq üçün diplomatik  və sülh üçün  səylərin rolunu 
heç cür kiçiltmək düzgün olmazdı. 
 
Eyni zamanda, mən əminəm ki, Azərbaycan ordusunun gücü yetərlidir ki, qarşısına 
qoyduğu məqsədlərə çatsın. Azərbaycan ordusunun ölkənin ərazi bütövlüyünü təmin 
etməyə və həmin ərazilərə nəzarət etməyə potensialı var. Amma ki, münaqişənin 
həllinə yalnız hərbi vasitələrlə səy göstəriləcəksə - münaqşə sonradan latent fazaya 
keçəcək və bu münaqişənin yekun həlli olmayacaq. O baxımdan məndən öncə 
səsləndirildiyi kimi hibrid müharibə konsepsiyası çox vacibdir. Çox zaman “Hibrid 
müharibə anlayışı” deyərkən informasiya, media və hərbi fəaliyyətin birgə fəaliyyəti 
nəzərdə tutulur. Hibrid müharibə deyərkən, bu kontekstdə, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin yekun həllinə nail olmaq üçün diplomatik – sülh fəaliyyətini fəaliyyəti 
də uyğun olaraq tənzimləmək lazımdır. 
 
Bir daha, hərbi fonda münaqişənin həlli heç də münaqişənin yekun həlli demək deyil. 
Azərbaycanın gələcəkdə hər hansısa zəifliyi fonunda münaqişənin yenidən 
alovlanması ola bilər. Ona görə də münaqişənin yekun həlli və hərbi yolla həlli 
anlayışları fərqləndirilməlidir.  
 
O da qeyd edilməlidir ki, 2016-cı il Aprel hadisələri özü özlüyündə uzun müddət 
mövcud olan diplomatik süstlüyü dayandırdı. 2011-ci ildə Kazan görüşündən sonra  
meydana çıxan diplomatik süstlük - Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin qeyd 
etdiyi kimi“görüş naminə görüş olmayacaq” tezisi - uzun müddət davam etdi. 2014-cü 
ilin avqustuna kimi diplomatik fonda dəyişikliyin baş verməməsi 2014-cü ilin avqust 
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hadisələrinə gətirib çıxartdı. Daha sonra, 2014-cü ilin noyabr hadisələri oldu ki, 
Ermənistanın hərbi vertolyotu vuruldu. 2014-cü il avqust və noyabr hadisələri 
müəyyən mənada keçici addımlar kimi dəyərləndirilsə də, 2016-ci ilin aprel hadisələri 
göstərdi ki, keyfiyyətcə tamamilə fərqli mərhələ, addım meydana çıxıb. Həmin bu 
mərhələdə status-kvo-nun qorunub saxlanılmasına heç bir halda dözülməyəcək.  
 
Bu çox uğurlu və çox təbii formada meydana çıxan bir formadır. Hər hansı bir 
diplomatik fəaliyyət olmayacaqsa, diplomatik fonda uğur olmayacaqsa, hərbi 
əməliyyatların bərpa olunması, hərbi sahədə hər hansı bir addımların atılması, 
tankların, topların işə düşməsi qaçılmaz olacaq. Bu baxımdan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi, yeni – münaqişənin yekun həllinə qədər olan dövrü xarakterizə edən bir 
dövrə qədəm qoydu. Diplomatik aktivliyin azalması dərhal hərbi aktivliyin artması ilə 
müşahidə olunacaq. Ona görə də, mən əminəm ki, sülh istəyən həm yerli, həm də 
xarici maraq dairələri kifayət qədər çoxdur və bu başa düşüləndir ki, sülh danışıqları 
ilə bağlı konkret olaraq, yeni ideyaların ortalığa çıxmasının məqamı məhz indidir. 
 
Bu səbəbdən Azərbaycan daxilində mövzu ilə bağlı açıq konfransların olması, fərqli 
fikirləri birləşdirən insanlaırn olması çox vacibdir.  
 
Bununla yanaşı bir neçə məqamı da vurğulamaq istəyirəm ki, Aprel hadisələri zamanı 
yeni məqamlar ortaya çıxdı və məndən öncə çıxış edən spikerlər qismən bu 
məsələlərə münasibət bildirdilər.  
 
Aprel hadisələri zamanı Ermənistanın hərbi resursları ilə yanaşı diplomatik və ideoloji 
resurslarının da tükənməsi göründü. Belə olan halda, dini kartın ortalığa çıxması 
region üçün çox arzuolunmaz haldır. Xüsusilə də, münaqişənin baş verdiyi ərəfədə 
erməni mediası tərəfindən çox geniş istifadə olunmuş başı kəsilmiş erməni əsgər 
məqamı var. Biz bilirik ki, mərmi atəşi nəticəsində altında cəsədlər o hala düşə bilər. 
Yəni ki, mərmi əsgərin başını bədənindən ayıra bilər. Həmin dövrdə - xüsusilə İŞİD 
videolarının yayıldığı dövrdə - bu məlumatdan Ermənistan mediası və QHT-ləri 
tərəfindən sırf dini fonda istifadə olunması çox təhlükəli bir məqamdır. Buna xüsusi 
diqqət yetirmək lazımdır. Biz burda fikirlər səsləndiririk, ki, Türkiyə, Ərəbistan, 
Pakistan və sair və ilaxır. Amma, nəzərə almaq lazımdır ki, münaqişənin dini fonda 
təbliğ olunması, münaqişəyə dini elementlərin gətirilməsi Azərbaycan və 
Ermənistandan qat-qat böyük olan bir məqamdır. Regionun özündən böyük olan bir 
şeydir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi etnik  ərazi iddiası əsasında başlayıb. Ona görə də 
çalışmaq lazımdır ki, dini kartın istifadə olunmasının qarşısı alınsın. 
 
Ermənistan mediasında bu cəhdləri açıq-aşkar görmək olar. Aprel hadisələri zamanı 
Rusiya mediası erməni polkovnikinin sözlərinə istinadən yazmışdı ki, tapılan cəsədlər 
arasında şərq-dini geyiminə uyğun geyinmiş meyidlər tapılıb; guya Azərbaycan 
tərəfindən döyüşən radikallar olub. Buna baxmayaraq, biz bilirik ki, Azərbaycana 
Türkiyədən və Pakistandan təkliflər gəldi, amma, Azərbaycan buna rədd cavabı verdi. 
Eyni zamanda Ermənistan tərəfi Rusiya tərəfinə açıq-aşkar çağırışlar edirdi ki, 
münaqişə ilə bağlı kömək göstərsin. Azərbaycana Pakistan və Türkiyə tərəfindən heç 
bir hərbi dəstək olmadı. Ona görə də, tapılan cəsədlər arasında saqqallı, geyimi bir 
qədər fərqli olan insanların olması kimi fikirlərin səsləndirilməsi və Azərbaycan 
tərəfindən də oxşar çağırışların olması yalnız və yalnız Ermənistanın ideoloji 
ehtiyaclarının ödənməsinə yönəlmiş olur. Bu cür fikirlər Ermənistanda bir qrup 
şəxslərin əlinə işləyir. Münaqişənin dini fonda işıqlandırılması nəinki münaqişə 
baxımından bizim üçün ziyandır, ümumiyyətlə, region üçün təhlükəli addımdır.  
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Başqa bir məqam isə, Sülh Platforması ilə 
bağlıdır. Sülh Platforması əlbəttə sülh 
elementləridir. Amma, bunu diplomatik 
səylərin nəticəsi kimi görmək olar. O 
baxımdan, Sülh Platforması davamlı sülh 
üçün institusional baza yaradır. Hal-hazırda 
cəmiyyətdə hansı dəyər sahibi olmasından 
asılı olmayaraq, Qarabağla bağlı hansı 
mövqedə durmasından asılı olmayaraq, 
Sülh Platformasının əhəmiyyətini duymaq 
və sülh təşəbbüslərinə dəstək durmaq 
lazımdır. Sülhə çağırış hal-hazırda 

diplomatik səylərin çox üzvi bir elementidir, ona görə də mən düşünürəm ki, hamı 
tərəfindən dəstəklənməsi hibrid münaqişə fonunda çox uğurlu nəticələrə gətirib 
çıxarda bilər. Öz növbəsində platforma diplomatik səylərin artmasına da çox böyük 
təkan verə bilər.  
 
Sonda, Azərbaycanın insan hüquqları ilə bağlı imici çox az danışılan məsələlərdən 
biridir. Çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycanın insan hüquqları ilə bağlı imicinin Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi fonunda təsiri çox minimal olsun. Özümüz iştirak etdiyimiz 
konfranslarda da müşahidə edirik ki, bu imic çox ciddi alət kimi Azərbaycana qarşı 
istifadə olunur. Bu çox vacib elementdir, imicin yaxşılaşdırılması üçün ciddi 
addımları atmaq lazımdır. 
 


