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Skutečnosti v 
postkonfliktní době: 
obnova ztracených 
příležitostí
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Letos si připomínáme 30 let nezávislosti 
Ázerbájdžánské republiky. Během těch-
to 30 let zažil Ázerbájdžán dvě války se 

sousední Arménií, politické selhání a ztracené 
příležitosti v rané fázi své nezávislosti, rychlé zo-
tavení a rychlý hospodářský rozvoj založený na 
prozíravé politice vedené v čele s národním vůd-
cem Hejdarem Alijevem a Velké vítězství vedoucí 
k obnovení územní celistvosti Ázerbájdžánu v 
jeho mezinárodních hranicích v  čele s vrchním 
velitelem, prezidentem Ilhamem Alijevem.

Díky úspěšné zahraniční politice je dnes 
Ázerbájdžán z hlediska hospodářského rozvoje 
vedoucí zemí na Jižním Kavkaze a byl by ještě 
úspěšnější, nebýt arménské agrese a okupace 
jeho území téměř po tři desetiletí.

Od prvních dnů své nezávislosti byla 
Ázerbájdžánská republika obětí ozbrojené 
agrese ze strany sousední země, v důsledku 
čehož byla okupována mezinárodně uznaná 
území Ázerbájdžánu, včetně oblasti Náhorního 
Karabachu a 7 přilehlých okresů, a všechno ázer-
bájdžánské obyvatelstvo této oblasti bylo vyhná-
na ze svých domovů.

Mezinárodní organizace podepsaly četné 
dokumenty požadující úplné, okamžité a bez-
podmínečné stažení arménských okupačních 
sil ze všech okupovaných území Ázerbájdžánu a 
vyzývající k urovnání konfliktu na základě norem 
a principů mezinárodního práva, včetně respek-
tování územní celistvosti, suverenity a nedotknu-
telnost hranic. Tento postoj se jasně odrážel v 
rezolucích a rozhodnutích přijatých Radou bezpečnosti 
OSN a Valným shromážděním OSN, Hnutím nezúčast-
něných a OBSE, Organizací islámské spolupráce a Radou 
Evropy.

Ázerbájdžán se téměř 30 let věnoval vyjednávacímu 
procesu s nadějí, že Arménie pochopí realitu a osvobodí 
mezinárodně uznávaná území Ázerbájdžánu v souladu 
s normami a principy mezinárodního práva, rezolucemi 
a rozhodnutími mezinárodních organizací. Ázerbájdžán 
se snažil vyhnout eskalaci konfliktu a chtěl, aby meziná-
rodní společenství uslyšelo hlas pravdy.

Arménie mezitím zdržovala vyjednávací proces a zá-
roveň podnikala důsledné kroky ke konsolidaci výsled-
ků okupace ázerbájdžánských území za účelem jejich 
anexe. Mimo jiné to zahrnovalo přesídlování osadníků 
na okupovaná území, ničení a drancování historického 
a kulturního dědictví, nelegální těžbu přírodních zdrojů, 

zpronevěru soukromého a veřejného majetku v obsaze-
ných zemích. Arménská republika se po celé roky oku-
pace dopustila řady zločinů proti civilnímu obyvatelstvu 
Ázerbájdžánu, jakož i jeho kulturnímu dědictví a infra-
struktuře, zničila nespočet hrobů. 

Přestože se Ázerbájdžán zavázal k politickému řešení, 
absence mechanismů, umožňujících provádění meziná-
rodních rozhodnutí, ničící se pozice, stejně jako nedávné 
demonstrace zřetelně provokativních a agresivních opat-
ření ze strany Arménie, stala se vojenská obnova územní 
celistvosti Ázerbájdžánu na jeho mezinárodně uznáva-
ných hranicích nevyhnutelnou. Jako reakce na pokračující 
provokace arménské strany se z rozkazu vrchního velitele 
ozbrojených sil Ázerbájdžánské republiky Ilhama Alijeva 
rozhořela 27. září protiofenzíva. V důsledku 44 denní vlas-
tenecké války Ázerbájdžán implementoval 4 rezoluce 
Rady bezpečnosti OSN (822, 853, 874 a 884), rozhodnutí 
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a rezoluce Valného shromáždění OSN, Organizace islám-
ské spolupráce, OBSE, Hnutí nezúčastněných zemí, Rady 
pro spolupráci turecky mluvících zemí, NATO, GUAM, 
Evropského parlamentu a dalších mezinárodních orga-
nizací, požadující úplné, okamžité a bezpodmínečné sta-
žení arménských okupačních sil ze všech okupovaných 
území Ázerbájdžánu a vyzývající k urovnání konfliktu na 

základě norem a zásad mezinárodního práva. 
Protiofenzivní operace prováděné ozbrojenými sila-

mi Ázerbájdžánu v souladu s mezinárodním právem na 
ochranu civilního obyvatelstva a zajištění územní celis-
tvosti země tak umožnily vyřešit vleklý konflikt.

10. listopadu 2020 byla otevřena zcela nová kapito-
la v dějinách Ázerbájdžánu, Arménie a celého Kavkazu. 
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Prezident Ázerbájdžánu ukládá symbolickou kapsli při slavnostním položení základního kamene mezinárodního letiště 
města Füzuli

Město Agdam, zničené arménskými okupanty, bylo pojmenováno jako „Kavkazská Hirošima“
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Trojstranné prohlášení podepsané lídry Ázerbájdžánu, 
Arménie a Ruska ukončilo téměř tři desetiletí trvající 
ozbrojený konflikt mezi Arménií a Ázerbájdžánem. 

Realizace tohoto prohlášení zajistila zastavení veš-
kerých vojenských aktivit a návrat okupovaných okre-
sů Agdam, Kalbadžar a Lačin Ázerbájdžánu. Prohlášení 
obsahuje důležité ustanovení o návratu vnitřně vysídle-
ných osob (IDP) a uprchlíků do jejich domovů pod do-
hledem UNHCR. 

Dohoda rovněž předpokládá odstranění překážek 
pro všechny hospodářské a dopravní spoje v regionu 
a záruky pro bezpečný pohyb osob, vozidel a nákladu 
mezi Arménií a Ázerbájdžánem v obou směrech, včetně 
propojení mezi hlavní částí Ázerbajdžánu a jeho auto-
nomní oblastí Nachičevanskou autonomní republikou.

Tato dohoda vytváří v regionu novou realitu a nový 
rámec pro spolupráci. Příslušné zásluhy Ruské federace 
a Turecké republiky na dosažení této dohody by měly 
být obzvláště zdůrazněny. Tyto sousední státy hrají dů-
ležitou roli jako garanti výše uvedené dohody, jejíž usku-
tečnění zajistí dlouho očekávaný mír a stabilitu v oblasti 
Jižního Kavkazu. 

Ázerbájdžán je odhodlán znovu integrovat své 
občany arménského původu s bydlištěm na území 
zasažených konfliktem do svého politického, sociální-
ho, hospodářského prostoru, což by zaručovalo stejná 
práva a svobody se všemi občany Ázerbájdžánu bez 
ohledu na jejich etnické, náboženské vztahy. Ústava 

Ázerbájdžánské republiky poskytuje v tomto ohledu 
pevný právní rámec.

Musí být a bude s konečnou platností zajištěno mí-
rové soužití ázerbájdžánských a arménských obyvatel 
na územích postižených konfliktem na základě vzájem-
ného respektování bezpečnosti, etnické a náboženské 
identity v rámci suverenity a územní celistvosti Ázerbá-
jdžánu.

Vstoupili jsme do nové postkonfliktní fáze, do fáze 
rekonstrukce a rehabilitace, do fáze obnovy mírového 
soužití. Objevují se nové příležitosti pro rozvoj a spolu-
práci. Již jsme začali spolupracovat s našimi partnery, 
abychom využili nové příležitosti. 

Ázerbájdžán přikládá zásadní význam plnému 
uplatnění trojstranných prohlášení ze dne 10. lis-
topadu 2020 a 11. ledna 2021, a to buď slovy, nebo 
duševně, a zahojení ran krvavého konfliktu na základě 
normalizace mezistátních vztahů mezi Arménií a Ázer-
bájdžánem.

Pevně   věříme, že mezinárodní společenství v čele 
s OSN hraje důležitou roli při podpoře provádění 
trojstranných prohlášení, která slibují obnovení dobrých 
sousedských vztahů v regionu. 

Mírové, prosperující a stabilní budoucnosti lze do-
sáhnout pouze společným odhodláním, respektováním 
suverenity a územní celistvosti států a taky díky plnému 
dodržování mezinárodních závazků souvisejících s ne-
narušitelností mezinárodně uznaných hranic. 
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Vítězná cesta spojila město 
Füzuli s městem Šuša


