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Son iki əsrdə xalqım ıza qarşı erməni millətçiləri tərəfındən m üxtəlif
vaxtlarda məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən terror, etnik təmizləmə,
soyqırım siyasəti Azərbaycan tarixinin faciələrlə m üşaiyət olunan çox ağrılı
mərhələlərini təşkil etmişdir. Bu millətçi siyasətin əsas məqsədi
azərbaycanlıları
ərazilərində

tarixi

ermənilərin

torpaqlanndan
uydurduqlan

çıxarmaqla
“Böyük

əzəli

Azərbaycan

Erm ənistan”

dövləti

yaratm aq olmuşdur. X IX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycam n
Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda
erməni əhalisinin köçürülməsi nəticəsində onlann bu bölgədə süni surətdə
çoxaldılması, X X əsrin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistanın Azərbaycana
qarşı ərazi iddialarmın baş qaldırmasına səbəb olmuşdur.
Bu cinayətkar siyasətin

davamhhğını sübut edən fa k t ondan

ibarətdir ki, təkcə X X əsrdə azərbaycanlılar 4 dəfə

—

1905-1907-ci, 1918-

1920-ci, 1948-1953-cii və 1988-1993-cü illərdə erməni millətçiləri
tərəfindən törədilən soyqınm və etnik təmizləmələrə məruz qalmışdır.
X X əsrin 80-ci illərinin ikinci yarısında SSRİ-nin hakim dairələri
tərəfmdən himayə edilən

və mono-etnik dövlət yaratm ağa nail olan

III.6 .1 1 .Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü.
Yekun Kommünike (Brüssel, 5 dekabr 1995-ci il).........................................................................905

Ermənistanın Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzü nəticəsində dinc
sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan edilmiş və

111.6.12.Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü.

yandınlm ışdır. X X əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqınm

Yekun Kommünike (Berlin, 3 iyun 1996-cı il)................................................................................905
111.6.13.Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü.
Yekun Kommünike (Brüssel, 10 dekabr 1996-cı il)....................................................................... 905
IU.6.14.NATO Zirvə Toplantısmm Kommunikesi (İstanbul, 28-29 iyun 2004-cii il)............................906
111.6.15.NATO Zirvə Toplantısımn BƏYANATI (Riqa, 28-29 noyabr 2006-cı il)................................. 906
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(Brüssel, 2-3 dekabr 2008)................................................................................................................. 907

isə bütiin insanhğa qarşı yönəldilm iş ən ağır cinayətlərdən biri kimi
qiymətləndirilir.
1988-1993-cü illərdə Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsi iləyanaşı, ətra.f'7 rayonu (Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan) da işğal etdilər. Eyni zamanda,
Ermənistanda yaşayan 250 min nəfər azərbaycanlı öz doğma yurdlarından

NATO Zirvə Toplantısmm BƏYANATI (Strasburg / K e h l, 3-4 aprel 2009)................ 908

zorla qovulmuş və bütiin bu ərazilər ermənilər tərəfındən etnik təmizləməyə

111.6.19. NATO Zirvə Toplantısınm Yekun Bəyannaməsi (Lissabon, 19-20 noyabr 2010)..................... 908

məruz qalmışdır. Ermənistanın hərbi təcaviizü nəticəsində 1 milyondan çox

111.6.18.
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insan

qaçqın

və

m əcburi köçkün

vəziyyətinə düşmüş,

Azərbaycanın

20 %-dən çox ərazisi işğal edilmişdir.
Ümummilli lider H eydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə yenidən
qayıtdıqdan sonra erm əni millətçiləri tərəfindən xalqım ıza qarşı həyata
keçirilən etnik təmizləmə, soyqırım və təcavüzkar siyasətin əsil mahiyyəti

20 %-nin

işğal altında olması bu məsələnin tədqiqat obyekti kimi

seçilməsini zəruri etmişdir. Ona görə də X X əsrin 80-ci illərinin ikinci
yarısında Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü,
eləcə də azərbaycanhlara qarşı həyata keçirdiyi etnik təmizləmə
və
soyqınm siyasətinin bu günə qədər davam edən mərhələsinin təhlili

açıqlanmış,
bu hadisələrə siyasi qiymət verilmişdir. Bundan əlavə,
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zaman-zam an törətdikləri soyqırım ilə

xronikasının sistem li şəkildə öyrənilməsini çox vacib və əhəmiyyətli hesab
edirik.

əlaqədar P rezident H eydər Əliyevin 1998-ci il martın 26-da imzaladığı
Fərmanla 31 m art —Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü elan edilmişdir. Bu

Monoqrafıyada son 25 il ərzində (1987-2011) Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və işğalçılıq siyasəti ilə yanaşı, dünya

Fərman azərbaycanlılara qarşı m üxtəlif vaxtlarda erm ənilər tərəfindən

birliyinin bu işğalla bağlı mövqeyi, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların
münaqişəyə dair qəbul etdiyi sənədlər də təhlil edilir. İşin gedişində bu

həyata keçirilən etnik təmizləmə, soyqırım və işğalçılıq siyasətinin hərtərəfli
tədqiq edilməsi, bu cinayətlərə hüquqi-siyasi qiym ət verilməsi və onun
beynəlxalq ictim aiyyətə çatdınlm ası baxımından mühüm əhəm iyyət kəsb

m əsələlər xronoloji ardıcıllıqla təhlil edilməklə yanaşı, həmçinin beynəlxalq
təşkilatların fəaliyyətindəki ziddiyyətli cəhətlərə, buraxılan nöqsanlara,

edir.

eləcə də perspektivdə həlli mümkün və zəruri olan məsələlərə də diqqət
Son

nəticələri,

illərdə

Ermənistanın

Azərbaycanın

əzəli

Azərbaycana
torpaqlarında

qarşı

təcavüzünün

Ermənistan

dövlətinin

yaradılması, xalqım ızın milli mədəniyyət nümunələrinin, toponimlərinin
ermənilər tərəfindən özününküləşdirilməsi barədə tarixi fa ktla ra əsaslanan
qiym ətli əsərlərin yazılaraq çap olunması çox əhəmiyyətlidir. Bu baxımdan
bir sıra dəyərli əsərlər yazılm ışdır ki,

bunun nəticəsində X I X əsrin sonu -

yetirilmişdir. Xronoloji ardıcıllıqla təhlil edilən fa ktla r və hadisələrə dair
statistik göstəricilər, Azərbaycan tarixinə dair xəritələr, Ermənistan silahlı
qüw ələri tərəfindən Azərbaycanın

işğal olunmuş əraziləri haqqında

məlumatlar və beynəlxalq təşkilatların münaqişənin nizama salınması
istiqamətində qəbul etdiyi sənədlər kitabın əlavələr hissəsində verilmişdir.

X X əsrin əvvəllərinə qədər ermənilərin nəinki Qarabağ, Naxçıvan və

M onoqrafıyanın yazılm ası zamanı istifadə edilmiş sənəd və
materialları bir neçə qrupa bölm ək olar: a) Ermənistanın etnik təmizləmə,

Zəngəzurda, hətta İrəvanın özündə də heç vaxt etnik çoxluq təşkil
etmədikləri faktlarla sübuta yetirilmişdir. Bundan əlavə, ermənilərin

soyqırım və işğalçılıq siyasətinə dair faktlar, sənədlər və arxiv materialları;

m ü xtəlif vaxtlarda azərbaycanlılara qarşı tÖrətdikləri so yq ın m la r ilə
əlaqədar sənədlər və fa k tla r aşkar edilmişdir. Son vaxtlar Qubada aşkar
edilmiş kütləvi m əzarlıq buna əyani sübutdur.
M üasir
dövrdə
Ermənistan-Azərbaycan,

D ağlıq

Qarabağ

b) böyük dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar tərəfmdən qəbul edilən və
onların rəsmi mövqeyini əks etdirən sənədlər (qətnamələr, qərarlar,
bəyanatlar və s.); c) dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların rəsmi şəxslərinin
dövri mətbuatda çap edilən məruzə, çıxış, müsahibələri və s.

münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınmasına dair aparılan danışıqlar,

Kitabda Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına, BMT-nin
Nizamnaməsinə, ATƏT-in Yekun
Aktına və digər beynəlxalq hüquqi

dünya birliyinin göstərdiyi səylər, eləcə də beynəlxalq təşkilatların bu

sənədlərə istinad edilmişdir. A raşdınlan problem lə bağlı Azərbaycan

istiqamətdə fəaliyyətinin öyrənilməsi çox mühüm və elmi-siyasi əhəm iyyət

Respublikası X arici İşlər Nazirliyinin cari arxivində saxlanılan sənədlərdən

kəsb edir. Bu problem alim lər və mütəxəssislər tərəfindən araşdırılmış, bir

(1992-2003)

sıra m üxtəlif elmi əsərlər, monoqrafıyalar yazılmışdır.
Hal-hazırda, Ermənistanın ölkəmizə qarşı

hazırlanması zamanı Azərbaycanda və xaricdə nəşr olunmuş əsərlərdən

işğalçılıq siyasətinin davam etməsi, eləcə də

12

ərazi

iddiaları

və

Azərbaycan torpaqlarının

ilkin

mənbə

kimi

istifadə

olunmuşdur.

M onoqrafıyanın

geniş istifadə edilmiş və ya xu d da müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirm ək
üçün onlara müraciət olunmuşdur.
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Kitabırı mühüm mənbə bazasını dövlət başçılarının, Xarici işlər
nazirlərinin qarşüıqlı səfərləri zamanı verdikləri bəyanatlar, məruzə və
çıxışlar təşkil edir. Bu cəhətdən üm um m illi lider H eydər Əliyevin nitq,
məruzə və çıxışlarına dair çoxcildli nəşrlər, həm çinin Azərbaycat
Respublikasının

Prezidenti

İlham

Əliyevin

nitq,

məruzə,

çıxış

GIRIŞ

vr>

müsahibələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Işin gedişində
beynəlxalq
təşkilatlar və böyük dövlətlər tərəfmdən qəbul olunan sənədlər təhlii
edilərkən, beynəlxalq təşkilatların rəsmi saytlarına da m üraciət edilmişdir.
Bundan əlavə, ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinin informasiya xidmətinii>

Tarixi etnoqrafik əyalət kim i Qarabağa, K içik Qafqaz dağları daxil
olmaqla, Kür və Araz çayları arasındakı ərazi daxildir. Bu ərazi
sivilizasiyanın ən qədim ocaqlarından biri hesab edilir. Artıq Qarabağda
300-400 min il əvvəl qədim insan məskəninin mövcud olması və burada

materiallarında (USİS) Amerika dövlətinin rəsm i şəxslərinin verdikləıi
bəyanatlar, onların məruzə və çıxışları Birləşm iş Ştatların D ağlıq Qarabağ

yaşayan insanların maddi və mənəvi dünyası haqqında dəyərli məlumatlar

münaqişəsi ilə əlaqədar mövqeyinin öyrənilm əsi baxımından xüsusi
əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən, kitabda AB Ş-ın İnform asiya Agentliyinin

mağarasında aşkar edilmiş arxeoloji materiallar da sübut edir (270, s.5).
E.ə. I V minilliyin sonu - I minilliyin əvvəllərində Qarabağın həyatında

(USİA) məlumatlarından (1992-1999) geniş istifadə edilmişdir. Bununla

böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Belə ki, Xocalı-G ədəbəy mədəniyyəti (e.ə
II minilliyin ikinci yarısı - I minilliyin əvvəlləri) adını almış bu dövrə aid

yanaşı, BM T-nin Azərbaycandakı daimi nümayəndəliyinin İctimai
İnformasiya D epartam entinin materialları (1992-1996) da kitabın yazılması
prosesində gərəkli olmuşdur. SSRİ-nin süqutu ərəfəsində sovet rəhbərliyi
tərəfındən qəbul edilən və dövlətin rəsm i m övqeyini əks etdirən sənədlər
SSR I rəhbərliyinin münaqişəyə dair mövqeyinin öyrənilməsi baxımından,
eləcə də, sovet dövründə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və

vardır. Bunu ən qədim insan düşərgələrindən biri olan məşhur Azıx

arxeoloji tapıntüar bölgənin Yaxın Şərqlə ticarət və mədəni əlaqələrinin
olduğunu təsdiq edir.
Tarixi mənbələr göstərir ki, qədim dövrlərdə bu region Qafqaz
Albaniyasına daxil olmuşdur. A ntik müəlliflərdən Strabon da təsdiq edir ki,

hərbi təcavüzü zamanı baş verən hadisələrin təhlili zam anı əhəmiyyətli

Kür çayı Albaniyadan keçir və alban tayfaları hər iki sahildə
məskunlaşmışlar (270, s.19). Albaniya sərhədlərinin K ür çayı boyunca

olmuşdur.
Bütün bunlarla yanaşı, problem in öyrənilməsi zam anı Azərbaycanda

keçməsi, Kürün sağ sahil torpaqlarının “əzəli erməni torpaqları ” olması
haqqında iddiaların əsassız olduğunu VII- VIII əsrlər alban tarixçisi Musa

və xaricdə nəşr olunan dövri m ətbuat materiallarından, eləcə də internet
resurslarından geniş istifadə edilmişdir ki, bunlar monoqrafıyada ayrıca

Kalankatlının əsərlərində də görm ək olar. M usa Kalankatlının
məlumatlarına görə, eramızın I əsrində Albaniyanın cənub sərhədi Araz

verilmiş ədəbiyyat siyahısında öz əksini tapmış, eləcə də, bu məsələnin
alimlər, m ütəxəssislər tərəfindən daha dərindən öyrənilməsi, m üxtəlif

çayı boyunca keçirdi. Alban tarixçisi qeyd edir ki, Albaniyanın hüdudları
eramızın VII-VIIIəsrlərinə qədər dəyişməz qalm ışdır (432, s.105).

tədqiqatların aparılması üçün bir sıra mənbə, ədəbiyyat

Albaniyam n cənub sərhədlərinin Kür çayı boyunca keçməsi
haqqındakı erməni iddialarının meydana gəlməsinin səbəbini erməni

və informasiya

resursları da tövsiyə olunaraq göstərilmişdir.
Əlbəttə, biz məsələnin tam təfərrüatı ilə əhatə edildiyi fikrindən

hökmdarlarının təcavüzkar siyasəti ilə əlaqələndirmək lazımdır. E.ə.

//- /

uzağıq. Lakin hesab edirik ki, bu gün xalqım ız və dövlətimiz üçün çox vacib

asrlərdə m üxtəlif vaxtlarda Kürün sağ sahüində yaşam ış alban tayfalarımn

və

aktual olan Ermənistan-Azərbaycan, D ağlıq Qarabağ münaqişəsinin

ərazisi də ermənilərin təcavüzünə məruz qalmışdır. Ancaq ermənilərin ilk

öyrənilməsi yalnız Azərbaycan oxucularının deyil, həmçinin demokratik

dəfə Cənubi Qafqaza gəlm ələri təxminən e.ə. I I əsrdən sonraya təsadüf

dünyanın da böyük m arağına səbəb olacaqdır.

etmişdir. Bununla da, onların yerli dövlətlərə və xalqlara qarşı təcavüzkar
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fəaliyyətləri də başlanır. Bu dövrdə erm ənilər K içik Asiyanm şərqindəki

(Albaniyanın) tərkib hissəsi idi. Orta əsr mənbələrinin məlumatlarına görə,

erməni çarlığını qondarma

X III-X IV əsrlərdə Qarabağ əhalisinin əsas tərkibi türklərdən
olmuşdur (145, s. 164-175).

“B öyük E rm ən ista n ” adlandırır və köçüb

məskən saldıqları bütün əraziləri erm əni torpaqları elan etməyə cəhd

ibarət

Umumiyyətlə, Qarabağ tarixi-etnoqrafık əyalət kim i əw əlcə Albaniya

edirdilər. Rom a imperiyasının e.ə. 66-cı ildə I I Tiqranı darmadağın etməsi
ilə uydurma “Böyük Ermənistan ’’ əfsanəsi p u ça çıxmış və onlar Romanın

dövlətinin tərkibinə daxil olmuş, sonra bütün Azərbaycanla birlikdə Ərəb

vassalına çevrilmişlər. Bu vəziyyət I V əsrədək davam etmişdir (408,

xilafətinin əsarəti altına düşmüş, ərəb imperiyasının süqutundan sonra isə
IX -X əsrlərdə Sacilər, X əsrdə Salarilər, X I-X II əsrlərdə Şəddadilər,

s. 18-19). Belə olduğu halda ermənilərin Albaniyanın tarixi torpaqlarını
Ermənistanın tərkib hissəsi kimi təqdim etm əsi heç bir elmi əsasa malik

X II-X III əsrlərdə Atabəy İldənizlər, X III əsrin ikinci yansından X IV əsrə

deyildir. Halbuki, ermənilərdən fə rq li olaraq Albaniya

qədər H ülakülər (Elxanilər), X V

- Azərbaycan

dövləti m üstəqil siyasət yeritm əkdə davam edirdi və Qarabağın tarixi
vilayətləri onun tərkibinə daxil olmuşdur.
Albaniya dövləti təxminən b.e.ə. IV - b.e. VIII əsrlərində mövcud
olaraq 1200 ilə yaxın dövr ərzində Azərbaycan tarixində böyük rol
oynamışdır. Qarabağ Azərbaycan Albaniya dövlətinə məxsus olduğu kimi,
burada yaşayan etnoslar - uti, sovdey, qarqar və başqaları da alban

əsrdə

Qaraqoyunlu

və Ağqoyunlu

dövlətlərinin tərkibinə daxil olmuşdur. X II-X IV əsrlərin dövlət-ərazi bölgüsü
ənənələrinə uyğun olaraq Səfəvilər dövləti (1501-1736) tərkibində mərkəzi
Gəncə şəhəri olan Qarabağ bəylərbəyliyi yaranm ış və bu böyük ərazi iki yüz
otuz ildən artıq zamanda Azərbaycan tarixinin mühüm inzibati-siyasi
vahidlərindən biri olmuşdur (333, s.8).

tayfaları olmuşlar. Albaniya dövləti dövründə Qarabağın dağlıq hissəsi

X V III
əsrin ikinci yarısında müstəqil Qarabağ xanlığı K ür və Araz
çayları arasında olan bütün torpaqları əhatə edən Azərbaycan dövləti idi.

Arsax adlanmışdır.

Qarabağ xanlığının əsasım birləşmiş qədim Azərbaycan etnosları təşkil

Azərbaycan alimləri Z.Bünyadov, F.M əmmədova, R.G öyüşov və
başqaları öz əsərlərində göstərirlər ki, A rsax I-V I əsrlərdə alban çarları
Arşakilərin, VII- VIII əsrlərdə isə M ehrani knyazlarının hakim iyyəti altında
olmuşdur. Erməni mənbələrində tez-tez qeyd edilir ki, Albaniyanın cənub
sərhədləri K ür çayı boyunca keçirdi və K ürün arxasından isə guya “Böyük

etmişlər. Qarabağın aran hissəsində yaşayan Otuzikilər, Cavanşir və
Kəbirli tayfaları Qarabağın köklü elatları idilər. Qarabağ xanlığmın banisi
Cavanşir nəslinin Sarıcalı oymağından olan Pənahəli xan, Otuzikilər
tayfasınm başçısı, Cavanşir və Qazaxın 20 min heyətinin əmiri idi.
Bu tayfa

Qarabağın qədim sakinlərindən olmuş və uzun müddət

E rm ənistan” torpaqları başlanırdı. Lakin tədqiqatçılar b.e.ə. I I I əsrdən -

bölgənin ictimai-siyasi həyatında mühüm rol oynamışdır. Eyni zamanda,

b.e. IV yüzilliyinə qədər Albaniya ərazisinin Kür çayı boyunca keçdiyini,

Qarabağ xanlığı mövcud olduğu illərdə (1747-1805) öz istiqlaliyyəti və
suverenliyi uğrunda xarici müdaxiləçilərə qarşı uğurlu mübarizə

yəni K ür və Araz çayları arasında yerləşdiyini, Arsax, Uti və Kaspiana
(Paytakaran) vilayətinin isə Erm ənistan torpağı sayıldığını iddia edən
erməni konsepsiyasınm tamamilə əsassız və qeyri-elmi olduğunu sübut

aparmışdır. Xanlığın paytaxtı Şuşa qalası (Pənahabad) yarım əsrdən çox
Azərbaycanın xarici istilalardan mühafizəsində əsas dayaq m ərkəzi
olmuşdur. X V III əsrin ikinci yarısında Şuşa memarlıq abidələri baxımından

etmişlər.
Bütün tarixi fa ktla r göstərir ki, X ilafət hökmdarlığı dağıldıqdan,

zəngin olan və şəhərsalma mədəniyyətinin geniş in kişa f etdiyi Azərbaycanm

xüsusilə Azərbaycan Atabəylər dövləti yarandıqdan sonra da Qarabağ məhz

paytaxt şəhərlərindən biri sayılırdı. Şanlı tarixi keçmişə malik bu qədim

Azərbaycanın dövlət-ərazi bölgüsü içərisində yerləşmişdir. X II-X IV əsr
mənbələrində də “D ağlıq Q arabağ” termininə təsadüf olunmur. Qarabağın

Azərbaycan şəhəri siyasi mərkəz olmaqla yanaşı, eləcə də ən mühüm

tarixən bir-biri ilə sıx iqtisadi və m ədəni əlaqədə olmuş dağlıq və düzən
əraziləri coğrafı baxımdan daha geniş ərazini əhatə edən Arranın

sənətkarlıq, ticarət və mədəniyyət mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir (406,
s.8).
R espublikası P rezideatiain
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X V III

əsrin əvvəllərindən çar Rusiyasının xarici siyasətində Qafqaz

Belə bir məqsəd tezliklə həyata keçirildi. 1805-ci il mayın 14-də

miihüm rol oynamağa başlamış və çarizm bu dövrdən etibarən cənubda öz
strateji m övqelərini möhkəmləndirməyə çalışmışdır. Tarixi fa k tla r göstərir

Qarabağ xanı İbrahim xanla general Sisianov arasında müqavilə imzalandı

ki, Qafqaz həm siyasi, həm də iqtisadi mənafe baxımından, Rusiyanın dainı

tərkibinə daxil olan kim i P.D.Sisianov dərhal Qarabağda çarizmin
mövqeyini möhkəmlətmək üçün Cənubi Qafqazın digər əyalətlərindən
erməniləri bura köçürməyə başladı.

diqqət m ərkəzində olmuş və bu dövrdə çar Rusiyası Azərbaycanı işğal
etmək, burada özünə dayaq yaratm aq məqsədilə ermənilərdən məharətlə
istifadə etmişdir. Belə ki, çar Rusiyasının regiona m üdaxiləsi ermənilərin
digər ölkələrdən Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana köçürü'itb
gətirilm əsi burada erm əni amilinin gücləndirilməsinə köm ək etmişdir.
E rm ənilər də Rusiya imperiyasının onlara arxa duracaqlarına ümid
bəsləyərək çarizmin Qafqazı işğal etməsinə köm əklik göstərm əklə öz məkrli
siyasətlərini həyata keçirmək niyyətində olmuşlar. Çar Rusiyası onunla
əlaqə saxlayan ermənilərdən öz gələcək işğalçıhq planlarınm həyata
keçirilməsi üçün bir vasitə kim i istifadə etmişdir. X V III əsrin birinci
rübündə Rusiya imperatoru tərəfindən ermənilərə diqqət göstərilməsi,
himayədarlıq edilm əsi yalnız çar Rusiyasının mənafeyi naminə edilirdi və bu
siyasət sonrakı dövrlərdə də davam etdirilmişdir.

(145, s.271-272; 333, s.16; 400, s.365-376). Qarabağ xanlığı Rusiyanın

1822-ci ildə Qarabağ xanlığı ləğv edilərək əvəzində eyni adlı əyalət
yaradıldı ki, bu əyalət də 1840-cı ildə Şuşa qəzası adı altında Kaspi (Xəzər)
vilayətinə daxil edildi. 1868-ci ildə Yelizavetpol (Gəncə) quberniyası
yaradılarkən Şuşa və Zəngəzur qəzaları bu quberniyanın tərkibinə verildi,
daha sonra 1883-cü ildə Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının tərkibində
Cavanşir və Cəbrayü qəzaları təşkil olundu. 1917-ci ildə Şuşa qəzası
M üvəqqəti hökumət vaxtında X üsusi Zaqafqaziya komitəsinə tabe olan
Yelizavetpol quberniyasına, 1918-1920-ci illərdə isə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti tərkibində Gəncə quberniyasına daxil olmuş və Qarabağın bu
inzibati bölgüsü 1921-ci ilə qədər davam etmişdir (145, s.276).

Erm ənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsi. Tarixi fa ktla r

Qarabağ əhalisinin sayı və etnik tərkibi haqqında ətrajlı məlumat
verən, eləcə də mühüm sənəd hesab edilən çar məmurları Yermolov və

göstərir ki, strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə m alik olan Azərbaycanın
Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və Türkiyədən çoxlu sayda

M ogilyovski tərəfindən tərtib edilmiş “Qarabağ əyalətinin təsviri"nə görə,
1823-cü ildə Qarabağ əyalətində 20 min 95 ailə, o cümlədən 15 min 729

erməni əhalisinin köçürülməsinə X IX əsrin əvvəllərində başlanmışdır. Bu

azərbaycanlı və 4 min 366 erməni ailəsi olmuşdur. Yəni hələ 1823-cü ilə

dövrdə

qədər Qarabağa köçürülən ermənilərin hesabına əyalətdə onların sayı artıb
4 min 366-ya çatmışdır (333, s.17).

regionun zəngin təbii sərvətləri üzərində nəzarəti ələ keçirmək

istəyən çar Rusiyası X V III əsrin sonu - X IX əsrin əvvəllərində Türkiyə və
İrana qarşı müharibə apararkən “erməni am ili”ndən siyasi alət kimi
istijadə etməklə, əhalinin erməniləşdirilməsi siyasətini də həyata
keçirmişdir.
Bu zam an ermənilərin köçürülməsinin əsas istiqamətlərindən biri
məhz mühüm strateji əhəmiyyət kəsb edən Qarabağ ərazisi olmuş, bu
bölgəyə çarizm tərəfindən xüsusi diqqət yetirilmişdir. Belə ki, X I X əsrin
əvvəllərində Qafqaz qoşunlarının baş komandanı P.D.Sisianov Gəncəni
tutduqdan sonra 1805-ci il 22 may 19 N°-li raportunda yazırdı ki, Qarabağ

Qarabağın dağlıq hissəsində erməni əhalisinin xeyli dərəcədə
çoxaldılması X IX əsrin 20-ci illərində, xüsusilə, Cənubi Qafqazm Rusiya
tərəjindən işğal edilməsindən sonra baş vermişdir. 1804-1813-cü,
1826-1828-ci illər Rusiya-İran

və

1828-1829-cu illər Rusiya-Türkiyə

müharibələrinin gedişində, həm də sonralar ermənilərin İran və Türkiyədən
kütləvi surətdə Cənubi Qafqaza, o cümlədən Qarabağa köçürülməsi
nəticəsində burada onların sayı ilbəil artmağa başladı.

özünün coğrafi mövqeyinə görə Azərbaycanın, eləcə də Iranın qapısı hesab

Azərbaycanın bölüşdürülməsi haqqında Rusiya ilə İran arasında
bağlanmış Türkmənçay sülh müqaviləsinin şahidi, ermənilərin İrandan

edilir, buna görə də onu itaətdə saxlamalı və burada mövqeyimizi

Qafqaza, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinin iştirakçısı,

möhkəmlətməyə daha çox cəhd göstərm əliyik (333, s.16).

o vaxt Rusiyanın Irandakı səfıri olan rus yazıçısı A.Qriboyedov ya zır ki,

18

19

E rm ən istan ın A zərbaycan a təcavüzü: T əh lilix ro n ik a (1987-2011)

köçürülmüş ermənilərin əksəriyyəti müsəlm an (azərbaycanlılar nəzərdə

onların sayı 200 min nəfərdən çoxdur” (936, s.63). Bu fa k t onu göstərir ki,

tutulur - müəllif) mülkədarlarının torpaqlarında yerləşdirilm işdir. Yayda
buna y o l verm ək olardı. Çünki torpaq sahibləri
olan müsəlmanların
əksəriyyəti yaylaqda olurdular və başqa dindən olan gəlmələrlə az-az

köçürülən

ermənilər,

əsasən,

ermənilər

yerləşdirilmişdilər.
Ermənilərin kütləvi şəkildə

yaşamayan

ərazilərdə

Qarabağa köçürülməsi nəticəsində

görüşürdülər. Bundan başqa m üsəlm anlar hesab edirdilər ki, ermənilər
köçürüldükləri torpaqlara həmişəlik yiyələnəcəklər (774, s.57). Buradan

burada yeni erməni kəndləri - Marağalı, Canyataq, Yuxarı Çaylı, Aşağı

açıq-aydın görünür ki, ermənilərin bu torpaqlarda yerləşdirilməsi
m üsəlmanları çox narahat etmişdir. D aha sonra m ü ə llif yazır:
3iz

Qarabağın dağlıq hissəsinə köçürülərək orada məskunlaşan ermənilər
1828-ci ildən 150 il sonra, yəni 1978-ci ildə sovet dövründə, Ağdərə

müsəlmanları düşdükləri bu çətin vəziyyətlə razılaşdırmalı, ermənil rin

rayonunda həmin köçürülmənin şərəfınə abidə ucaltmış (abidənin üzərində

burada m üvəqqəti qalacaqlarına inandırmalıyıq ki, onlar ermənilərin ilk
dəfə buraxıldıqları torpaqlara həmişəlik yiyələnm ək fikrin d ən daşınsınlar ”

ermənicə “M arağa-150” sözləri yazılmışdı), lakin X X ə sr in 80-ci illərinin
sonunda, yəni Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları qaldırdıqları zaman həmin

(774, s. 58-59).
X IX

abidəni özləri məqsədyönlü şəkildə dağıtmışlar (574, s.9; 655, s.2 2 ).
Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsindən sonrakı iki ildə

Çaylı və s. kəndlər salınmışdı. Cənubi Azərbaycanın Marağa şəhərindən

əsrin əvvəllərində çar Rusiyasının Qafqazı işğal etməsini

çar

N.Şavrov da açıq söyləyir və bu məqsədlə həmin əraziyə ilk dəfə başqa

Rusiyasının himayədarlığı nəticəsində ermənilər Azərbaycanın m üxtəlif

millətlərin köçürülməsini yazırdı: “B iz m üstəm ləkəçilik fəaliyyətim izə
Qafqaza rus əhalisinin deyil, xaricilərin köçürülm əsindən başladıq. Vətəndə

yerlərində, o cümlədən Qarabağın dağlıq hissəsində məskunlaşmağa nail
oldular. Çarizmin ermənilərə olan bu diqqəti və himayədarlığı sonrakı

arzuedilməz ünsürlər saydan bu kolonistlərdən

illərdə də özünü göstərirdi.

Tiflis və Yelizavetpol

Belə ki, 1829-cu il Ədirnə müqaviləsi ilə

(Gəncə) quberniyalarında koloniyalar yaratdıq. Onlara ən yaxşı torpaqlar
ayrıldı və m ü xtəlif imtiyazlar verild i” (936, s.63).

Osmanlı imperiyasından da ermənilərin yenicə işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarına köçürülməsi həyata keçirilməyə başlanıldı. Bu köçürülmə

Qarabağın dağlıq hissəsinə əvvəlcə rəsmən 124 min, daha sonra isə
qeyri-rəsmi
olaraq
xeyli
erməni
köçürülmüşdür.
Umumiyyətlə,

prosesinin davamı olaraq 1877-1879-cu illər Rusiya-Türkiyə müharibəsi
illərində də Türkiyədən Cənubi Qafqaza daha 85 min erməni köçürülmüşdür

1828-1830-cu illər ərzində Qarabağın dağlıq hissəsinə 200 min erməni

(333, s.18).
X IX
əsrin sonu - X X əsrin əvvələrində Cənubi Qafqaza ermənilərin
köçürülməsi daha geniş vüsət aldı. Belə ki, təkcə 1896-cı ildən 1908-ci ilə

köçürülmüşdür. Bu faktları N.Şavrov belə təsvir edir: “1826-1828-cu illər
m üharibəsi qurtardıqdan sonra biz iki il ərzində - 1828-ci ildən 1830-cu

kimi keçən 13 ildə bu regiona 400 min erməni köçürülmüşdü. Bu barədə
N.Şavrov yazır: “1896-cı ildə general-adyutant Şeremetyev Zaqafqaziyada

ilə qədər 40 mindən çox İran və 84 min Türkiyə erm ənisi köçürüb, onları
demək

olar

ki,

ermənilər

yaşam ayan

Yelizavetpol

və

Irəvan

yaşayan ermənilər haqqında məlumatında onların sayının 900 min nəfər

quberniyalarında, Tiflis, Borçalı, Axalsıx, Axalkələk qəzalarının ən yaxşı
dövlət torpaqlarında yerləşdirdik. Onların məskunlaşması üçün 200.000
desyatindən çox xəzinə torpağı ayrılmış və onlar üçün müsəlmanlardan

olduğunu göstərmişdir. 1908-ci ildə isə onların sayı 1 milyon 300 min
nəfərə çatmışdır, yəni bu müddət ərzində ermənilər 400 min nəfərdən artıq

2 milyon m anatlıqdan çox xüsusi sahibkar torpağı satın alınmışdı. Həmin

çoxalmışlar.

ermənilər Yelizavetpol quberniyasının dağhq hissəsi (Qarabağın dağlıq

ermənidən 1 milyon nəfəri diyarın köklü sakinləri deyillər və onlar buraya

hissəsi

bizim tərəfımizdən köçürm üşlər" (936, s.6 4 ).

nəzərdə

tutulur

-

müəllif)

və

Göyçə gölünün

sahillərində

Hal-hazırda Zaqafqaziyada yaşayan

I

milyon 300 min

Nəticədə, Qarabağın dağlıq hissəsinə ermənilərin kütləvi şəkildə

məskunlaşdırıldılar. Bunu da nəzərə almaq lazımdır ki, rəsmi olaraq
köçürülən 124 min ermənidən başqa buraya qeyri-rəsmi köçənlərlə birlikdə

köçürülməsi bölgədə dem oqrafık vəziyyətə ciddi təsir göstərmişdir. Belə ki,
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1897-ci ildə əhalinin siyahıya alınması zam anı Q arabağda yaşayan 54 min

çox olmuş, yəni qəzada olan 99 min nəfər əhalinin 62,6 min nəfəri (66%)

841 ailədən 29 min 350-nin azərbaycanlı, 18 min 616-nın isə erməni ailəsi
olduğu bildirilir. 1917-ci ildə isə Qarabağda ermənilərin sayı gəlmələrin
hesabına artaraq üm um i əhalinin 46%-ni, azərbaycanlılar isə 51 %-tıi u s k il
etmişdir (333, s.19).

azərbaycanlı, 36,4 min nəfəri (34%) isə erməni olmuşdur (425, s.23).
Erməni millətçiləri X IX əsrin sonunda — 1885-ci ildə Marseldə

1917-ci ilin “Kavkazski ka lendar” məcmuəsinin yazdığına tjörə,
Qarabağda 199 min azərbaycanlı (58,3%) və 142 min erm əni (41,7%)
yaşayırdı. Göründüyii kimi, çar Rusiyasının himayəsi sayəsində süni surətda

“Böyük Erm ənistan” yaratm aq iddiaları yeni mərhələyə qədəm qoydu.

ermənilərin

m ərhələ-mərhələ

köçürülüb

Qarabağda

yerləşdirilməsinə

baxmayaraq azərbaycanlılar həmin torpaqların əzəli sakinləri olrih'qla
bütün dövrlərdə çoxluq təşkil etmişlər.

“Armenakan ”, 1887-ci ildə Cenevrədə “H n ça q ”, 1890-cı ildə isə Tiflisdə
“Daşnaksütyun ” partiyalarını yaratdılar.

Bundan

sonra,

ermənilərin

“Böyük Ermənistan ” ideyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə çatmaq
üçün xarici himayədarların köməyi ilə m üxtəlif vaxtlarda türk-müsəlman
əhalisinə qarşı dəhşətli terror və soyqırım həyata keçirməklə etnik
təmizləmə siyasəti aparmışlar. Yəni Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində
erməni millətçilərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım və
təcavüzkar siyasətinə m əruz qalaraq öz tarixi torpaqlarından didərgin

“Kavkazski ka len d a r”ın salnamələrində verilən statistik məlumatlar
sübut edir ki, indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində də əvvəllər

salınmış, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər.

azərbaycanlılar ermənilərdən xeyli çox olmuşdur. M əsələn, 1886-cı ildə
Gəncə (Yelizavetpol) quberniyasımn Zəngəzur qəzasındakı 326 kənddən

XX
əsrin əvvəllərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etnik
təmizləmə və soyqırım siyasəti. X X əsrin əvvəllərində erməni millətçiləri

154-ü azərbaycanlı kəndi (45,7 %), 91-i kürd kəndi (27,8%) və yalnız
81-i erməni kəndi (24,8%) olmuşdur. 1889-cu ildə Zəngəzur qəzasının

“D aşnaksiıtyun” partiyasının proqram ında qarşıya qoyduqları

azərbaycanlı əhalisi ermənilərdən 1500 nəfər çox olmuşdur. 1897-ci ildə isə
Zəngəzurun əhalisi 142 min nəfər olm uşdur ki, onlardan 71,2 m ini (50,1%)
azərbaycanlı, 63,6 min nəfəri isə (44,8%) erməni olm uşdur (425, s.23).
Ermənistan SSR-in M ərkəzi Statistika İdarəsinin 1962-ci ildə nəşr
olunmuş statistik məcmuəsində göstərilir ki, 1831-ci ildə İrəvan şəhərinin
18 min 766 nəfər əhalisinin 15 min 992 nəfəri, 1866-cı ildə isə 2 7 min 246

“Böyük

Ermənistan ”
ı’deyasını
reallaşdırmaq
istiqamətində fəaliyyətlərini
genişləndirərək öz tarixi torpaqlarında yaşayan azərbaycanlüarı planlı
surətdə doğma yurdlarından qovmaqla etnik təmizləmə və soyqırım
siyasətini həyata keçirməyə başladılar.
Belə ki, 1905-1907-ci illərdə
Qarabağda,

İrəvanda,

Naxçıvanda,

ermənilər
Ordubadda,

Bakıda,

Gəncədə,

Şərur-Dərələyəzdə,

Tiflisdə, Zəngəzurda, Qazaxda və başqa yerlərdə dinc azərbaycanlılara
qarşı qırğınlar törətmiş, əhali amansızlıqla qətlə yetirilmiş, şəhər və kəndlər

nəfərdən 23 min 627 nəfəri azərbaycanlı olmuşdur (yəni əhalinin 85,2%-i)
(423, s.25). Z.Korkodyanın 1932-ci ildə İrəvanda nəşr olunmuş “Sovet

yandırılm ış və dağıdılmışdır. Erm əni silahlı dəstələri Şuşa, Zəngəzur və

Ermənistanımn əhalisi 1831-1931 ” kitabında da qeyd edilir ki, İrəvan

Cəbrayıl qəzalarında, İrəvan və Gəncə quberniyalarında azərbaycanlılar

quberniyasımn

və

yaşayan 200-dən artıq yaşayış məntəqələrini viran qoymuş, on minlərlə
soydaşımız öz doğma yurdlarından qaçqın və məcburi köçkün düşmüşlər

Qazax-Dilican qəzalarında, Tiflis quberniyasının Lori-Pəm bək (Borçalı

(167, s. 6,14). Ermənilər 200 mindən artıq azərbaycanlını (uşaq, qadın,

mahalı) qəzasında 2310 yaşayış məntəqəsindən 2000-i azərbaycanlılara
məxsus olm uşdur (425, s.22). İrəvanda yaşayan 10 min nəfər əhalinin 7 min

qoca) fərq qoymadan qətlə yetirm əklə həmin ərazilərdə çar Rusiyasının

nəfəri azərbaycanlı olmaqla yanaşı, eləcə də xanlığı idarə edən 40 nəfərin

aparmışlar. Belə ki, birinci dünya müharibəsi illərində də
çarizmin
himayəsinə sığınan ermənilər azərbaycanlılara qarşı qırğınları davam

qəzalarında,

hamısı

İrəvan,
Yelizavetpol

Eçmiədzin,
(Gəncə)

azərbaycanlılar olmuşlar

(423,

Yeni

Bəyazid,

quberniyasınm

s.22).

Aleksandropol
Zəngəzur

1920-ci ilədək İrəvan

quberniyasında, xüsusilə Irəvan qəzasında azərbaycanlı əhalinin sayı xeyli
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etdirməyə başladılar.
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1917-ci ildə Rusiyada baş verərı fe v ra l və oktyabr hadisələriruiən

Erm əni daşnakları tərəfindən 1918-ci ilin mart-aprel aylarında

sonra “D aşnaksütyun” partiyası və Erm əni M illi K onqresi daha geniş
fəaliyyətə başladı. Eyni zamanda, V.Lenin tərəfindən 1917-ci iiin

Bakıda və digər Azərbaycan ərazilərində 50 minə yaxın insan xüsusi
işgəncələrlə qətlə yetirilm işdir (167, s.14). Eyni zamanda
Zəngəzur

dekabrında Qafqaz işləri üzrə m üvəqqəti fö vqəladə kom issar təyin edilən
S.Şaumyan azərbaycanlıların kütləvi qırğınının təşkilatçısı və rəhbərinə

qəzasında 10 mindən çox, Şamaxı qəzasında 10 min 270 nəfər, şəhərlə

çevrildi.
1918-ci ilin əw əllərində, yən i m art qırğını ərəfəsində bilavasitə

1918-1920-ci illərdə indiki Ermənistan Respublikasının ərazisində
yaşam ış 575 min azərbaycanlının 565 min nəfəri öldürülmüş və yaxud
doğma torpağından didərgin düşmüşdür. Bu rəqəmi Z.Korkodyan öziinün

Şaumyana tabe olan erməni silahlı qüw ələrinin sayı 10 minə yaxın idi.
Şaumyanın başçılığı ilə 1918-ci ilin yazında erm ənilər tərəfindən
azərbaycanlılara qarşı əsl soyqırım törədildi. B elə ki, həmin il martın
30-da silahlı daşnaklar azərbaycanlıların evlərinə hücum edərək amansız
qətllər törətdilər. M artın 31-də və aprelin ilk günlərində qırğınlar kütləvi
xarakter aldı. M inlərlə dinc azərbaycanlı yalnız m illi mənsubiyyətinə görə
məhv edildi. Həmin günlərdə erm əni-bolşevik birləşm ələri Bakıda 12 min
dinc azərbaycanlını qətlə yetirdilər (26, s.176). Bu qanlı hadisələr zamanı
insanlar evlərində diri-diri yandırılm ış, eləcə də xüsusi işgəncələrlə və
amansızlıqla öldürülmüşlər.
Erm ənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1918-ci ilin ilk beş ayı
ərzində Quba qəzasında 16 mindən çox insan xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirilmiş, 167 kənd dağıdılm ışdır ki, onlardan 35-i hal-hazırda mövcud
deyil (423, s.47;

349, s. 123-124).

Erm əni-daşnak dəstələrinin

Quba

qəzasında azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qətlə yetirilm ələrinə dair aşkar
edilmiş fa k tla r son vaxtlar bir daha sübuta yetirilmişdir. Belə ki, 2007-ci
ildə

Quba

şəhərində

kütləvi

məzarlıqların

aşkar

edilməsi

erməni

vandalizmini təsdiqləyən faktlardır. M əzarlığın tədqiqi zamanı 1918-ci ildə
erməni silahlı birləşmələrinin Qubaya hücumu zamanı insanların hər cür

birlikdə isə 18 min 270 nəfər azərbaycanlı amansızlıqla öldürülmüşdür.

“Sovet Ermənistanının əhalisi 1831-1931” kitabında təsdiq edərək yazır:
“1920-ci ildə sovet hökumətinə daşnaklardan cəmi 10 min nəfərdən bir
qədər artıq türk (azərbaycanlı) əhali qalmışdır. 1922-ci ildə 60 min qaçqın
geri qayıtdıqdan sonra azərbaycanlılar burada 72 min 596 nəfər, 1931-ci
ildə isə 105 min 838 nəfər olm uşdur” (425, s.33).
Bundan əlavə, ermənilər tərəfindən Azərbaycanın yüzlərlə yaşayış
məntəqəsi, o cümlədən Qarabağda 157 kənd dağıdılmış və yandırılmış,
eləcə də Şuşada azərbaycanlılara qarşı am ansız qırğınlar törədilmişdir. Bu
dövrdə Quba qəzasında 167, Şamaxı qəzasında 110, Zəngəzur qəzasında
115, Irəvan quberniyasında 211, Qars vilayətində 92 yaşayış məntəqəsi
yandırılmış, dağıdılmış və talan edilmişdir (423, s.35;167, s. 14-15). 1919-cu
ilin son iki ayında İrəvan quberniyasının Eçmiədzin və Sürməli qəzalarında
96 kənd, Irəvan qəzasının isə bütün kəndləri məhv edilmiş, İrəvan
quberniyasında 132 min azərbaycanlı qətlə yetirilm işdir (425, s.44; 167,
s.14-15).
Ümumilikdə, 1918-1920-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş
kütləvi qırğınların Bakı, Quba, Şamaxı, Kürdəmir, Lənkəranla yanaşı,
Şuşada, Irəvan quberniyası ərazisində, Zəngəzurda, Naxçıvanda, Şərurda,

zorakılığa məruz qalaraq qəddarlıqla qətlə yetirilm əsi və sonradan kütləvi
şəkildə basdırılm ış yerli sakinlərə məxsus olduğu müəyyən edilmişdir. Onu

nəticəsində minlərlə azərbaycanlı ən qəddar üsullarla qətlə yetirilmiş, bir

da qeyd em ək lazımdır ki,

rəhbərliyi ilə erməni hərbi

milyondan çox əhali öz doğma torpaqlarından didərgin salınmışdır. Tarixi

birləşmələri Qubada türk-müsəlman əhalisi ilə yanaşı, yəhudilərə qarşı da

Azərbaycan torpaqlarında ermənilər tərəfindən bu vəhşiliklər törədilərkən

qırğınlar törətmişlər. A panlan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki,

məktəblər, məscidlər yandırılmış,
edilmişdir.

Am azaspın

1918-1919-cu illərdə Qubada erm ənilər tərəfindən 3 min nəfərə qədər

Ordubadda, Qarsda və başqa bölgələrdə amansız şəkildə davam etdirilməsi

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan

yəhudi qətlə yetirilm işdir (834, s.26).
sonra
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maddi-mədəniyyət nümunələri məhv

Fövqəladə

Təhqiqat

Komissiyası

25

yaradılm ış

və

ermənilərin

E rm ən istan ın A zərbaycan a təcaviizü: T əh lilix ro n ik a (1987-2011)

törətdikləri cirıayətlər araşdırılmağa başlanmışdır. H ökum ətin qərarı ilə hər

Xalq Cümhuriyyəti Ermənistan Respublikasının ərazi iddialarını qəti şəkildə

il (1919 və 1920-ci il martın 31-də iki dəfə üm um m illi matəm günii kim i
qeyd edilmişdir) m art ayının 31-i matəm günü kim i qeyd edilməsi qərara

rədd etdi. Azərbaycan Parlam enti "Q arabağ” məsələsini müzakirə edərək

alınmışdı. Lakin Azərbaycan X alq Cüm huriyyətinin süqutu bu işi başa
çatdırmağa imkan vermədi (167, s.8).
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaraddarkən regionda mövcud olan
geosiyasi vəziyyət 1918-ci il mayın 29-da İrəvan şəhərinin ermənilərə siyasi
mərkəz kimi verilməsinə səbəb oldu. Beləliklə, 1918-ci ildə Azərbaycan
torpaqlarında

-

keçmiş

İrəvan

xanlığım n

ərazisində

Ermənistan

Respublikası yaradıldı.
Çar Rusiyasının m üstəm ləkəçilik siyasətinin tərkib hissəsi olan və

separatçüıq hərəkatınm qarşısını almaq üçün əm əli tədbirlər həyata
keçirməyə başladı. Bu məqsədlə Azərbaycan hökum əti 1919-cu il yanvarın
15-də

Şuşa,

Cəbrayıl,

Cavanşir

və

Zəngəzur

qəzalarını

Gəncə

quberniyasından ayırıb, m ərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla həmin qəzalardan
ibarət Qarabağ general-qubernatorluğunu yaratdı və Xosrov bəy Sultanov
general-qubernator təyin edildi (313, s.322). Azərbaycan hökuməti ona
tapşırdı ki, orada qayda-qanun yaratsın və yerli hakimiyyət təşkil etsin.

bütün X IX əsr boyunca davam etdirilmiş köçürülm ə prosesi nəticəsində

Azərbaycan hökumətinin gərgin səyi nəticəsində 1919-cu il noyabrın
23-də Tiflisdə ABŞ nümayəndəliyinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və
Ermənistan respublikaları arasında müqavilə imzalandı (458, s.46).

ermənilərin Qarabağın dağlıq hissəsində süni surətdə çoxaldılması onların

Imzalanan

X X əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddialan və
təcavüzkarlıq siyasətinin baş qaldırm asına səbəb olmuşdur. Belə ki, 1918-ci
ildə Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları yaranan kim i Qarabağın

məsələlər, o cümlədən də sərhəd məsələləri danışıqlar yolu ilə həll edilməli
idi. Lakin Ermənistan tərəfı bu sazişi kobud surətdə pozm uş və Azərbaycan

dağlıq

hissəsinə

Respublikasının

X IX

əsrdə

hakimiyyətini

köçürülmüş
tanımaqdan

erm ənilər
imtina

Azərbaycan

etdilər.

Qarabağ

müqaviləyə

görə,

toqquşmalar dayandırılmalı,

mübahisəli

ərazilərinə öz qoşunlarını göndərərək azərbaycanlılara qarşı dəhşətli
qırğınlar törətmişdir. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin mövcud olduğu dövrdə Erm ənistam n Qarabağı diplomatik
və hərbi vasitələrlə ələ keçirm ək cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alındı. Lakin

ermənilərinin 1918-ci ilin iyulunda keçirilən birinci qurultayı Dağlıq
Qarabağı m üstəqil elan etdi. Erm ənistan (Ararat) Respublikasının tərkibinə

Xalq Cümhuriyyətinin süqutunda da az rol oynamayan daşnakların bu ərazi

daxil olmaq m əsələsi hələ qaldırılmamışdı. Lakin ermənilərin ən böyük

iddiaları Azərbaycan sovetləşəndən sonra yenidən ortaya atıldı.

iddiası Qarabağı və Zəngəzuru ələ keçirm ək idi. Erm ənistan hökuməti işğal

Sovet dövründə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünün pozulm ası
və DQM V-nin yaradılm ası. Cənubi Qafqazın sovetləşməsindən öz
məqsədlari üçün istifadə edən ermənilər 1920-ci ildə Zəngəzuru və

planlarını həyata keçirmək m əqsədilə oraya silahlı qüvvələr göndərdi.
Nəticədə, Qarabağ torpaqlarını ələ keçirməyə can atan erməni silahlı
qüvvələri yüzlərcə yaşayış məntəqəsini dağıtmış, m inlərlə dinc azərbaycanlı
əhalisini qəddarcasına məhv etmişdilər.
1919-cu ilin yanvarında daşnak Ermənistan hökum əti Qarabağla
əlaqədar Azərbaycana

qarşı ərazi iddiası

irəli sürdü.

Bununla da,

Qarabağın dağlıq hissəsinin Erm ənistana birləşdirilm əsi iiçün ilk rəsmi
cəhd edildi. Problem i dinc vasitələrlə həll etmək üçün Azərbaycan hökuməti
dəfələrlə təkliflərlə çıxış etsə də, daşnakiarın tutduğu mövqe bu təkliflərin
həyata keçməsinə maneçilik törətdi.
Ərazi bütövlüyünü qoruyub

saxlamağı

və

öz

vətəndaşlarının

təhlükəsizliyini təmin etməyi özünün başlıca vəzifəsi hesab edən Azərbaycan
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Azərbaycamn bir sıra torpaqlarını Ermənistan SSR-yə daxil etməyə nail
ıldular. Bununla Naxçıvanm Azərbaycandan ayrı salınması və quru
üaqələrin kəsilməsi baş

vermişdir.

Sonrakı dövrlərdə isə ermənilər

Srmənistana verilmiş Zəngəzurda və digər ərazilərdə də tarixən yaşam ış
azərbaycanlıların deportasiya edilməsi siyasətini daha da genişləndirdilər.
Cənubi

Qafqaz respublikalarının

müstəqilliyinin

itirilməsi

ərazi-sərhəd məsələlərinin qoyuluşundakı
ərazilərinin müqəddəratmı
əhəmiyyətsiz
etsə də, sovetləşmənin ilk illərində sovet Rusiyasm ın
Azərbaycana münasibəti daha çox qərəzli məzmun daşıyırdı.
Sovet

Rusiyasının

rəhbər

dairələri
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Q .Orconikidze və S. Kirov vasitəsilə həyata keçirirdilər. Artıq may ayında

Azərbaycana

V.Lenin ‘Azərbaycana rəhbərliyi ” Orconikidzeyə rəsm i həvalə etmişdi. Çox

nöqteyi-nəzərındən qəbul edilə bilməz (802, s.86-88). İyun ayının 28-də

hallarda Orconikidze iradəsini Azərbaycan rəhbərliyinə diktə edir,
prinsipial məsələlərə qeyri-ciddi yanaşaraq, ardıcıl mövqe göstərmirdi.
M əşhur azərbaycanşünas O dri L .A lstadt yazır: “Lenin Orconikidzeyə

N.Nərimanovun sədrliyi ilə Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin

fəaliyyət üçün tam səlahiyyət vermişdi ki, Azərbaycanın daxili və xarici
siyasətini bütünlüklə istiqam ətləndirsin”(473). B ir sözlə, Q.Orconikidze
Qafqaz bürosu vasitəsilə Qafqaza tam nəzarət edirdi.

Respublikasının bir h issəsi” kim i elan edən bəyanatı rədd edildi. Eyni

1920-ci il iyunun 19-da Q.Orconikidze Vladiqafqazdan V.Leninə və
G.Çiçerinə göndərdiyi teleqramda bildirirdi: “Qarabağda və Zəngəzurda
Sovet hakimiyyəti elan edilm işdir və adı çəkilən hər iki ərazi özüınü
Azərbaycan Sovet Respublikasının ayrüm az hissəsi hesab e d ir ”

(bundan sonra
(Myasnikyan)

verilməsi

-

təklifi

inzibati

və

iqtisadi

əlverişlilik

Azərbaycan XK S) yeni iclası çağırıldı və A.Myasnikovun
D ağlıq
Qarabağı
“Ermənistan
Sovet
Sosialist

zamanda, həmin iclasda Azərbaycan XK S-in rəyi olmadan təyin edilmiş
A.M ravyanın geri çağırılması məsələsi qoyuldu (316, s.201).
Bununla da, iki sovet respublikası arasında ixtilaflar artdığından,
1921-ci il iyulun 4-5-də RK(b)P M K-nın Qafqaz bürosunun plenum u
m əsələni müzakirə etməli oldu. Məsələnin müzakirəsində RK(b)P M K üzvü

G.Çiçerinə

Stalin, RK(b)P Qafqaz bürosunun üzvləri Q.Orconikidze, S.Kirov,
A.Myasnikov, F.Maxaradze, N.Nərimanov, A.Nazaretyan, Y.Fiqatner,

göndərdiyi sonrakı teleqramlarda da təkrar edirdi. Umumiyyətlə, iyun-iyul
aylarında D ağlıq Qarabağ m əsələsi dəfələrlə Rusiya Kom munist

İ.Oraxelaşvili və başqaları iştirak etdilər. Bu zaman iki
nöqteyi-nəzər
ortaya çıxmışdı. S.Kirovun təklifmə görə, Qarabağın dağlıq hissəsi

(bolşeviklər) Partiyası M ərkəzi Kom itəsinin (bundan sonra ~ RK(b)P M K)
Qafqaz Bürosunda, RK(b)P Zaqafqaziya D iyar Komitəsində, həmçinin,

Azərbaycandan alınaraq Ermənistan SSR-ə verilməli idi. Ancaq
N.Nərim anov qətiyyətlə buna etiraz etmiş və bildirmişdi ki, Qarabağ

Azərbaycan Kom munist

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir. Qarabağın Ermənistanın tərkibinə daxil

(802, s .49-50). B u fik ri Q .O rconikidze V.Leninə, İ.Stalinə və

(bolşeviklər) Partiyası M ərkəzi Komitəsində

(bundan sonra - AK (b)P M K) müzakirə edilmişdi.

edilməsi tələbi bu iclasda ilk dəfə məhz K irov tərəfındən ortaya atılmışdı.

Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməyən erm əni
millətçilərinin “Böyük Erm ənistan ” yaratm aq iddiası sovetləşmədən sonra

İyulun 4-də axşam iclasında Kirov-M yasnikov qruplaşmasınm (S.Kirov,
A.Myasnikov, Q.Orconikidze, Y.Fiqatner) təklifi ilə Dağlıq Qarabağın

davam etdirildi ki, bu da m əhz sovet Rusiyasının himayədarlığı və bilavasitə

Erm ənistanm tərkibinə daxil edilməsi haqqında əsassız və qərəzli qərar

iştirakı ilə həyata keçirildi. Belə ki, Ermənistanda sovet hakimiyyətinin elan
edilməsindən sonra ermənilər D ağlıq Qarabağ məsələsini yenidən ortaya
atdılar. Bu azmış kimi, 1921-ci il iyunun 12-də Ermənistan hökuməti D ağlıq

qəbul edildi (802, s. 90-91).
Məsələnin belə bir ciddi xarakter aldığını görən N.Nərimanov
Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermənistan SSR-ə verilib-verilməməsi barədə

Qarabağın “Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının bir h issəsi” kimi

bütün

elan olunduğu haqqında dekret qəbul etdi. Bir qədər sonra onlar qətnaməni

N.Nərimanovun bu təklifınə qarşı Kirov-M yasnikov qruplaşması bildirdi ki,

ləğv etmədən D ağlıq Qarabağ və digər mübahisəli hesab etdikləri ərazilər

rəy sorğusu bütün Qarabağda deyil, yalnız Qarabağın dağlıq hissəsində

üzrə komissiya yaratm aq təklifini irəli sürdülər.

yaşayan ermənilər arasında keçirilsin. Bu məsələ üzrə səsvermədə də

Bundan sonra Dağlıq Qarabağ haqqında məsələ 1921-ci il iyunun

Qarabağ əhalisi arasında rəy sorğusu

keçirməyi tə k lif etdi.

Kirov-M yasnikov qruplaşması qalib gəldi. İclasda Qarabağın Azərbaycan

27-də AK(b)P M K-nın Siyasi və Təşkilat bürosunda da nəzərdən keçirilmiş

hüdudlarında

və göstərilm işdi ki, bu məsələ D ağlıq Qarabağın Azərbaycana qəti iqtisadi

A.Nazaretyan, əleyhinə Q.Orconikidze, A.Myasnikov, S.Kirov, Y.Fiqatner

meylinin nəzərə alınması ilə həll edilə bilər. Eyni zam anda qeyd edilmişdi

səs verdilər. Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermənistanın tərkibinə verilməsi

ki, erm əni və azərbaycanlı əhalisi olan ərazilərin ayrılıb Erm ənistana və

və rəy sorğusunun yalnız ermənilər arasında keçirilməsi lehinə Orconikidze,

28

saxlamlması

lehinə
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Y.Fiqatner, S.Kirov, A.Myasnikov, A.Nazaretyan səs verdilər (802, s.90-91).

yenidən baxılmadı. Davam edən təzyiqlər nəticəsində, 1922-ci il dekabrın

Iclasın sonunda N.Nərimanovun təkidi ilə Qarabağ məsələsinin Azərbaycan
üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu nəzərə alaraq RK (b)P M K-nın

15-də AK(b)P M K Rəyasət Heyəti Zaqafqaziya D iyar komitəsinin D Q M V
haqqında qərarını müzakirə edərək Karakozovun sədrliyi ilə K irov və

Qafqaz bürosu bu məsələ barədə
çıxarılmasmı zəruri saydı (802, s.91).

Mirzəbekyans da daxil olmaqla D ağlıq Qarabağ məsələsi üzrə 3 nəfərdən

RK (b)P

M K -nın

qəti

qərarınw

ibarət

Beləliklə, N.Nərimanovun ciddi müqavimətindən sonra, iyulun 5-d.
plenumun səhər iclasında Qarabağ məsələsinə yenidən baxıldı. Plenun
RK(b)P M K-nın rəyini nəzərə alaraq yeni qərar qəbul etdi: ‘M üsəlm anlarlc
ermənilər arasında m illi barışığın zəruriliyini, yuxarı və aşağı Qarabağw
iqtisadi əlaqələri və daim Azərbaycanla sıx əlaqədə olmasını nəzərə alaraq

M ərkəzi

Komissiya

yaratdı.

Eyni

zamanda,

Rəyasət

Heyəti

Karakozovun sədrliyi ilə Qarabağın dağlıq hissəsində muxtar vilayət
yaratmağın mümkünlüyünü öyrənmək üçün 7 nəfərlik bir Komitə
form alaşdırdı (802, s. 132-133; 316, s.217-218; 408, s.59).
SSRİ-nin yaradılmasından sonra isə, Zaqafqaziya D iyar komitəsinin
tələbləri daha sərt şəkil aldı və 1923-cü ilin mayında Qarabağ Komitəsinin
məruzəsi Zaqafqaziya D iyar komitəsi plenumunun gündəliyinə salındı.

Dağlıq Q arabağ Azərbaycan SSR-in hüdudlarında saxlanılsın, muxtar
vilayətin tərkibinə daxil olan Şuşa şəhəri inzibati mərkəz olmaqla, ona geniş

Beləliklə, qeyri-azərbaycanlılardan yaradılan komissiya Azərbaycanın bir

vilayət m uxtariyyəti verilsin ”(802, s.92). Qərarda, həmçinin, göstərilirdi ki,

hissəsinin taleyini həll etməli idi. Xüsusi komitə Karakozovun sədrliyi

Azərbaycan K (b)P M K-ya tapşırılsın ki, muxtar vilayətin sərhəddini,
ərazisinin həcm ini müəyyən etsin və onu RK (b)P M K Qafqaz bürosunun
təsdiqinə təqdim etsin.

altında 6 ay yerlərdə bu məsələnin “öyrənilm əsi” ilə məşğul olduqdan
sonra “Qarabağ məsələsinin həlli layihəsi” adlı təklifıni təqdim etdi (316,

Nəticədə, Kirov-M yasnikov qruplaşması məqsədinə çata bilməsə də,

dekretləşdirilməsi və onun layihəsinin üç gün ərzində Mərkəzi Komitəyə

DQMV-nin əsasının qoyulması barədə qərarın qəbul edilm əsinə nail oldu.
AK(b)P M K-nın Siyasi və Təşkilat bürosunun 1921-ci il 26 sentyabr tarixli

təqdim olunması barədə qərar qəbul etdi (802, s.148; 408, s.59).
1923-cü il iyunun 27-də Ümumittifaq Kom munist (bolşeviklər)

iclasında həmin m əsələyə baxıldı və səs çoxluğu ilə qərara alındı ki, Qafqaz

Partiyası M ərkəzi Komitəsinin (bundan sonra - ÜİK(b)P) Zaqafqaziya

bürosundan xahiş edilsin ki, D ağlıq Qarabağın M uxtar vahidə ayrılmasi

Diyar Komitəsinin plenum u Şadunts və Karakozovun məruzəsi əsasında

haqqında öz qərarına yenidən baxsın və buna qədər m uxtariyyət elaı
edilməsin (802, s. 96-97; 316, s.214).

Qarabağ məsələsini yenidən müzakirə edərək Dağlıq Qarabağa bir ay
müddətində
muxtar vilayət statusunun verilməsinin təmin olunmasını

D ağlıq Qarabağ muxtariyyətinin yaradüm ası haqqında məsələy, ■
RK(b)P M K Zaqafqaziya D iyar Komitəsinin 1922-ci il dekabrın 14-də

AK(b)P MK-ya tapşırdı (802, s.149).
1923-cü il iyulun 1-də AK (b)P M K Rəyasət Heyətinin iclası Kirovun

keçirilən

etirazına

sədrliyi ilə Qarabağ haqqında məsələni dinləyərək 6 bənddən ibarət qərar

baxmayaraq, Zaqafqaziya Diyar Kom itəsi RK(b)P M K Qafqaz bürosunun

qəbul etdi. (802, s. 149-150). Qərarda göstərilirdi ki, Azərbaycan MİK-ə

5 iyul 1921-ci il tarixli qərarına əsasən, Azərbaycan X alq K om issarları
Soveti nəzdində A K (b)P MK-ya bilavasitə müraciət etm ək hüququ olan

təklif olunsun ki, Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilməsi haqqında Rəyasət
Heyətinin adından dekret verilsin və mərkəzi Xankəndi olmaqla İcraiyyə

Dağlıq Q arabağ işləri üzrə xüsusi komitə yaradılmasını qərara aldı. Xüsusi

Komitəsinin rəhbərliyi ilə “Qarabağ Muxtar Vilayəti”yaradılsın.

iclasında da

baxüdı və bir sıra nümayəndələrin

komitənin Şuşada dayaradılm ası nəzərdə tutulmuşdu (316, s.217).

s.219). 1923-cü il iyunun 1-də AK(b)P MK-nın Rəyasət H eyəti muxtariyyətin

Həmin il iyulun 4-də

Azərbaycan M İK də, eyni məzmunlu qərar

və SSRI-nin yaradılm ası prosesləri ilə paralel gedirdi. Buna baxmayaraq,

qəbul etdi. Bu qərara əsasən, 1923-cü il iyulun 7-də Azərbaycan MİK-in
“Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayətinin yaradılması haqqında ” dekreti verildi

onun həyata keçirilməsindəki problem lərə AK(b)P-nin irəli sürdüyü şəkildə

(802, s. 152-153). Qəbul edilən bu dekretin adı üə Azərbaycan MİK-in qəbul

D ağlıq Qarabağa muxtariyyətin verilməsi Zaqafqaziya federasiyası
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etdiyi qərarın

adı arasında fə rq olduğu görünür. Yəni D ağlıq Qarabağa

m uxtariyyət verilnıəsi zərurəti əsaslandırılmayan bu dekretdə Qarabağın
aran və dağlıq hissəsini biryerdə ayırmaq əvəzinə ya lm z D ağlıq Qarabağı
ayırmaq qərara alınmışdı. Yəni dörd bənddən ibarət dekretin əvvəlində
deyilirdi: “Dağlıq Qarabağın erməni hissəsindən Azərbaycan SSR-in tərkib
hissəsi kim i Xankəndi adlanan yer m ərkəz olm aqla m uxtar vilayət
ya ra d ılsın ”(802, s. 151-153). Belə ki, Azərbaycan torpaqlarında Dağlıq
Qarabağ M uxtar Vilayətinin yaradılması elə dekretin birinci bəndində
hüquqi-siyasi cəhətdən təhrif edilərək “D ağlıq Qarabağın erməni hissəsi”
(yəni erm ənilər yaşayan) ifadəsi ön plana çəkilir, ancaq bu bölgənin tarixən
Azərbaycana məxsus olması göstərilmirdi. Buna baxmayaraq, bu ifadə
Qarabağın dağlıq hissəsinin ancaq bir hissəsində ermənilərin məskunlaşıb
yaşadıqlarını təsdiqləyirdi. Yəni bu bölgədə ancaq ermənilərin deyil, çoxluq
təşkil

edən

aborigen

əhali

kimi

azərbaycanlıların

da

yaşadıqları

təkzibolunmaz faktdır.
Dekretdən 10 gün sonra AK(b)P M K Rəyasət H eyətinin 16 iyul tarixli
iclasınm

qərarı

ilə

Şuşa

şəhəri DQM V-nin

tərkibinə

daxil edildi

(802, s.154). Bununla yanaşı, D Q M V üçün quberniya icraiyyə komitələri

rəyi nəzərə alınmadan və onların hüquqları kobudcasına pozularaq həyata
keçirilmişdi.
Beləliklə, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə
X IX əsrdə köçürülən ermənilərə 1923-cü il iyulun 7-də muxtar vilayət
statusu verildi ki, bu da sovet Rusiyasının him ayəsi və iştirakı ilə həyata
keçirildi.
Halbuki, keçmiş SSR İ məkanındakı digər respublikalarda
Qarabağda yaşayan ermənilərdən daha çox erməni yaşayırdı. Bundan
başqa, Ermənistanda tarixən yaşayan azərbaycanlıların sayının Qarabağ
ermənilərindən çox olmasına baxmayaraq, Azərbaycan onlar üçün
Ermənistandan milli-dövlət qurumu yaradüm asını heç vaxt tələb etməmişdi.
Bu hadisə təkcə Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünün pozulm ası
deyil, həm də ermənilərin ölkəmizə qarşı gələcək ərazi iddiaları üçün bir
vasitə olmuş və elə o vaxtdan da Dağlıq Qarabağ termini meydana
çıxmışdır. Muxtariyyətin yaradılm ası haqqında qəbul edilən dekretdə vilayət
mərkəzinin Xankəndi olması göstərilsə də, az sonra 1923-cü il sentyabrın
18-də Dağlıq Qarabağ vilayət partiya komitəsinin qərarı ilə Xankəndinin
adı dəyişdirilib

S.Şaumyanın şərəfınə Stepanakert adlandırıldı

(802,

haqqında 1923-cü il Əsasnaməsi qəbul və tətbiq edildi. 1924-cü il noyabrın

s. 187-188). Bununla da, Qarabağda Azərbaycanın tarixi yerlərinin, mahal,
'ayon və kənd adlarının dəyişdirilməsinin təməli qoyuldu.

26-da Azərbaycan, erməni və rus dillərində mətbuatda dərc edilən “D Q M V
haqqında Əsasnamə ” də göstərilirdi ki, “D Q M V Azərbaycan SSR-in tərkib

1923-cü ildə Şuşanın Xankəndi, Xocalı, Kərkicahan, Ulubab,
Pircamal, Cəmilli, Aranzəmi, Ballıca, Dəmirçilər, Sığnağ, Qarabulaq,

hissəsidir. DQM V-də bütün kargüzarlıq, məhkəmə və məktəblərdə tədris

Muxtarkənd, Dağdağan, Şuşakənd, Daşbaşı kim i onlarla kəndi alınıb,
Xankəndinə (Stepanakert) verilmiş və həmin torpaqlar hesabına Əsgəran

ana dilində aparılır". Bununla yanaşı, D Q M V yaradılan zaman
Azərbaycanın 1923-cü ilə qədərki inzibati-ərazi bölgüsü kobudcasına
pozulm uş və qəbul edilən qərara görə, Cavanşir, Qubadlı, Şuşa qəzalarının
əraziləri

bölünüb

D Q M V yaradılmışdır.

“Ə sasnam ə”y ə

görə,

Şuşa

qəzasından Şuşa, Xankəndi və 115 kənd, Cavanşir qəzasından 52 kənd,
Qaryagin

qəzasından

30 kənd,

Qubadlı

isə

Sonradan yaradılan Stepanakert (Xankəndi) və

Ssgəran rayonları bütünlüklə Şuşa qəzasının, əvvəllər Qaryagin (Füzuli)
rayonunun bir kəndi hesab edilən Hadrut rayonu isə Füzuli rayonunun
zrazisi hesabına yaradılm şdır (412, s. 63-64).

Qaladərəsi

Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayəti yaradıldıqdan sonra onun tərkibinə

DQM V-yə verilmişdir (802, s.268-269).
Nəticədə, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ süni

verilmiş yaşayış məskənləri rayon-nahiyə-kənd pillələri əsasında inzibati
baxımdan aşağıdakı kimi bölünmüşdü:

şəkildə aran və dağlıq hissələrinə bölünmüş və Azərbaycan rəhbərliyi
Qarabağın dağlıq hissəsində sonradan məskunlaşmış ermənilərə

1.Dizaq rayonu. Bu rayonun tərkibində 5 nahiyə (Hadrut, Tuğ,
Xozabyurd, Arakül, Edilli) və 48 kənd var idi;

m uxtariyyət statusu verməyə məcbur edilmişdi. E yni zamanda, bu
m uxtariyyət statusu Dağlıq Qarabağda tarixən yaşayan azərbaycanlıların

2.
Vərəndə rayonu. Bu rayonun tərkibində 4 nahiyə (Tağavert, Sus,
Çartaz, Noraşen) və 46 kənd var idi;
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3.Şuşa rayonu. Şuşa şəhəri və M alıbəyli nahiyəsindən (12 kənd)
ibarət idi;

buna nail ola bilməmişlər. Daha sonra isə Azərbaycam n Dağlıq Qarabağ
bölgəsinə qarşı ərazi iddiaları irəli sürdülər, eləcə də xaricdən ermənilərin

4.Xaçın rayonu. Bu rayonun tərkibində 4 nahiyə (Daşbulaq, Əsgəran,
Krasnoselsk, Qala dərəsi) və 53 kənd var idi.
5.C eraberd rayonu. Bu rayonun tərkibində 4 nahiyə (Marquşevan,
Orataq, Dovşanlı, Aterk) və 53 kənd var idi (412, s.6 4 ).
D aha sonra Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayətinin inzibati-ərazi
bölgüsündə yen i dəyişiklik baş vermiş və 1930-cu
DQM V-nin ərazisi yenə də 5 rayona bölünmüşdür:

ilin

avqustunda

artıq X X əsrin 30-cu illərində başlanılmışdı) tələb etdilər.
Belə ki, 1945-ci ilin noyabr ayında o zaman Ermənistan Kommunist
(bolşeviklər) Partiyası M ərkəzi Komitəsinin (bundan sonra - Ermənistan
K(b)P MK) birinci katibi Q.Arutinov Dağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-in
tərkibinə daxil edilməsi haqqında təkliji ÜİK(b)P M K-nın sərəncamına

1. Ceraberd, 2. Martuni, 3. Stepanakert, 4. Dizaq, 5. Şuşa.
Bu bölgüdə artıq Vərəndə rayonu Martuni, Xaçın rayonunun ərazisi
Stepanakert, 1939-cu il avqustun 17-də Ceraberd rayonu Mardakert, Dizaq
rayonu isə H adrut adlandırılmışdır. Lakin bu da D ağlıq Qarabağ M uxtar
Vilayətinin inzibati-ərazi bölgüsündə edilən son dəyişiklik olmamışdır. Belə
ki, 1960-cı illərin əvvəllərində rayonların iriləşdirilməsi siyasəti həyata
keçirilərkən əsas zərbə əhalisinin böyük əksəriyyəti azərbaycanlılar olan
Şuşaya dəymişdir. Yəni 1963-cü il yanvarın 4-də Şuşa rayonu ləğv edilmiş,
onun ərazisi Stepanakert rayonuna verilmişdir. Lakin sonradan inzibatiərazi bölgüsündə yen i dəyişiklik baş vermiş və 1965-ci il yanvarm 6-da
Şuşa rayonu yenidən təşkil olunmuşdur. 1978-ci ildə H eydər Əliyevin
qətiyyəti sayəsində Stepanakert rayonu əsasında Əsgəran rayonu
yaradılm ışdır (412, s. 64). SSRİ-nin süqutunadək olan dövrdə

Ermənistana köçürülməsini yenidən (Sovet dövründə ermənilərin Cənubi
Qafqaza gətirilərək azərbaycanlılara məxsus ərazilərdə yerləşdirilməsinə

Dağlıq

Qarabağ M uxtar Vilayətinin inzibati-ərazi bölgüsü belə qalmış və
5 rayondan ibarət olmuşdur: l.Şuşa. 2.Mardakert. 3.Martuni. 4. Hadrut.
5. Əsgəran.
S ovet dövründə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və
etnik təm izləm ə siyasəti. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq
hissəsində yaşayan ermənilər sovet dövründə bütün siyasi, iqtisadi, sosial və

göndərdi. Məktubda deyilirdi: “Ermənistan ərazisinə bitişik olan Dağlıq
Qarabağ M uxtar Vilayəti 1923-cü ildən Azərbaycan SSR-in tərkibindədir.
Vilayətin əhalisi əsasən ermənilərdir. Dağlıq Qarabağın Ermənistanın
tərkibinə daxil olması onun inkişafına xeyli təsir göstərər və təsərrüfatın
idarə edilməsini yaxşılaşdıra bilərdi; Ermənistan respublika orqanlarının
rəhbərliyi sayəsində əhaliyə ana dilində kütləvi-mədəni və siyasi xidmət
güclənərdi; D ağlıq Q arabağ vilayətinin Ermənistanın tərkibinə daxil
edilməsi yerli kadrlara öz təhsillərini Ermənistanın ali məktəblərində ana
dilində almağa imkan vermiş olardı; digər tərəfdən, Ermənistan SSR Dağlıq
Qarabağ vilayətindən öz işgüzarlığı ilə fərqlənən və hazırda təbii olaraq
Azərbaycanda istifadə edilməyən əlavə milli kadrlar ala rd ı”. Məktubun
sonunda Q.Arutinov bildirirdi ki, Dağlıq Qarabağ əhalisinin arzusunu
nəzərə alaraq Ermənistan M ərkəzi Komitəsi və Xalq Komissarları Soveti
Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayətini Qarabağ vilayəti
ılaraq Ermənistan SSR tərkibinə daxil etmək haqqında məsələyə baxmağı
JİK(b)P M K və İttifaq hökumətinə tə k lif edirlər (378, s.52).
Ancaq D ağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil edilməsi
Içün məktubda gətirilən dəlillər tamamilə əsassız idi. Əvvəla, Dağlıq

mədəni m əsələləri əhatə edən muxtariyyətə malik olsa da, Ermənistan bu

Oarabağ 1923-cü ildən deyil, tarixən Azərbaycan ərazisi olmuşdur. 1921-ci
ildə Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermənistan SSR-ə verilməsi üçün cəhd

bölgəyə qarşı öz ərazi iddialarını bir neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə

edilərkən məsələnin müzakirəsindən sonra RK(b)P M K Qafqaz bürosunda

nail ola bilməmişdir.
Ümumiyyətlə, ikinci dünya müharibəsindən sonra erməni millətçiləri
bir neçə istiqamətdə fəaliyyət göstərm əyə başladılar. O nlar sovet

iyul ayının 5-də qəbul edilən qərarda aydın yazılmışdı ki, “Dağlıq Qarabağ
Azərbaycan SSR-in hüdudlarında saxlandsın ”. Əgər Q.Arutinovun iddia

rəhbərliyinin göstərişi ilə Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları irəli sürmüş, ancaq

34

etdiyi kim i olsaydı, onda qərarda “Azərbaycan SSR-in tərkibinə verilsin”
sözləri yazdardı. D igər iddiaya gəldikdə isə, yaraddm ış vilayətdə ana
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dilində m əktəblərin olmcısına baxm avaraq , ermənilər ıstənilən vaxt sərbəst

azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin Kür-Araz ovalığına köçürülməsi

surətdə gedib həm Erm ənistan Respublikasında, həm də ölkənin digər ali
məktəblərində ali təhsil alırdılar. Əhalinin “arzıtsunun nəzərə ahnması ”
məsələsinə gəldikdə isə, əhali bu məktubun mətnindən tamamilə xəbərsiz idi.
Nə rəy sorğusu keçirilmişdi, nə də vikıyətin yerli partiya və sovet orqanları

haqqında ” qərarlanna əsasən, 1948-53-cü illərdə azərbaycanhların tarixi
torpaqlarından, xüsusilə də İrəvan və onun ə tra f rayonlanndan kütləvi
şəkildə deportasiya olunması nəticəsində 100 mindən artıq soydaşımız
zorakılıqla Azərbaycanın aran rayonlarına köçürülmüşdür (880; 881).

bu məsələ barəsində heç bir qərar qəbul etməmişdilər (362, s.200-202).
ÜK(b)P M K -nın katibi G.M alenkov məktubu 1945-ci il noyabrın
28-də A K (b)P M K-nın birinci katibi M .C.Bağırova göndərərək xahiş etmişdi

Nəticədə,
Ermənistan SSR hökuməti SSRİ rəhbərliyindəki
himayədarlarının köməkliyi sayəsində 1948-1953-cü illərdə Ermənistan SSR
ərazisində yaşayan azərbaycanlıların öz tarixi torpaqlarından kütləvi

ki, Ermənistan K (b)P M K -nın təklifi barədə öz rəyini bildirsin. M .C.Bağırov
həmin il dekabrın 10-da Erm ənistan K(b)P MK-nın məktubıına cavab
olaraq Azərbaycanın 1918-ci il xəritəsini və müvafiq məktubu
ÜİK (b)P M K-ya göndərdi (408, s.71-74). M.C.Bağırov m M ubunda

surətdə deportasiyasına dövlət səviyyəsində nail oldu. Xaricdən gətirilən
ermənilər isə Ermənistan SSR-dən deportasiya edilən azərbaycanlılann
yaşayış üçün hər cür şəraiti olan evlərində yerləşdirildilər (425, s.49; 378,

Ermənistan SSR-in rəhbərliyi tərəfm dən Dağlıq Qarabağ haqqnıda irəli
sürülmiiş bütün iddiaların əsassız olduğunu göstərmişdi. Bununla yanaşı o,
DQMV-nin, Şuşa rayonu istisna olmaqla Ermənistana verilməsiıı > belə bir
şərtlə razı olduğunu bildirir ki, Erm ənistan SSR-in Azərbaycana bitişik və

1962-1973-eü illərdə isə 26 min 100 nəfərdən çox erməni gətirilmişdi (609,

s.54). Sonrakı illərdə də, ermənilərin repatriasiyası davam etdirilmiş və
xarici ölkələrdən Ermənistana 1961-ci ilin ortaları üçün 200 min,
s.10). Onlar Cənubi Qafqazda qatı millətçilik hisslərini qızışdıraraq,
düşmənçilik hərəkətlərini genişləndirdilər.

tarixən azərbaycanlıların sakin olub kompakt yaşadıqları Göyçə və
Zəngəzur qəzaları Azərbaycan SSR-in tərkibinə daxil edilsin. Eyni zamanda,
M .C.Bağırov Azərbaycandan alınaraq başqa sovet respublikalarına

Bununla yanaşı, Ermənistan öz ərazi iddialarım və təcavüzkar
siyasətini davam etdirərək yenidən D ağlıq Qarabağın Ermənistan SSR-in
tərkibinə verilməsi məsələsini qaldırdı. 1948-ci ilin mart ayında DQMV-nin

verilmiş digər ərazilər barədə də tə k lif irəli sürmüşdür (901, s.65; 408,

Ermənistana birləşdirilməsi haqqında SSRİ A li Soveti Rəyasət Heyətinin

s. 71-74; 378, s.52-53).
Bu cavab m əktubundan sonra Qarabağ məsələsi müvəqqəti olaraq

sədri N.Şvernikin imzası ilə qərar layihəsi tərtib edilmişdi. Bu sənədə

yatırıldı. A ncaq bunun əvəzini çıxmaq üçün ermənilər yen i vasitələrə əl
atdılar. Azərbaycandan D ağhq Qarabağı ala bilməyən Ermənistan
rəhbərliyi xarici ölkələrdən ermənilərin repatriasiyası məsələsini sovet
hökuməti qarşısında yenidən qaldırdı və həmin tə k lif bəyənildi. Ancaq
repatriasiya edilən ermənilərin yerləşdirilm əsi üçün guya Ermənistanda

Azərbaycamn sərhədlərinin dəyişdirilmiş xəritəsi əlavə olunmuşdu. Ancaq
bu cəhdin qarşısı da qəti şəkildə alınmışdı (3, s. 75).
D aha sonra, X X əsrin 60-cı illərində də, D ağlıq Qarabağ məsələsi bir
leçə dəfə ortaya atıldı. 1960-cı ilin noyabrında A.Mikoyanın təşəbbüsü ilə
DQMV-nin Ermənistan SSR-in tərkibinə verilməsi haqqında hazırlanmış
ənəd Sov.İKP M K Rəyasət Heyətinin iclasında müzakirə edilməli idi.

lazımi şərait m övcud deyildi. Bunu bəhanə edərək Ermənistan SSR-də
yaşayan azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-nin əhalisi az olan

'.rmənilərin bu məsələ ilə əlaqədar çox ciddi hazırlıq işi aparmalarına
‘axmayaraq, iclasdan əvvəl keçirilən müşavirədə o zaman Azərbaycan KP

pam bıqçılıq rayonlarına köçürülməsi,

eləcə də boşalan torpaqlar və

1K katibi işləyən N.Hacıyevin məruzəsindən sonra hazıtianmış qərar

mənzillərdən xarici ölkələrdən Erm ənistan SSR-ə gələn ermənilərin qəbulu

lyihəsi rədd edilmişdi (3, s.76). Bundan sonra isə A.Mikoyan SSRİ Ali
■oveti Rəyasət Heyətinin sədri vəzifəsində olarkən Krımın uğurla

və yerləşdirilm əsi üçün istifadə edilm əsi təklifi irəli sürüldü.
S S R İ N azirlər Sovetinin 1947-ci il dekabnn 23-də və 1948-ci il
martın

10-da qəbul etdiyi

“Ermənistan

36

SSR-dən kolxozçu

və digər

/kraynaya verilməsindən ruhlanaraq, 1964-cü ilin əvvəlində DQMV-nin
ı 'nnənistana birləşdirilməsi məsələsini N.Xruşova təklifetdi. N.Xruşov onun
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Q arabağ

xəritələrini ortaya çıxarmış və ərazi məsələsinə dair danışıqlar artıq

ermənilərinin Erm ənistana bir sutka ərzində köçürülməsini təmin etm ək
üçün 12 min hərbi y ü k maşını ayrılmasını təqdim etməyə hazıram ”(870,

müzakirə obyektinə çevrilmişdi. Azərbaycan K P M K bürosunun 1969-cu il
mayın 21-də keçirilən iclasında iki respublika arasında sərhədlərin coğrafı

s. 19-20).
Sovet dövründə üm um m illi lider H eydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik

təsvirini təsdiq etməyə dair Azərbaycan A li Sovetinin qərar layihəsi
bəyənildi (380, s.326).

etdiyi zamanda (1969-1982) Qarabağa çox böyük diqqət və qayğı
göstərmiş, eləcə də
erm əni iddiaları hər zaman iflasa uğramışdı.
Bu dövrdə erməni m illlətçiləri imkan düşdükcə Azərbaycan U >paqlarına

H eç şübhəsiz, bu qərarın qəbul edilməsinə M oskvadan edilən təzyiqlər
də böyük təsir göstərmişdi. Ümummilli lider H eydər Əliyev həmin il iyulun

təklifınə

çox

m araqlı

bir

cavab

vermişdi:

“Mən

Dağlıq

olan əsassız iddialar irəli sürürdülər. Ancaq H eydər Əliy v D ağlıq
Qarabağın tarixini, coğrafıyasını, iqtisadiyyatım, orada y ayanlarırı
düşüncələrini gözəl bilirdi. H ələ Azərbaycan SSR DTK-nın sə n olarkərı
erməni millətçilərinin əsassız ərazi iddialarının qarşısı qətiyyətl alınmışdı.
Belə ki, H eydər Əliyev 1967-ci il iyun ayının 26-da Azərbaycan 'P M K-nın
birinci katibi V.Axundova m əktubunda yazırdı ki, iyun ayının
keçən gecə Xankəndində bəzi küçələrdə erməni dilində 8 x 9

dən 24-ə
nı. ölçüdə

300 vərəqə yayılm ışdır (380, s.328). Həmin vərəqələrdə
ermənilər
tərəfındən Dağlıq Qarabağın Erm ənistan SSR-ə birləşdirilməsi iələb edilir

14-də Azərbaycan KP M K-nın birinci katibi seçilən kim i bu məsələni ön
plana çəkdi. H eç şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqm ın mənafeyini hər şeydən
üstün tutan H eydər Əliyev təzyiqləri rədd edərək prinsipial mövqe
göstərmiş, erməni millətçilərinin qarşısım qətiyyətlə almışdı. Moskvadakı
bəzi qüvvələr və Ermənistan SSR-in rəhbərləri qərarın həyata keçirilməsinə
çox cəhd etsələr də, H eydər Əliyev buna imkan verməmişdi.
1970-ci illərdə ermənilər Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən ortaya
atsalar da, onların bu istəklərinin qarşısı qətiyyətb alınmış və ümummilli
lider H eydər Əliyev Azərbaycan rəhbəri kimi bu istiqamətdə sistemli və
məqsədyönlü şəkildə fəaliyyət göstərmişdir. H ər şeydən əvvəl Qarabağın

və millətçi fikirlər irəli sürülürdü. M əktubda qeyd edilirdi ki, vərəqənin
müəlliflərini axtarıb tapmaq, eləcə də digər lazımi tədbirləri görm ək üçün
Xankəndinə
əm əliyyat qrupu göndərilmiş və təqsirkarlar ciddi

tarixini m ükəmməl bilən H eydər Əliyev bu məsələyə çox həssaslıqla
yanaşırdı. 1977-ci ildə S S R l Konstitusiyası, 1978-ci ildə isə Azərbaycan

cəzalandırılmışlar.
Bu hadisədən bir neçə gün sonra, yən i iyul ayının 3-də Dağlıq

müraciət edərək Dağlıq Qarabağ məsələsini yenidən qaldırdılar. Lakin
Heydər Əliyev bu zaman Sov.İKP M K-nın Baş katibi L.Brejnevlə görüşmüş

Qarabağda erməni m illətçiləri 3 nəfər azərbaycanlını
vəhşicəsinə
öldürmüşdülər. H əm in m əsələni dərindən araşdırmaq üçün H eydər Əliyev

və məsələni
qəti həll edərək erməni millətçilərinin iddialarını puça
çıxarmışdı (380, s.330).

15 gün Dağlıq Qarabağda olmuş, eləcə də, Şuşaya getmişdi. Şuşada olarkən

Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi kimi Şuşa şəhərinin tarixi
leçmişini yaxşı bilən Heydər Əliyev həmin illərdə şəhərə çox böyük qayğı

1905-1907,

1918-1920-ci

illərdə

ermənilərin

təcavüzü

nəticəsində

dağıdümış və yandırılm ış evlərin hələ də bərpa edilmədiyini görmüşdü.
O, Şuşa şəhərinin Azərbaycan xalqım n böyük bir tarixi abidəsi, incisi kimi
bərpa etdirilməsinin zəruriliyi qənaətinə gəlmiş və Bakıya qayıtdıqdan
sonra şəhərin belə vəziyyətdə saxlanılmasının mümkünsüzlüyü barədə
mülahizələrini Azərbaycan rəhbərlərinə söyləmişdi (380, s.330).
Bundan sonra, 1969-cu ildə H eydər Əliyev hakimiyyətə gəlməmişdən
az əw əl Ermənistan Azərbaycanla sərhəd olan bəzi əraziləri ələ keçirmək
istəyirdi. Erməni rəsm i dairələri və alimləri, hətta X X əsrin 20-ci illərinin
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Konstitusiyası qəbul edilərkən

’östərərək onun

ermənilər m üxtəlif mərkəzi orqanlara

inkişafına çalışırdı. Bununla yanaşı, ümummilli lider

htşaya adi bir şəhər deyil, zəngin tarixi abidə, Azərbaycan xalqının
'əhrəmanlıq rəmzi kimi baxırdı. 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər
eçiləndən

sonra

Heydər

Əliyev

Şuşanı

abadlaşdırmaq,

dağıdılmış,

andırılmış evləri bərpa etmək, eyni zamanda tarixi abidələri qoruyub
axlamaq və böyük bir muzeyə çevirmək üçün əhəmiyyətli işlər görmüşdür.
Belə ki, 1970-ci illərin ikinci yarısında H eydər Əliyevin bilavasitə
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Şuşa şəhərinin inkişaf etdirilməsi məqsədilə bir
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neçə xüsusi qərar qəbul edilmişdi. Qərarlara uyğun olaraq k e ç m işd ^

ərazi iddialarını bir neçə dəfə ortaya atmış, ancaq istəyinə nail ola

tikilmiş binalar, tarixi abidələr bərpa edilmiş, şəhərdə yeni çoxm ərtəbəlı
yaşayış binaları, böyük mehmanxana kompleksləri, ayrı-ayrı in zib a ti

bilməmişdir. Lakin SSRİ-nin süqutu ərəfəsində Dağlıq Qarabağ bölgəsində
yaşayan ermənilərə Azərbaycandan ayrılaraq Ermənistanla birləşməyin

binalar tikilmişdi. E yni zamanda, Şuşanın statusu qaldırılaraq iim um ittifaq
səviyyəli kurort şəhərinə çevrilmişdi. H eç şübhəsiz ki, həmin qərarların

zəruriliyinə nail olmaq ideyasını süni surətdə qəbul etdirən təcavüzkar
dövlət buna nail olmaq üçün Dağlıq Qarabağdan 50 min azərbaycanhnı

yerinə yetirilm əsinin çox böyük tarixi-siyasi əhəmiyyəti var idi.
Bütün bunlarla yanaşı, H eydər Əliyev Qarabağın dağlıq və ararı

soyqırım və təcavüzə məruz qoyub didərgin salmış, eləcə də Ermənistandan

hissələrinin təsərrüfat, iqtisadi cəhətdən daha sıx birləşdirilməsih ') çalışırdı.
Çiinki erməni m ülətçiləri hər zam an D ağlıq Qarabağın Azərbayı nuı d ig ə r
rayonları ilə guya iqtisadi və təsərrüfat əlaqələrinin olmadığır <, əhalinin
ümumi sayında ermənilərin çoxluğunu əsas gətirərək vilayətin E' m ənistana
birləşdirilməsini tələb edirdilər.
Ancaq H eydər Əliyev onların bu niyyətlərinin qarşısını qəL yətla aldı.
Yuxarı Qarabağın Aran Qarabağla və digər rayonlarla əlaqəsiri daha da
sıxlaşdırmaq, strateji əhəmiyyətli kommunikasiyalarm sayım

artırmaq

250 min azərbaycanlını
deportasiya etmişdir.

tarixən

yaşadığı

torpaqlardan

zorakılıqla

Ümumiyyətlə, 1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından
SSRI-nin süqutuna qədər olan dövrdə Ittifaqın hakim dairələri tərəfındən
himayə edilən
və m ono-etnik dövlət yaratmağa nail olan Ermənistan
Respublikası Azərbaycana qarşı açıq-aşkar işğalçılıq siyasəti yeritmiş,
nəticədə dinc sakinlər qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan
edilmiş və yandırılmışdır.
XX
əsrin sonunda ermənilərin Xocalıda törətdikləri soyqırım bütün
insanlığa və bəşəriyyətə qarşı yönəldilm iş ən ağır cinayətlərdən biri kimi

məqsədilə ‘Ağdam - Xankəndi (Stepanakert) ” dəmiryolu çəkildi və 1979-cu
il yanvarın 12-də ümummilli liderin özünün iştirakı ilə istifadəyə verildi

qiymətləndirilir. Dünya tarixində Xocalı soyqırımı tarixi yaddaşlardan heç

(380, s.333). Nəticədə, dəmiryol xəttinin işə düşməsi ilə muxtar vilayətin
iqtisadi cəhətdən Azərbaycanın digər rayonları ilə daha sıx əlaqəsi

vaxt silinməyən Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi, Ruanda, Srebrenitsa və
Xolokost kimi dəhşətli j'aciələrdən heç də geri qalmır. Adı çəkilən hadisələr

yaradıldı. Bu, H eydər Əliyevin Qarabağın dağlıq və aran hissələrinin,
Azərbaycanın digər rayonlarının təsərrüfat və iqtisadi cəhətdən

müharibələr tarixinə dinc əhalinin soyqırımı olaraq daxil olmuş və dünyada

birləşdirilməsi baxımından strateji addımı və böyük tarixi xidməti idi.
Dəfələrlə məqsədlərinə nail olmayan Ermənistan Respublikasının
rəhbərliyi və erməni lobbisi bir qədər sakitləşsə də, müəyyən bir məqam
gözləyirdilər ki, bu şərait də 1980-ci illərin ikinci yarısında yetişdi.

geniş əks-səda doğurmuşdur.
Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verən bu dəhşətli soyqınm ın əsl
mahiyyəti yalnız ümummilli lider H eydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə
yenidən qayıtdıqdan sonra açıqlanmış, 1994-cü ilin fevralında Azərbaycan
Respublikasının M illi M əclisi Xocalı soyqırımma siyasi-hüquqi qiymət

XX
əsrin sonunda Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları,
hərbi təcavüzü və işğalçılıq siyasəti.
X X əsrin 80-ci illərinin ikinci
yarısında ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının

vermişdir. Bundan əlavə, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman

köməkliyi ilə SSRI-də yaranm ış aşkarlıq və demokratiya şəraitindən istifadə
edərək yenidən Azərbaycanın D ağltq Qarabağ bölgəsinə dair ərazi iddiaları
irəli sürdülər.

Günü elan edilmişdir (52).
Bununla
yanaşı,

azərbaycanhların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından

X IX
əsrin əvvəllərində Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq
hissəsinə köçürülmüş ermənilər Sovet dövründə bütün siyasi, iqtisadi, sosial

kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” 1997-ci il 18 dekabr tarixli
Fərmanı Ermənistan SSR ərazisindən azərbaycanlıların deportasiyasının

və mədəni m əsələləri əhatə edən muxtariyyətə m alik olsa da, Ermənistan öz

hərtərəfli tədqiq edilməsi, bu cinayətə hüquqi-s'ıyasi qiym ət verilməsi və
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törətdıkləri soyqırım ilə əlaqədar ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci
il martın 26-da imzaladığı Fərmanla 31 mart - Azərbaycanhların Soyqırımı
ümummilli
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liderin

“

1948-1953-cü

illərdə
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.

onun beyndlxalq ictimaiyyətə çatdırılması baxımından mühüm əh əm iyyət
kəsb edir. Bu fərm a n la r təkcə tariximizin qanlı səhifələrinin öyrənilməsi v ə
yaddaşlarda həkk olunması deyil, eləcə də erməni millətçiliyinin v ə
terrorizminin ifşa olunması baxımından da əhəmiyyətlidir.

ERMƏNİST ANIN AZƏRBAYCANA
TƏCAVÜZÜ:
Təhlili xronika

(1987-2011)
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1984
Azərbaycan xalqm ın əleyhinə və erməni millətçiliyi ruhı ;da
yazılmış Z.Balayanm Y erevanda “Sovetakan qrox” nəşriyyatında 100 nin
tirajla çap olunan və SSRİ məkanmda geniş yayılan “Oçaq” (Yurd) ksnıbı
Ermənistanda Dağlıq Qarabağı ələ keçirm ək üçün aparılan təbliğat ; >ini

M K-ya yazdığı məxfı məktubda göstərilirdi ki, Ermənistanda sovet
hakimiyyəti qurulduğu ilk illərdən Sov.İKP M K-nın qərarları ilə m üxtəlif
dövründə Ermənistan SSR-ə xaricdən 230 min nəfərdən çox erməni
gətirilmişdir.

1985

Eyni zamanda məktubda göstərilirdi ki, Yaxın və Orta Şərq

fe v ra l - Erm ənistan KP M K-nın sovet rəhbərliyinə 24 aprel

gününün “Soyqırım qurbanlarm m xatirə günü” kimi qeyd edilməsi haqqmda
müraciəti Sov.İKP M K Siyasi bürosunun iclasmın gündəliyinə daxil edildi.
20

N oyabr - Ermənistan KP M K-nm I katibi K.Dəmirçiyanm Sov.İKP

xarici ölkələrdən ermənilərin repatriasiyası həyata keçirilmiş və sovet

daha da gücləndirdi.

21

isə tarixi abidələri qorumaq deyil, DQM V-ni Erm ənistana birləşdirməyə nail
olmaq idi.

iyun - SSRİ Nazirlər Soveti “ 1985-1986-cı illərdə xarici

ölkələrdən erm ənilərin SSRİ-yə repatriasiyasının davam etdirilməsi
haqqm da” qərar qəbul etdi. Həmin qərarın yerinə yetirilməsi nəticəsiııdə
Ermənistana xarici ölkələrdən çoxlu sayda erməni köçürüldü. Onlar öziəri
ilə qatı erməni millətçiliyi gətirərək azərbaycanlılara qarşı düşmənçiiiyi

ölkələrində (Suriya, Livan, İran, İraq, İordaniya) yaşayan ermənilər
içərisində Ermənistan SSR-də daimi yaşamaq üçün gəlmək istəyənlər də
vardır. M əktubun sonunda repatriasiyam n m ühüm siyasi əhəmiyyətini
nəzərə alaraq Ermənistan KP M K və SSRİ Nazirlər Sovetinin
“ 1985-1986-cı
illərdə
xarici
ölkələrdən
ermənilərin
SSRİ-yə
repatriasiyasınm davam etdirilməsi haqqında” 1985-ci ildə qəbul edilmiş
müvafıq qərarın fəaliyyət müddətinin 1990-cı ilin sonunadək uzadılması
xahiş edilirdi.

qızışdırır və bu istiqamətdə təbliğat aparırdılar.

1987

Dekabr - “Daşnaksütyun” partiyasınm Afinada keçirilən XXII
qurultayı “Böyük Erm ənistan” uğrunda mübarizəni yenidən genişləndirmək
haqqmda qərar qəbul etdi.

lyun-iyul - Ermənilər Xankəndinin (tarixən Şuşamn bir kəndi olan
Xankəndi

il avqustun

Stepanakert adlandırılmışdır -

1986
Fevral - Azərbaycanm

1923-cü

18-dən
muəllif)

1991-ci

il noyabrın

küçələrində

Dağlıq

26-dək
Qarabağı

Ermənistana birləşdirmək üçün təbliğat apararaq bu istiqamətdə vərəqələr
yayırdılar. Ayrı-ayrı adamların M oskvaya yazdıqları məktublar artıq bu
Muxtar Vilayətində

dövrdə m üxtəlif kollektivlərdən imzalar toplanması kompaniyasına çevrildi

(DQM V) daş və m ərm ər karxanalarına m üdir təyin edilmiş, millətçi kimi

və ərazi iddialarmm yeni mərhələsinin təməli qoyuldu. Bu hərəkatın əsas

tamnan

və

aparıcı qüvvəsi olan “ Krunk” təşkilatı da gizli fəaliyyət göstərirdi.

və

Ilin ikinci yan sın da - Yerevandan müntəzəm olaraq Xankəndinə
gələn em issarlar ermənilər arasında fəal iş apararaq xüsusi imzalar

Arkadi

“dem okratiya”

M anuçarov
ideyalarından

Dağlıq

SSRİ-də
istifadə

Qarabağ
irəli

edərək

sürülən

“aşkarhq”

Xankəndində

tarix

mədəniyyət abidələrini qoruyan “Krunk” adlı təşkilat yaratdı. “K runk” sözü
erməni dilində dum a deməkdir. Ancaq sonradan məlum oldu ki, “K runk”
sözü rus dilində “ K omhtct PeBOJUounoHHoro YnpaBJieHHa H arop H oro
Kapaöaxa” sözlərinin baş hərflərindən yaranmışdı. Təşkilatın əsas məqsədi

44

toplamaqla Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan
birləşmək ideyasını təbliğ edirdilər.

ayrılaraq

Ermənistana

17
iyul - Avropa Parlamenti saxta “erməni soyqırım ı” iddiaları
tamdı və “soyqırım qurbanlarma” xatirə günü təsis etdi.
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21

oktyabr - Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ N azirlər

verilməsi haqqında hazırlanmış daha bir müraciəti və toplanmış imzaları

Soveti sədrinin I müavini Heydor Əliyev Sov.İKP plenum unda vəzifosindən
azad edildikdən bir neçə gün sonra Sov.İKP M K-nın baş katibi M ixail

SSRİ Ali Soveti sədrinin müavini P.Demiçevə təqdim etdilər.
25
yan var - Ermənilərin azərbaycanlı yaşayış məntəqələrin

Qorbaçovun iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri A .A qanbekyan

basqınları nəticəsində Ermənistan SSR-in Qafan və Mehri rayonlarından
qovulmuş və didərgin sahnm ış ilk yüzlərlə azərbaycanlı qaçqınlar

“İnterkontinental”

hotelində

müsahibəsində

D QM V -nin

Parisdə

Erm ənistana

birləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən daha sərfəli olm asını və bu məsələ
üzərində xüsusi komissiyanın işlədiyini bəyan edərək Dağlıq Q arabağm
Ermənistana birləşdirilməsi ideyasını irəli sürdü.
Oktyabr - Yerevanda Puşkin adma parkda “Q arabağ” kom itəsinin
ilk mitinqi keçirildi ki, bu da ermənilərin ərazi iddialarının həyata
keçirilməsi yolunda atılan ilk addım oldu.
18

noyabr

-

A.Aqanbekyanm

Parisdə

verdiyi

m üsahibə

“L'Humanite” qəzetində çap olundu. Bu m üsahibə erm ənilərin Dağlıq
Q arabağa dair ərazi iddialarmın başlanması üçün bir siqnal rolunu oynadı.
N oyabr - Moskvada ermənilər Dağlıq Qarabağm Erm ənistana
birləşdirilməsi haqqında əsassız tələblərini irəli sürdülər.
Noyabr - Ermənistan SSR-in Qafan və M ehri rayonlarm da
azərbaycanlılara
qarşı
hücumlar
deportasiyasma başlanıldı.

edilərək,

onlarm

A zərbaycana

Noyabr-dekabr - Yerevanda Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ
M uxtar vilayətinin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi tələbi ilə nüm ayişlər
keçirildi.
1

dekabr - Dağlıq Qarabağ ermənilərinin nüm ayəndələri m uxtar
Azərbaycanın tərkibindən çıxarıhb, Erm ənistanm tərkibinə

Azərbaycana gəlmişdir.
Yanvar-fevral - Erm ənistan SSR-dən zorla qovulmuş 4 min
nəfərdən çox azərbaycanlı A zərbaycana gələrək, əsasən,

Sumqayıtda

məskunlaşdılar.
8
fe v ra l - Erməni millətçiləri Xankəndində DQM V-nin Azərbayc
SSR-dən Ermənistan SSR-in tərkibinə verilməsi tələbi ilə yeni imza

toplanması kampaniyasına başladılar.
12
fevra l - DQMV-də gizli fəaliyyət göstərən millətçi “Krunk”u
təşkilatçılığı ilə ermənilər DQM V-nin Ermənistana birləşdırilməsi tələbi ilə

Xankəndində ilk mitinq keçirdilər.
18
fevra l - Ermənistandan azərbaycanlıların qovulması artıq kütləv
hala çevrildi.
20 fevra l - DQMV xalq deputatları Sovetinin XX çağırış
növbədənkənar sessiyası “DQM V-nin Azərbaycan SSR tərkibindən
Ermənistan

SSR

tərkibinə

verilməsi

haqqında

Azərbaycan

SSR

və

Ermənistan SSR Ali Sovetləri qarşısında vəsadət qaldırmaq barəsində” qərar
qəbul etdi.
21 fe v ra l - Ermənilər tərəfındən Yerevanda qalmış son məscid də

1987-ci il arzitıdə - S.Ayvazyanm tərtib etdiyi “Böyük Erm ənistan”

dağıdıldı.
21 fe v ra l - Sov. İKP MK-nın Siyasi Bürosu Dağlıq Qarabağda
vəziyyətlə bağlı məsələni müzakirə etmiş, Azərbaycan və Ermənistan

xəritəsi kiçik formatda DQMV-də geniş yayılmağa başladı. Bu xəritənin

kommunist partiyaları mərkəzi komitələrinə vəziyyəti normallaşdırmaq

sərhədləri 3 dənizin (Aralıq, X əzər və Qara dənizinin) sahillərini əhatə
edirdi.

tapşırılmışdır.

vilayətin

verilməsi haqqında hazırlanmış müraciəti Sov. İKP M K -ya təqdim etdilər.

1988
8

yanvar - Ermənistandan nümayəndələr M oskvaya səfər edərək

DQM V-nin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Erm ənistanın tərkibinə

46

22 fevra l - DQMV partiya fəallarımn yığıncağında Sov. İKP M K
Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Sov. İKP MK katibi G.P.Razumovski öz
çıxışında hadisələri qiym ətləndirərək bildirmişdi ki: “Son vaxtlar Sov. İKP
MK-nın, SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və digər mərkəzi orqanların
ünvanına DQM V-nin erməni əhalisinin göndərdiyi məktublarda, ərizələrdə
vilayəti Ermənistan SSR-lə birləşdirm ək xahiş olunur. Dağlıq Qarabağda
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olan çıxışlarda da bu tələblər irəli sürülür. Sov. İKP M K mövcud miNi-ərazi

26 fevra l - Sov.İKP M K-nın baş katibi M .S.Qorbaçov Azərbaycan

quruluşunu dəyişdirmək m əqsədi güdən hərəkətləri və tələbləri Azərbaycan

və Ermənistan xalqlarına və zəhmətkeşlərinə televiziya ilə müraciət etdiyi

SSR və Ermənistan SSR zəhmətkeşlərinin mənafelərinə zidd hərək, tlər və
tələblər kimi qiymətləndirir. Belə hərəkətlər və tələblər onların millətiərarası

bir vaxtda Sov. İKP MK-nın beynəlxalq əlaqələr şöbəsi müdirinin birinci
müavini Karen Brutens Bakıda olarkən İttifaq respublikaları arasında

münasibətlərinə ziyan vurur, əgər indi məsul tədbirlər görülməsə ciddi

sərhədlərin dəyişdirilməsinin yolverilməzliyini bildirdi.

nəticələrə gətirib çıxara bilər”. Yığıncaq elə bu m əzmunda qərar qəbul etsə
də, təəssüf ki, bütün bu deyilənlər yalnız kağız üzərində qaldı.

28
fevra l - Ermənilər tərəfindən qabaqcadan hazırlanmış pl
əsasmda və onların bilavasitə iştirakı ilə Sumqayıtda baş verən kütləvi

22-23 fe v ra l - “DQM V Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir”
şüarları ilə Bakıda və Sumqayıtda ilk mitinqlər keçirildi.

iğtişaşlar nəticəsində 26 erməni, 6 azərbaycanlı qətlə yetirildi. Sonradan

23 fevra l - Etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirmək məqsədilə
erm ənilər Ermənistan SSR-in Qafan rayonunun azərbaycanhlar yaşayan
kəndlərinə kütləvi basqınlar təşkil etdilər.
24 fevra l - Erm ənilər Əsgəran rayonunda 2 nəfər azərbaycanlı
gənci qətlə yetirdikdən sonra Ağdam rayonunun sakinləri ilə Əsgəran
sakinləri arasında Xankəndi-Ağdam yolunda qarşıdurm a olmuş, 19 nəfər
yaralanmışdır.
və

26 fevra l - Sov. İKP M K Baş Katibi M .S.Qorbaçovun Azərbaycan
Ermənistan zəhm ətkeşlərinə müraciəti münaqişənin tezliklə həll

olunacağına olan ümidləri bir qədər də azaltdı. Müraciətdə deyilirdi: “Bu
M uxtar Vilayətin Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR-in
tərkibinə keçməsi məsələsi qaldırılmışdır... Biz m üxtəlif ideyalarm və
təkliflərin

açıq müzakirəsindən boyun

qaçırmağın

tərəfdarı

deyilik” .

M üraciətdə ermənilərlə yanaşı azərbaycanhlar da şüurlu və məsuliyyətli

istintaqla müəyyən edilmişdir ki, iğtişaşlarm təşkilatçılarmdan biri
milliyyətcə erməni Eduard Qriqoryan olmuşdur. Belə ki, o, iğtişaşlar zamanı
daha çox qəddarlıq edərək 6 ermənini qətlə yetirmişdir.
Fevral - m art - Quqark (Böyük Qarakilsə) rayonunda 100 nəfər
azərbaycanh qətlə yetirildi. Sovet ordusunun 13 min hərbi qulluqçusu əlavə
olaraq Azərbaycana gətirildi.

2
m art - Ermənilər “Dağlıq Qarabağın Em ıənistana birləşdirilm
ıığrunda mübarizə komitəsi” - iri müəssisə rəhbərlərini birləşdirən 55-lər
komitosini yaratdılar. Bundan əvvəl isə artıq M oskvada ermənilərin “Milli
mi.kpddəratı müstəqil təyin edilməsi birliyi” və “Siyasi məhbusların
müdafiəsi üzrə erməni komitəsi”, Yerevanda “Q arabağ” komitəsi və onun
Dağlıq Qarabağda uzun müddət gizli fəaliyyət gostərən yerli təşkilatı olan
“ Krunk” açıq fəal mübarizəyə başlamış, “Miatsum” (“ Birləşmə”) hərəkatı
geniş vüsət almışdı.
2

m art

-

Ermənistandakı

tarixən

yaşadıqları

torpaqlarda

olmağa çağırıhrdı.

azərbaycanlıların

Belə ki, hadisələrin başlanğıcında Mərkəzi hakimiyyətin hadisələrə
prinsipial qiymət verməməsi, ermənilərin ərazi iddialarınm əsassız

kəndlərindən zorakılıqla qovulmuş bir çox ailələr Azərbaycanm Zəngilan və
ona qonşu rayonlarına gəldilər.

yeni

kütləvi

deportasiyası

başlandı.

Ermənistanm

olmasınm göstərilməməsi ermənilər tərəfındən Əsgəran və xüsusi plan
əsasında hazırlanmış Sumqayıtda faciəli hadisələrin baş verməsinə gətirib

müşavirədəki çıxışında da Sov.İKP MK-mn baş katibi M.S.Qorbaçov

çıxartdı. SSRİ rəhbərinin ədalətsiz və ermənipərəst mövqeyi sonralar

ermənilərin ərazi iddialarının əsassız və sərhədlərin dəyişdirilməsinin SSRİ

m ünaqişənin m üxtəlif mərhələlərində də özünü göstərdi.

Konstitusiyasına zidd olması barədə heç nə demədi. Halbuki, SSRİ

Nəticədə, təcavüzkarlarla təcavüzə məruz qalanların eyni tutulması

9

Konstitusiyasından

m art - Sov. İKP M K-da bu məsələ ilə əlaqədar keçirilm

əlavə,

respublikaların

sərhədlərinin

dəyişdirilməsi

ilə əslində bu günədək davam edən münaqişənin əsası qoyuldu və həmin

məsələsinin qoyuluşunun özü tamamilə qanuna zidd ıdi, çünki Azərbaycan

dövrdə SSRİ məkamnda millətlərarası münasibətləri daim gərginləşdirən

1922-ci ildə bağlanmış İttifaq m üqaviləsinə görə də, SSRİ-nin tərkibinə
mövcud ərazisi və sərhədləri ilə daxil olmuşdu.

tarixi bir səhvə yol verildi.
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DQM V-nin Azərbaycan SSR daxilində hüquqi statusu SSRİ
Konstitusiyasının 86-cı maddəsinin, Azərbaycan SSR Konstitusiyasının
83-84-cü m addələrinin və DQM V haqqında 1981-ci il

iyulun 16-da

Azərbaycan SSR A li Soveti tərəfındən qəbul edilmiş Qanunun əsasında
müəyyən edilmişdi. B u qanun DQMV orqanlannın təşkilini və fəaliyyətini,

rayonunun

M ehmandar

kəndində

ermənilər

5

nəfər

azərbaycanlını

vəhşicəsinə qətlə yetirdilər.
13
m art - Ali erməni kilsəsi rəhbərliyinin çağırışı ilə Nyu-Yo
ermənilərin

Dağlıq

Qarabağ

ermənilərini

müdafiə

edən

mitinqi

qarşılıqlı

keçirilmişdir.
22 m art - RSFSR, Ukrayna, Gürcüstan, Belarusiya, Özbəkistan,

Azərbaycan SSR Konstitusiyasmın 138-ci maddəsinə və DQM V
haqqında Qanunun 41-ci maddəsinə görə, DQM V-nin Xalq Deputatları

Qazaxıstan,
Litva,
M oldaviya,
Latviya,
Qırğızıstan,
Tacikistan,
Türkmənistan və Estoniya m üttəfıq respublikalann Ali Sovetləri rəyasət
heyətlərinin iclasları keçirilərək burada Dağlıq Qarabağla bağlı qətiyyətli

onların səlahiyyətlərini, respublika və
münasibətlərini m üəyyən edirdi.

ittifaq orqanları

ilə

Soveti yerli hakim iyyət orqanı hesab olunur və öz ərazisində sosial-iqtisadi
və təsərrüfat quruculuğuna rəhbərlik edə bilər, büdcəni və vilayətin xalq
təsərrüfat planını təsdiq edə, dövlət qayda-qanununu və vətəndaşlarm

tədbirlər görmək haqqmda qərar qəbul etdilər.
23 m art - SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin iclasında Dağlıq
Qarabağda, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də hadisələr barədə

hüquqlarımn qorunmasını, qanunlara əməl edilməsini təmin edə bilərdi.

müttəfiq respublikaların müraciətləri ilə əlaqədar tədbirlər haqqında məsələ

Bundan başqa, SSRİ Konstitusiyasma və Azərbaycan SSR Konstitusiyasına
uyğun olaraq, X alq Deputatları Soveti öz sessiyalarında respublikada ərazi

müzakirə olundu və müvafıq qərar qəbul edildi. Qərarda deyilirdi:
“M ürəkkəb milli-ərazi məsələlərini dövlət hakimiyyət orqanlanna təzyiq

dəyişiklikləri m əsələsinə baxm aq hüququna malik deyildi. Həmçinin,

yolu ilə, em osiyaların və ehtirasların qızışdırüması, SSRİ Konstitusiyasında
təsbit olunmuş m illi dövlət sərhədlərini və milli inzibati sərhədləri

milli-ərazi dəyişikliyi məsələsi müttəfiq respublikam n suveren hüququ
sayıhrdı.
SSRİ K onstitusiyasm m 78-ci maddəsində isə deyilirdi ki, müttəfıq
respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan dəyişdirilə bilməz və müttəfıq
respublikalar arasmda sərhədlər müvafiq respublikaların qarşılıqh razılığı
əsasmda dəyişdirilə bilər ki, bu da SSRİ tərəfındən təsdiq olunmalıdır.
Ümumiyyətlə, SSRİ Konstitusiyasınm 81-ci maddəsinə görə, SSRİ
yaradılarkən dövlətin tərkibinə daxil olan müttəfıq respublikaların suveren
hüquqlarını müdafıə etm ək təhəddüdünü SSRİ öz üzərinə götürmüşdü.
Beləliklə, yuxarıda deyilənlərə əsasən, belə bir nəticəyə gəlmək
olar ki, DQM V X alq D eputatlan Sovetinin vilayətin Azərbaycan SSR
tərkibindən çıxması və Erm ənistan SSR tərkibinə daxil edilməsi haqqındakı
qərarı hüquqa zidd və Konstitusiya əleyhinə bir qərar idi. Respublikaların

dəyişdirmək uğrunda çıxış edən cürbəcür özbaşına qurumlar yaradılması
şəraitində həll etməyə cəhd göstərm ək yolverilməz sayılsın, çünki belə
cəhdlər gözlənilm əz nəticələr verə bilər...”.
Qəbul edilən qərar tam ədalətli olmasa da, güman etmək olardı ki,
İttifaq orqanları münaqişəni nizam a salmaq üçün bütün qüvvələri qərarın
yerinə yetirilməsinə yönəldəcəklər. Lakin təəssüf ki, belə olmadı, ermənilər
bu qərarın əleyhinə gedərək onu yerinə yetirməkdən boyun qaçırdılar və
bildirdilər ki, vəziyyəti nizama salmağın yeganə yolu Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsidir.
24 m art - Xankəndi şəhər İcraiyyə Komitəsi “Krunk” təşkilatını
rəsmi olaraq Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirici komitə kimi
tanımışdır. Qeyd olunan tarixdə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət

sərhədlərinin dəyişdirilməsi cəhdləri Konstitusiyaya zidd olduğundan, buna

Heyətinin qərarı ilə həmin komitə ləğv edilsə də, o, öz fəaliyyətini

heç cür haqq qazandırıla bilm əzdi və bu Azərbaycan SSR-in dövlət

dayandırmadı.
24

suverenliyinin pozulması demək idi.
10

mart - Yerevan ətrafmda 10 nəfər azərbaycanlı ermənilər

tərəfındən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Elə həm in gün Masis (Zəngibasar)

50

m art - Sov. İKP M K və SSRİ Nazirlər Soveti „ 1988-199

illərdə Azərbaycan SSR D ağhq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında” qərar qəbul etdi. Qərarda
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göstərilirdi ki, vilayətdə sosial-iqtisadi vəziyyətin daha da yaxşdaşdırılrnası
məqsədi ilə 500 milyon manat vəsait ayrdmışdır.
Lakin qərar regionda sosial-iqtisadi inkişafın respublika
vəziyyətindən doğmur, onun qəbul edilməsinə xüsusi ehtiyac duyulmurdu.
Bu addım ermənilərin iqtisadi vəziyyətinin ön plana çəkilməsi haqqında
ittifaq məkamnda belə bir rəy yaradırdı ki, bundan da istifadə edən erməni
siyasətçiləri bu qərarm qəbul edilməsi ilə bütün dünyaya sübut etmək
istəyirdilər ki, Dağhq Qarabağ ermənilərinin vəziyyəti o qədər ağırdır ki,
SSRİ hökuməti belə bir xüsusi qərar qəbul etmişdir. Lakin baş verən sonrakı
hadisələr DQM V-nin sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və
onların mərkəzdəki him ayədarlarınm irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız
bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanm Azərbaycana qarşı ərazi iddiasmda
olduğunu göstərdi.

irəli getdiyini daim qeyd edirdilər.
Azərbaycana qarşı açıq-aşkar

ərazi

iddialarım

pərdələyərək,

münaqişənin əsas səbəbinin guya DQM V-nin sosial-iqtisadi problemlərinin
olması barədə erməni siyasətçiləri və onların arxasında dayananların bu
tezisinin əsassızlığı konkret faktlar və rəqəmlərlə ifşa olunmuşdur.
DQM V-nin

sosial-iqtisadi

və

demoqrafık

vəziyyətinə

dair

aparılan

tədqiqatlarda göstərilir ki, 1986-cı ildə sənaye məhsullarınm istehsalınm
ümumi həcmi vilayətdə 60 faiz təşkil edirdi, halbuki, 10 il əvvəl bu rəqəm
53 faiz idi. Bu müddət ərzində sənaye məhsulları istehsahnm inkişaf
sürətinə görə DQM V orta respublika göstəricisindən (178,7 faizə qarşı 183
faiz) qabaqda idi. Adambaşına düşən sənaye məhsullarmın həcminə görə isə
DQMV respublikanm digər regionları arasında birinei yerə çıxmışdı.
Azərbaycan

SSR

Dövlət

Statistika

İdarəsinin

1988-ci

ilin

25
mart - SSRİ N azirlər Sovetinin sosial inkişaf üzrə Şurası Bürosu
sədrinin birinci m üavini V.P.Laxtin “İzvestiya” qəzetində bildirmişdi ki,

əvvəllərinədək olan vəziyyəti əks etdirən rəqəmlərə nəzər saldıqda,
doğrudan da, sosial-iqtisadi inkişafın bir sıra sahələrində DQMV nəinki

Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayəti mənzillə təm inat sahəsində Azərbaycanın
digər bölgələrini orta hesabla 1,4 dəfə geridə qoyur. Bir sıra başqa

Azərbaycam, hətta Ermənistanı da qabaqlayırdı.
Ermənilərin Dağlıq Qarabağm sosial-iqtisadi

göstəricilər üzrə də vilayətdəki vəziyyət hər iki müttəfıq respublikadakmdan
yaxşıdır.

iddiaları ilə yanaşı, DQMV əhalisinin guya “azərbaycanlılaşdınlm ası”,

Ümumiyyətlə, erm ənilərin ərazi iddiaları başladığı ilk vaxtlarda
vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz tərəflərinə çəkməyə
çahşan erməni siyasətçiləri və onların mərkəzi ittifaqdakı himayədarları
tərəfindən vilayətin iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağı

geriliyi

barədə

erməni əhalisinin isə saymın guya azaldılması, ağır iqtisadi şərait
ucbatından ermənilərin vilayətdən çıxıb getmələri və başqa uydurmalart da
konkret faktlarla təkzib olunur.
Belə ki, sovet dövründə vilayətin əhalisi başdan-başa savadlı

Erm ənistana birləşdirmək üçün uzun müddətdən bəri hazırlanmış plan üzrə

olmuşdur. Vilayətdə 193 ümumtəhsil məktəbi, o cümlədən 147 erməni
məktəbi fəaliyyət göstərirdi. Xankəndi Pedaqoji İnstitutunda dərslər

Xankəndində və Yerevanda müəssisələrin fəaliyyəti dayandırıhr, kütləvi

azərbaycan, rus və erməni dillərində keçirilirdi. Vilayətdəki 5 texnikumdan

tətillər keçirilir və davamlı mitinqlər təşkil edilirdi. Yəni, erm ənilər

və 5 texniki-peşə təhsili məktəbindən 4-də dərslər erməni dilində keçirilirdi.

hadisələr başladığı ilk vaxtlarda əsas diqqəti ona yönəltdilər ki, guya

Burada kitab fondu 1,5 mln. olan 196 kütləvi kitabxana, 202 klub,
mədəniyyət evi, 195 kinoteatr və kinoqurğusu, M.Qorki adına Xankəndi

Azərbaycan rəhbərliyinin qərəzli siyasəti nəticəsində Dağlıq Qarabağın
iqtisadi inkişaf səviyyəsi bütün respublikada olduğundan xeyli aşağıdır.
Lakin onu qeyd etmək vacibdir ki, erməni siyasətçilərinin iddia
etdiyi bu saxta tezis ortaya atılana qədər DQM V-yə rəhbərlik edənlərdən
heç biri DQMV iqtisadiyyatmın Ermənistandan asüıhğından, vilayətin

şəhər dram teatrı, mahm və rəqs ansambh, erməni dilində “ Sovetakan
Karabax” qəzeti (rus dilində dublyajı nəşr olunan “Sovetskiy Karabax”),
5 rayon qəzeti (4-ü erməni dilində, 1-i azərbaycan dilində) var idi. Vilayətdə

inkişafının

2,5 saat yayımlanan radio verilişlərindən 2 saatdan çoxu erməni dilində idi.
Erməni
millətçilərinin
düşmənçilik
hisslərini
qızışdırmaq

A zərbaycanın başqa bölgələrinə, hətta, Ermənistanın özünə nisbətən sürətlə

eəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ bölgəsinin

geriliyindən

damşmamış,

əksinə,
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vilayətin

sosial-iqtisadi
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diqqət və qayğı

13 m ay - Ermənilərin Xankəndində azərbaycanlılann yaşadıqları

göstərmişdir. Eyni zamanda, sovet dövründə DQM V özünü idarəetmənin
bütün əsas elementlərinə malik olaraq Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-in

məhəllələrə hücum u nəticəsində 6 nəfər yaralanmışdır.
15 may - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Kəlbəcər

tərkibində muxtar
Konstitusiyalarında

vilayət statusu 1936 və 1977-ci illər SSRİ
təsbit edilmişdi.
SSRİ və Azərbaycan SSR

rayonunun Kapalı kəndində bir ev partladılmış, 3 nəfər həlak olmuşdur.
16 m ay - Bakıda tələbələrin və ziyahlann nümayəndələrinin Dağlıq

Konstitusiyalarına

əsasən DQM V-nin

Qarabağda baş verən hadisələrə qarşı izdihamlı etiraz mitinqi keçirildi.
18
may - Bakıda A zadlıq (keçmiş Lenin) m eydanında Dağl
Qarabağda baş verən hadisələrə və azərbaycanlıların Ermənistandan

sosial-iqtisadi

və

mədəni inkişafına daim

xüsusi

hüquqi

statusu

DQMV

Xalq

Deputatları Soveti tərəfindən Azərbaycan SSR Ali Sovetinə təqdim edilmiş
və 1981-ci il iyunun 16-da qəbul edilmiş “D ağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
haqqında” qanunla tənzimlənirdi.
Milli ərazi vahidi kim i DQM V inzibati muxtariyyət formasına və

qovulmasına qarşı izdihamlı etiraz mitinqi keçirildi.
12
iyutt - DQMV X alq Deputatları Soveti m uxtar vilayəti

əhalisinin xüsusi tələbatlarım n həyata keçirilm əsini təmin edən bir sıra
hüquqlara malik idi. SSRİ Konstitusiyasına uyğun olaraq DQMV SSRİ Ali
Sovetinin M illətlər Sovetində 5, Azərbaycan SSR Ali Sovetində isə

Azərbaycan

12 deputatla təmsil olunurdu. DQM V-nin hakim iyyət orqanı olan Xalq

görə,

Deputatları Soveti geniş səlahiyyətlərə m alik idi, milli və digər
xüsusiyyətləri nəzərə alaraq, vilayətdə yaşayan vətəndaşların maraqları

gəlmişdir. Beləliklə, Respublika Statistika İdarəsinin m əlum atm a əsasən bu
tarixə qədər Ermənistandan A zərbaycana 17 min 256 nəfər qaçqın gəlməsi

əsasında bütün yerli məsələləri həll edirdi. M uxtariyyət forması əhalinin

göstərilir.
15 iyun - Ermənistan SSR AIi Soveti DQM V Xalq Deputatları
Sovetinin DQM V-nin Azərbaycan SSR-nin tərkibindən çıxarılıb Ermənistan

özünəməxsus iqtisadi, sosial, mədəni, m illi xüsusiyyətlərini və muxtar
regionda həyat tərzini tam şəkildə əks etdirirdi.
Bununla yanaşı, əhalinin etnik tərkibinə gəldikdə isə, DQM V-nin
əhalisi 1979-cu il üm um ittifaq siyahıya alınması zamanı 162 min 181 nəfər
olmuşdur. Bunun 123 min 76 nəfərinin erməni (76%), 37 min 264 nəfərinin
(23%) isə azərbaycanh olduğu göstərilirdi. Belə ki, əhalinin bu siyahıya
alınmasınm məlumatına görə respublikada yaşayan ermənilərin ümumi
sayının 25,9 faizi DQM V-nin paym a düşürdü.
25

mart - Ermənistan SSR Ararat rayonunun azərbaycanhlar

SSR tərkibindən

Erm ənistan SSR-in tərkibinə qatılması

haqqmda qərar qəbul etdi.
14 iyun - Azərbaycan Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatma
Azərbaycana

Ermənistandan

daha 4 min

azərbaycanlı qaçqm

SSR-in tərkibinə qəbul edilməsi xahişi ilə bağlı müraciətinə müsbət cavab
vermək haqqmda qərar qəbul etmişdir.
17-20 iyun - Yerevanda teatr meydanında m üxtəlif ağır və soyuq
silahlı alətlərlə erməni dəstələrinin avtobuslarla Masis rayonunun mərkəzinə
və Zəngilər, Zəhmət, Dəmirçi, Dostluq, Nizami, Sarvanlar kəndlərinə
basqını nəticəsində 20-dən çox azərbaycanlı yaralandı, Masis rayonundan
3 mindən çox soydaşımız evlərindən qovuldu,

10 mindən çoxu isə

yaşayan kəndində 100-dən çox ev talan edildi, yandırıldı, əhalisi öz
yurdlarından qovuldu.

SSRİ-Türkiyə sərhəddinə toplaşaraq, orada gecələməyə məcbur oldular.
17 iyun - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qəbul etdiyi qərarda

24 aprel - Xankəndi şəhər İcraiyyə Kom itəsinin qərarı ilə ilk dəfə

deyilirdi ki, Azərbaycan SSR Ali Soveti Ermənistan SSR Ali Sovetinin
müraciətinə cavab olaraq, ölkənin təşəkkül tapmış və SSRİ Konstitusiyası

olaraq uydurma “erməni soyqırım ı”nı anma m ərasim i keçirildi.
1 m ay - Erm ənistandan 2 mindən çox azərbaycanlı deportasiya
olundu.
3
m ay - Erm ənilər H adrut rayonunun Tuğ kəndində Ermənistan
SSR-in bayrağını qaldıraraq iğtişaşlar törətdilər.

54

ilə təsbit edilmiş milli-ərazi quruluşunu qoruyub saxlamaq mənafeyini əsas
götürərək DQM V-nin Azərbaycan SSR-nin tərkibindən Ermənistan SSR-ə
verilməsini mümkün hesab etmir.
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4

iyul - DQM V İcraiyyə Komitəsi heç bir hüquqi əsası olmadan

18 sentyabr - Xankəndi şəhərində keçirilən mitinqdən ayrılan
5 min nəfərədək erməni azərbaycanlılar yaşayan Xocalı şəhərinə hücum

Erm ənistandan gələn azərbaycanlı qaçqınların Şuşada və onun ətraf
kəndlərində yerləşdirmələrini qadağan edən qeyri-qanuni qərar qəbul etdi.

etdilər. A tışm a nəticəsində 1 nəfər azərbaycanh həlak oldu, bir neçə nəfər

12 iyul - DQM V Xalq Deputatları Sovetinin sessiyası muxtar
vilayətin Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxması haqqmda qərar qəbul etdi.

isə yaralandı.
18-21

13 iyul - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti DQMV
Xalq Deputatları Soveti sessiyasımn 12 iyul 1988-ci il tarixli qərarını
qeyri-qanuni hesab etdi.

azərbaycanlılarm mənzillərinə basqm lar edilmiş, 850-dən çox ailənin

18 iyul - SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti respublikaların hər
ikisində yaranmış vəziyyəti və Ermənistan SSR və Azərbaycan SSR Ali
Sovetlərinin Dağlıq Qarabağ haqqında qərarları barəsində məsələni
müzakirə edərək qəbul etdiyi qərarda göstərilirdi: “DQM V Xalq Deputatları
Sovetinin xahişi ilə əlaqədar DQMV-nin Ermənistan SSR-in tərkibinə
keçməsi haqqm da Erm ənistan SSR Ali Sovetinin 15 iyul tarixli xahişini və
D QM V -nin Erm ənistan SSR-ə verilməsinin qəbuledilməzliyi haqqında
Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 1988-ci il 17 iyul tarixli qərarmı müzakirə

sentyabr -

Erm ənilər

tərəfındən

Xankəndi

şəhərində
evi

yandırılmış və ya dağıdılmışdır. Nəticədə, şəhəri tərk etməyə məcbur
edilmiş 15 mindən çox azərbaycanlı əhalinin xeyli hissəsi Şuşa, Xocalı və
Ağdam şəhərlərində məskunlaşmağa m əcbur olmuşdur.
21 sentyabr - DQMV ərazisində və Ağdam rayonunda xüsusi
vəziyyət və komendant saatı tətbiq edildi.
16 noyabr - Ermənilər Şuşa şəhərinin yaxınlığındakı Topxana
meşəsində qanunsuz olaraq meşəni qırıb yerində Yerevandakı Kənəkert
alüminium zavodunun sexinin və istirahət kompleksinin tikintisinə
başladılar.
17 noyabr - 5 dekabr - Bakıdakı Azadlıq meydanında SSRİ

və

rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağ m əsələsində tutduğu ikili (ermənipərəst)

Konstitusiya
əsasında
müəyyənləşdirilmiş
milli-ərazi
bölgüsünün
dəyişdirilməsini qeyri-m ümkün hesab edir. SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət

mövqeyinə, azərbaycanlıların Em ıənistandan deportasiyasına etiraz əlaməti

edərək,

Azərbaycan

SSR

və

Ermənistan

SSR-in

sərhədlərinin

Heyəti belə bir qərar qəbul edərkən SSRİ Konstitusiyasmın 78-ci maddəsini
əsas tutur ki, müttəfiq respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan
dəyişdirilə bilməz” .
19 iyul - D Q M V Xalq Deputatları Sovetinin sessiyası növbəti dəfə
DQM V-nin Azərbaycanın tərkibindən çıxması barədə qeyri-qanuni qərar
qəbul etdi.

olaraq davamlı mitinqlər keçirilmişdir.
22 noyabr - Ermənilər son iki həftə ərzində

Ermənistanda

genişmiqyash etnik təmizləmə - azərbaycanhlardan təmizləmək aksiyasını
həyata keçirdilər. Belə ki, 1988-ci il noyabrın 22-dən dekabrın 7-dək olan
müddət ərzində azərbaycanhlar yaşayan 22 rayonda 170 sırf və 94 qarışıq
(ermənilərlə) yaşayış məskənləri boşaldılmış, nəticədə 200 ınindən artıq

20 avqust - Xankəndi şəhər m eydanında keçirilən mitinqdə

azərbaycanh əhali Azərbaycana qovulmuşdur. Həmin vaxt 216
azərbaycanlı, o cümlədən 57 qadın, körpə və 18 uşaq qətlə yetirilmişdir.

Ermənistandan gələn azərbaycanlı qaçqınların muxtar vilayətin ərazisindən
çıxarılmaları tələbi irəli sürülmüşdür.

24 noyabr - Bakı, Naxçıvan və Gəncə şəhərlərində xüsusi vəziyyət
və komendant saatı tətbiq edilmişdir. Ermənistan ərazisindən Qubadlı

24 avqust - DQM V X alq Deputatları Sovetinin sessiyası bir daha
DQM V-nin Azərbaycanın inzibati tabeçiliyindən çıxardaraq Ermənistana

rayonunun Eyvazlı, Qədirli, Davudlu kəndlərinə hücum edilmiş, eləcə də

tabe etdirilməsi barədə qəbui edilm iş qərarı m üdafiə etdiyini bəyan etmişdir.
3
sentyabr - Erm ənilər azərbaycanhlar yaşayan Kərkicahan
kəndinə silahlı hücum etdilər.

56

Eyvazlı kəndi tamamilə yandırılmışdır.
26-27 noyabr - Ermənistanın

Vartanlı

azərbaycanlı vəhşicəsinə öldürülərək yandırılmışdır.
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N oyabr-dekabr - Erməni millətçiləri Quqark rayonunda 70 nəfər
azərbaycanlım qətlə yetirdilər. Rayonun təkcə Gözəldərə kəndində 21 nəfər,
onlardan 12 kişi, 6 qadın, 3 körpə olmaqla öldürülmüşdür.

münasibətlərin kəskinləşməsinin qarşısmı almaq və regionda vəziyyəti

I dekabr - Erm ənistanm Quqark rayonunda azərbaycanlılarla dolu
olan avtobusun erm ənilər tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər
həlak olmuş, 7 nəfər isə ağır yaralanmışdır.

vəziyyət daha da kəskinləşdi. Komitənin sədri A.Volski vəziyyəti
sabitləşdirmək deyil, əksinə gərginləşdirm ək siyasəti yürütdü. Onun fəal

10
dekabr - Zəlzələ ilə əlaqədar olaraq keçmiş Yuqoslaviyadan
göndərilən təyyarə Belqrad-Ankara-Yerevan marşrutu ilə Ermənistana
uçarkən Ankara istiqam ətindən gəldiyi üçün ermənilər onu türk təyyarəsi
hesab edərək vurub qəzaya uğratdılar. Sonralar günahlarını yumaq üçün
təyyarənin 6 nəfərlik şəxsi heyətinə abidə qoyuldu.
I I dekabr - Respublika Hərbi Komissarlığmın və Mülki Müdafıə

sabitləşdirmək adı altında yaradılsa da, fərmanda göstərilənlərin əksinə
olaraq Xüsusi İdarə Komitəsinin fəaliyyət göstərdiyi müddətdə DQM V-də

“səyləri” nəticəsində az müddət ərzində vilayətin idarə və müəssisələrinin
demək olar ki, hamısı Azərbaycan tabeliyindən İttifaqın tabeliyinə keçirildi.
Bütün sənədlərdə DQM V Azərbaycanm tərkibindən çıxarılmışdı.
Belə ki, o dövrdə SSRİ Plan Komitəsinin Hesabat sənədlərində
Dağlıq Qarabağ əslində on altmcı müttəfiq respublika kimi əlahiddə
göstərilirdi. Vilayət İcraiyyə Kom itəsinin binasınm üzərində dalğalanan
Azərbaycan bayrağı çıxarılıb, Erm ənistanm bayrağı sancılmışdı. Hər gün

Qərargahınm zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım etmək üçün səfərbər edib

Xankəndi-Yerevan marşrutu üzrə təyyarələr 22 dəfə reysə çıxırdı.

Gümrüyə (Leninakana) göndərdiyi, içərisində m üxtəlif peşə sahibləri
(69 səm işin, 9 ekipaj) olan “İL-76” təyyarəsi Gümrü yaxınlığında qəsdən
qəzaya uğradıldı. Q əzadan yalnız bir nəfər sağ çıxdı. Lakin həmin qəzanın
səbəblərini araşdırmaq üçün heç bir komissiya yaradılmadı.

Nəticədə, Xüsusi İdarə Komitəsinin fəaliyyət göstərdiyi dövrdə
Xankəndindən qovulmuş azərbaycanhların öz doğma ev-eşiklərinə
qayıtmasına nəinki təminat yaradılmadı, əksinə vilayətin azərbaycanhlar

D ekabr - M oskvada “Erməni birliyi” adlanan təşkilat yaradılmışdır.
“A SA LA ” ilə sıx əlaqələri olan və keçmiş sovet məkanmda terrorçuların

şəkildə
boşaldddı.
Vilayətin
yaşayış
məntəqələrindən
qovulmuş
azərbaycanhların bir qismi Şuşaya pənah gətirirdilər. Ümumiyyətlə,
A.İ.Volskinin “ciddi qayğısı” sayəsində vilayət demək olar ki, Azərbaycan

fəaliyyəti üçün onları saxta sənədlərlə təmin edən bu terrrorçu qurum Dağlıq
Qarabağa silah və m uzdluların göndərilməsində iştirak etmişdir.

1989

yaşayan bir sıra kəndləri də komitənin “köməkliyi” ilə məqsədəuyğun

hökumətinin nəzarətindən çıxmışdı.
Yanvar - SSRİ-də keçirilmiş

əhalinin

ümumittifaq

siyahıya

alınması zamam DQMV-nin 189 min 29 nəfər əhalisinin 145 min 450
nəfərinin (77%) erməni, 40 min 632 nəfərinin (21%) isə azərbaycanh

12

yanvar - SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti DQM V-də və onun

ətrafında millətlərarası münasibətlərin gərginliyinin davam etməsi ilə
əlaqədar olaraq D ağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində M uxtar
Vilayət statusunu saxlam aqla DQM V-də xüsusi idarə formasınm tətbiq

olduğu göstərilirdi.
Lakin üm um ittifaq siyahıya alınmasınm bu
məlumatlarını düzgün və obyektiv saymaq olmazdı. Ona görə ki, bu dövrdə
DQMV-nin əhalisi siyahıya alınarkən burada yaşayan ermənilərlə əlaqədar
şişirdilmiş rəqəmlər əsas götürülmüşdür. Yəni rəsmən vilayətdə qeydiyyatda
qalan, lakin Ermənistan SSR-də, yaxud SSRİ-nin başqa şəhərlərində daimi

edilməsi haqqında fərm an qəbul etdi. Həmin fərmanla DQMV-də bilavasitə
SSRİ-nin ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarına tabe olan Xüsusi İdarə

yaşayan və işləyən ermənilər (15-20%) vilayətin sakini kimi qələmə

Komitəsi yaradıldı. Kom itənin tərkibi 5 nəfər rus, 2 nəfər erməni, 1 nəfər
azərbaycanlıdan ibarət olmuşdur.

verilmişdilər.
Bununla yanaşı, Dağlıq Qarabağ bölgəsində tarixən yaşamış

SSRİ rəhbərliyi tərəfindən guya vəziyyəti sabitləşdirm ək üçün

azərbaycanldar isə siyahıya alınarkən artıq 1988-ci il sentyabrın 18-də

A.Volski başda olm aqla D QM V-də yaradılan bu komitə millətlərarası

Xankəndindən (15 min nəfərdən çox), eləcə də m üxtəlif vaxtlarda vilayətin
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bozi azərbaycanhlar yaşayan kəndlərindən qovulmuş və siyahıya alma
zamanı bu faktlar bilərəkdən nəzərə alınmamışdı. Demoqrafık göstəricilərin
təhlili bir daha sübut edir ki, erməni siyasətçiləri və onların him ayədarları
Azərbaycan xalqına qarşı uzun müddət hazırladıqları proqramı m əqsədyönlü
və ardıcıl şəkildə həyata keçirməyi özlərinin ali məqsədi saymışlar.
Mavt-may - Erməni silahlı dəstələri azərbaycanlılarm Dağlıq
Qarabağdan sıxışdırıhb çıxarılması kampaniyasmı genişləndirdilər. Bununla
da, DQM V-də hadisələr kəskinləşərək yeni mərhələyə qədəm qoydu.

22

iyul - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti AB

Senatının erməniləri müdafiə məqsədi ilə qəbul edilmiş 19 iyul tarixli
qətnaməsinə qarşı etiraz bəyanatı qəbul edərək Birləşmiş Ştatların rəsmi
dövlət hakimiyyət orqanları tərəfındən belə hərəkətlərə son qoyulmasım
tələb etmişdir.
29

iyul - Azərbaycandan Ermənistana gedən qatarlar Ermənista

ərazisində hücum lara məruz qaldığma görə onların hərəkəti dayandırıldı.
Azərbaycanm Naxçıvan M uxtar Respublikası Erm ənistan tərəfmdən

6 may - SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə DQM V-dəki idarə və
m üəssisələr Azərbaycan SSR-in tabeliyindən çıxarıldı.

blokada vəziyyətinə düşdü.
6
avqust

2
iyun - Erm ənistan KP MK-nın I katibi S.Arutyunyan M oskvada
çıxışında bildirdi ki, 1989-cu il iyunun 1-nə Ermənistanda bir dənə də olsun

azərbaycanlı ermənilər tərəfındən qətlə yetirildi.
16
avqust - Xankəndində ”DQMV

azərbaycanlı ailəsi qalmamışdır, halbuki hələ də Azərbaycanda 450 min
erməni yaşayır.

nümayəndələrinin qurultayı” keçirilmişdir. Qurultayda DQMV müstəqil

13
iyundan etibarm - Xüsusi İdarə Komitəsinin ermənipərəst
mövqeyi sayəsində DQM V-dəki azərbaycanhların yaşayış m əntəqələri
blokada vəziyyətinə düşdü.
28

iyun - Ermənilər tərəfmdən Bədərə kəndindən M eşəliyə gedən

şosse yoluna qoyulmuş partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində
maşındakı 6 nəfər m ülki azərbaycanh ağır yaralanmışlar.
7 iyul - Ennənilər Xankəndi yaxınlığındakı azərbaycanlılar yaşayan
Kərkicahan kəndinə silahlı hücum edərək kəndi yandırdılar.

-

Əsgəran

rayonunun

Meşəli

kəndində

əhalisinin

1 nəf

səlahiyyətli

İttifaq ərazisi elan edildi. Bununla da, vilayətdə hakimiyyət Milli Şura
adlanan qeyri-qanuni qurum tərəfındən mənimsənilmişdir.
DQMV-nin yalnız erməni əhalisini təmsil edən “səlahiyyətli xalq
niimayəndələri qurultayı”nın çağırılması və “Milli Şura”nın yaradılması isə
xüsusi idarə forması ideyasının tam iflasa uğradığını göstərdi. Qurultay
Azərbaycan SSR-in tərkibində m uxtar vilayət kimi Dağlıq Qarabağın
statusunu tanımaqdan imtina etdiyini bildirmiş, vilayəti Azərbaycan SSR
Konstitusiyasının
və
respublikanın
digər
qanunlarının
icrasının

Robert Koçaryanm rəhbərliyi altmda Xankəndində “Arsax Erm əni Xalq

dayandırıldığı “müstəqil ittifaq ərazisi” elan etmişdi. “Milli şura” DQMV-də
yeganə xalq hakimiyyəti elan edilmişdi ki, bu da əslində Xüsusi İdarə
Komitəsini səlahiyyətdən məhrum etmək, əslində vilayətdə Sovet

Hərəkatı” keçirilmişdir.

hakimiyyətini devirmək cəhdi idi.
26
avqust - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyət

8 iyul

- Sonralar Ermənistan Respublikasının prezidenti olmuş
“M iasum ”

(“Birləşmə”)

hərəkatının

təsis

konfransı

11
iyul - Xankəndində ermənilər tərəfindən 3 nəfər azərbaycanhya
hücum edilmiş, onlardan 2 nəfəri öldürülmüş, lnəfəri isə ağır yaralanmışdır.

“qurultay”ın bu qərarlarını və DQM V-də “Milli Şura” yaradılmasını

19
iyul - ABŞ Senatı eiTnəni lobbisinin təsiri və təzyiqi ilə
Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyət barəsində

qərar qəbul etdi.
28

qətnam ə

rayonlarına gedən 9 avtobus və 1 yük maşını karvam ermənilərin hücumuna

qəbul

etdi.

Erməniləri

müdafıə

məqsədilə

ABŞ

Senatınm

Azərbaycan əleyhinə kobud böhtanlarla dolu bu qətnaməsi Azərbaycanda
çox narazılıqla qarşılandı.

qanuna, Konstitusiyaya zidd hərəkətlər kimi qiymətləndirərək bu barədə

avqust - Şuşadan Bakıya, Ağdama və respublikanın digə

məruz qalmış, nəticədə 200-ə qədər adam yaralanmışdır.
15
sentyabr - Azərbaycan SSR Ali
DQMV-dəki Xüsusi İdarə Komitəsi ləğv olundu.
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16 sentyabr - Tbilisi-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən srrnişin

24
qətlə yetirilmişdir.

noyabr - Ermənilər tərəfindən 3 nəfər Qaradağh kənd sakini

avtobusu ermənilər tərəfındən partladılmış və bu terror aksiyası nətic .ində
5 nəfər həlak olmuş, 25 nəfər yaralanmışdır.
20
sentyabr - Erm ənilər Zod mədəninin Kəlbəcər rayonu S< iidlü
yaylağm da yerləşən sahəsinə partlayıcı qurğu qoyaraq partlatmış, nə icədə

28
noyabr - SSRİ Ali Soveti “Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayətində
vəziyyəti normal hala salmaq tədbirləri haqqında” qərar qəbul etdi. Qərarda
göstərilirdi ki, SSRİ Ali Soveti Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət

1 nəfər yaralanmış və həm in dövrdə dövlətə 28 min 929 manat ziyan

Heyətinin xahişini nəzərə alaraq DQM V üzrə respublika təşkilat komitəsi

vurulmuşdur.
7
oktyabr - Şuşa şəhərini Ağdam şosse yolu ilə bağlayan Xəlfəliçay
üzərindəki körpü partladılm ışdır. Bununla da, Şuşa rayonu faktiki olaraq

yaradılsm və 20-ci çağırış DQM V X alq Deputatları Sovetinin və onun

blokada vəziyyətinə düşmüşdür. Cinayəti törətmiş Abramyan Artur həbs
olunm uş və 1992-ci il aprelin 29-da 15 il müddətinə azadhqdan məhrum

28 noyabr - Ermənilərin açdığı atəş nəticəsində Qubadh ərazisində
2 nəfər azərbaycanlı öldürüldü.

edilmişdir.
16 oktyabr - Erm ənilər tərəfindən 2 nəfər Kərkicahan qəsəbə sakini

29 noya.br - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Qubadlı
rayonunda 3 nəfər qətlə yetirilmişdir.

qətlə yetirilmişdir.
19

N oyabr - Ermənistanda qalmış 30 nəfər azərbaycanlı kütləvi
şəkildə öldürüldü.

oktyabr - Culfa rayonunun Ərəfsə kəndi yaxınhğında 2 nəfər

yerli sakin erm ənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
Oktyabr - Laçın yolunun Qala dərəsi

icraiyyə kom itəsinin 12 yanvar 1989-cu ildə dayandırılmış səlahiyyətləri
bərpa edilsin.

1
ərazisində

ermənilər

dekabr - Ermənistan SSR Ali Soveti Azərbaycanm suverenliyin

kobud surətdə pozaraq, DQM V-nin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi

tərəfindən açılan atəş nəticəsində 1 nəfər azərbaycanlı öldürülmüşdür.
6
noyabr - Erm ənilər tərəfındən gecə Ağdam-Şuşa avtomobil

haqqında Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. 42 gün ərzində DQM V-nin
müəssisələri Ermənistanm m üvafiq nazirlik və idarələrinin tabeliyinə

yolunda Ağa körpüsünün partladılması nəticəsində Şuşanın ətraf rayonlarla

verildi. Birbaşa mərkəzin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq himayədarlığı

əlaqəsi kəsildi və şəhər blokada vəziyyətinə düşdü. Həmin gün ermənilər

sayəsində DQM V iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq

Ağdam rayonunda Q arqar çayı üzərindəki körpünü və eləcə də Ağdərə

Azərbaycandan ayrılması və Erm ənistana istiqamətləndirilməsi baş verdi.
Bütün rayon partiya komitələri Erm ənistan KP-nın tərkibinə daxil oldu.

rayonu ərazisində bir körpünü də partlatdılar.
14
noyabr - Ermənilərin silahh hücumu nəticəsində Qubadlı
rayonunun Seytas kəndi yaxınhğm da 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 1 nəfər azyaşlı
uşaq yaralanmışdır.
1 7 noyabr - Hadrut rayonunun Tuğ kəndində ermənilər tərəfındən
1 nəfər kənd sakini qətlə yetirilmişdir.
17
noyabr - ABŞ Senatınm Xarici İşlər üzrə Komitəsi yenidən
Azərbaycanın daxili işlərinə kobud müdaxilə edərək Dağlıq Qarabağ barədə
qətnamə qəbul etdi. Bu qətnamə “Dağlıq Qarabağ xalqınm mübarizəsinin
ABŞ tərəfındən müdafıə olunmasının ifadəsi” kimi qələmə verilsə də,

Azərbaycanın bütün

dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.)

dəyişdirildi və DQM V ərazisində Ermənistamn bayrağı və gerbi asıldı.
Bununla da, Ermənistan beynəlxalq hüququn əsas norma və prinsiplərini
pozaraq Azərbaycanm ərazi bütövlüyünə qarşı iddialarım rəsmən elan etdi.
Beləliklə, Ermənistan rəhbərliyi və erməni millətçiləri mərkəzin
bəzi dairələrinin köməkliyi ilə vilayətdə əsl mənada Dağlıq Qarabağm
iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni cəhətdən mənimsənilməsi prosesi
aparırdılar.
6

dekabr - Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti Ermənistan

qətnamənin mətnindən aydm olurdu ki, “Dağhq Qarabağ xalqı” ifadəsi

SSR Ali Sovetinin qəbul etdiyi 1 dekabr tarixli qərarı Azərbayean SSR-in

altında yalnız ermənilər nəzərdə tutulurdu.

suverenliyinə yolverilm əz müdaxilə, onun ərazi bütövlüyünə qəsd, regionda
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vəziyyətin sabitləşməsinə, normal münasibətlərin bərpasına kömək etməyən

törətdilər.

tədbir kimi qiym ətləndirərək bu barədə qərar qəbul etdi.

11 yanvar - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti
Ermənistan SSR Ali Sovetinin sessiyasımn 9 yanvar tarixli qəranm

1990
4 yan var - Erm ənilərin terrorçu qrupu tərəfindən Əsgəran-Ağdam
yolunda körpü partladdm ışdır. Həmin qrup 1991-ci il aprelin !8-də
Xocavənd rayonunda Amaras kilsəsi yaxınlığında 3 nəfər azərbaycanh polis
əməkdaşım da qətlə yetirmişdir.
5 yan var - Erməni terrorçulan Şuşa şəhərini su ilə təmin edən boru
kəm ərini partlatdılar.
6 yan var - Erməni terrorçuları Ağdam şəhərində yeni istifadəyə
verilmiş avtovağzal binasm ı partlatmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuşdur.
9 yan var - Erm ənilər tərəfindən Xocavənd rayonunun Qaradağlı
kəndində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
9 yan var - Ermənistan SSR Ali Soveti özünün növbədənkənar
iclasında “DQM V-nin

1990-cı il üçün sosial-iqtisadi inkişaf planmın

Ermənistan SSR-in 1990-cı il üçün sosial-iqtisadi inkişafi haqqında Dövlət
planına daxil edilm əsi” barədə Azərbaycana qarşı daha bir qeyri-qanuni
qərar qəbul etdi.
9 yanvar - Sov. İKP MK katibi A.N.Girenko və SSRİ M illətlər
Sovetinin sədri R.P.Nişanov Xankəndinə buraxılm addar, ermənilər onları
müşayiət edən daxili qoşunlara atəş açddar.
10 yanvar - SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti Ermənistan SSR Ali
Soveti tərəfindən “Dağlıq Qarabağa dair SSRİ Konstitusiyasına uyğun
olmayan 1989-cu il 1 dekabr və 1990-cı il 9 yanvar tarixli aktları” barədə

respublikamn suverenliyinin kobudcasm a pozulması kim i qiymətləndirdi.
12 yan var - Ermənilər tərəfmdən Todan kəndinə silahlı hücum
nəticəsində 4 nəfər azərbaycanlı öldürülmüşdür.
15 yanvar - SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin sədri
M .Qorbaçov “DQMV və bəzi başqa rayonlarda fovqəladə vəziyyət elan
edilməsi haqqında” fərman imzaladı. Azərbaycan SSR Ali Sovetinə təklif
edildi ki, Bakı və Gəncə şəhərlərində və başqa yaşayış məntəqələrində
qadağan saatlarmm tətbiq edilməsi də daxil olmaqla, lazımi tədbirlər
görülsün.
15 yan var - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Todan
kəndində 2 nəfər, Kərkicahanda isə 3 nəfər öldürülmüşdür.
16 yan var - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Xanlar
rayonunun Şəfəq kəndində bir nəfər, Laçın rayonunun Hacılar kəndində bir
nəfər azorbaycanh öldürülmüşdür.
18-19 yan var - Naxçıvan M uxtar Respublikası Şərur rayonunun
Kərki kəndi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfındən işğal olunmuşdur.
1920-ci illərdə Naxçıvan ərazisinin bir hissəsinin Erm ənistana verilməsi
nəticəsində

Kərki

Qərarda göstərilirdi: “Ermənistan SSR-in qəbul etdiyi bu qərarlar
Azərbaycan SSR-in suveren hüquqlarınm pozulması ilə bərabər, SSRİ
Konstitusiyasınm 74-cü maddəsinə əsasən heç bir hüquqi qüvvəyə malik

Ermənistan

ərazisində

anklav

vəziyyətində

qalmışdı. Kərki kəndinin işğal olunmasında Ermənistan ərazisindəki
dislokasiya olunmuş SSRİ M üdafiə Nazirliyi 7-ci ordusunun hərbçiləri də
yaxından iştirak etmişdilər. Kərki kəndi hal-hazırda işğal altındadır.

19
yanvar - Naxçıvan M SSR Ali Soveti M uxtar Respublikanm
SSRİ-nin tərkibindən çıxması haqqında qərar qəbul etdi.
19-20

qərar qəbul etdi.

kəndi

yan var

-

Ermənistan

silahlı

qüvvələrinin

təcavüzü

nəticəsində Naxçıvanm Sədərək rayonunda 10 nəfər azərbaycanh xüsusi
qəddarhqla öldürüldü. Həlak olanlar arasında 4 və 6 yaşlı körpələr də var
idi.

qaldı. Eyni zamanda, Ermənistandan daim hərbi yardım alan erm ənilər

19
yan var - SSRİ DTK-nm “A lfa” qrupu tərəfindən yanvarın 19-d
saat 19:27-də Azərbaycan televiziyasmın enerji bloku partladddı,
respublikada televiziya verilişləri dayandınldı. Məqsəd fövqəladə vəziyyət

A zərbaycan ərazisinə hücumlarmı davam etdirərək bir sıra qanlı hadisələr

rejiminin tətbiq edilməsi haqqında fərmanm əhaliyə çatdırılmasmm qarşısmı

deyil” . Lakin Ermənistan Moskva tərəfindən qəbul edilən bütün bu
qərarların heç birinə əhəmiyyət vermədi və bunlar hamısı kağız üzərində
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almaq və baş verəcək qırğınların m iqyasmın daha böyük olmasına rəvac

4 m art - Ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində Qazax rayonunun

verməkdən ibarət idi. Saat 21:00-dan etibarən SSRİ müdafiə naziri Dmitri
Yazovun rəhbərliyi altında qoşun hissələri m üxtəlif istiqamətlərdən

Bağanıs-Ayrım kəndində 7 nəfər dinc sakin diri-diri yandırılmış, 1 nəfər
yaralanmış, 13 yaşayış evi partladılmışdır.

barrikadaları dağıdaraq, əliyalm əhaliyə ağır texnikadan və müxtəlil tipli
silahlardan atəş açaraq, şəhərə daxil oldular.

5 m art - Qanlı yanvar hadisəsindən sonra iki respublika arasında
olan münaqişəni nizam a salmaq m əqsədilə SSRİ Ali Sovetinin qərarı qəbul

20
yan var - SSRİ A li Sovetinin Rəyasət Heyəti Azərbaycan SSR
Ali Sovetinin razılığı olm adan gecə saat 00:00-dan “Bakı şəhərində

edildi. Qərarda əllərdə toplanmış guya qanunsuz silahların yığılması

fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında” fərman verdi. Bu fərman səhər
saat 7-də radio ilə elan olundu. Həmin vaxtadək 100-dən artıq dinc sakin
qətlə yetirilmiş, yüzlərlə dinc sakin yaralanmışdı. Fövqəladə vəziyyət elan
ediləndən sonra isə 21 nəfər qətlə yetirilmişdi.
Həmin dövrdə Sov. İKP M K-nın Baş Katibi, SSRİ Ali Sovetinin
sədri M .S.Qorbaçovun imzaladığı fərmanla SSRİ Müdafiə Nazirliyinin,
SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin və SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin
qoşun hissələri Bakıya yeridilmiş, dinc əhaliyə amansız divan tutulmuş,
günahsız insanlar qətlə yetirilmişdir. Bu qanlı hadisə nəticəsində 131 nəfər
öldürülmüşdür ki, onlardan 117-si azərbaycanlı, 6-sı rus, 3-ü yəhudi, 3-ü
tatar; 744 nəfər ağır xəsarət almış; 4 nəfər itkin düşmüş; 400 nəfər isə həbs
edilmişdir.
25-26 yan var - Sovet qoşunları fövqəladə vəziyyət elan olunmayan
rayonlara - yanvarın 25-də Neftçalaya, bir gün sonra isə Lənkərana
yeridilmiş, nəticədə hər iki rayonda ümumilikdə 26 nəfər öldürülmüşdür.

məsələsi ön plana çəkildi. Bu məqsədlə SSRİ baş prokuroru və SSRİ Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinə tapşırıldı ki, iki ay müddətində SSRİ Ali
Sovetinə müvafıq məlumatlar təqdim etsinlər.
8
m art - Ermənilər tərəfindən 2 nəfər Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kənd sakini Vərəndəli fermasında qətlə yetirilmişdir.
24
m art - Bakı şəhərindən Bağanis-Ayrım kəndinə gedərkən Qazax
rayonunun Çaylı kənd sakinləri olan 3 nəfər mülki şəxs ermənilər tərəfindən
qətlə yetirilmişdir.
24
m art - Qazax rayonunun Bağanis-Ayrım kəndi erməni terorçu
dəstələrinin silahlı hücumuna məruz qalmış, ermənilər tərəfindən kəndin
günahsız mülki əhalisinə qarşı görünməmiş vəhşiliklər edilmişdir. Erməni
silahlı qruplarının bu genişmiqyaslı hücumu nəticəsində kənd işğal
olunmuşdur. İşğal zamanı Bağanis-Ayrım kəndində 100-dən çox ev talan
edilmiş və yandırılmış, nəticədə 10 nəfər həlak olmuş, 15 nəfərdən çox
insan yaralanmışdır. Xüsusu strateji əhəmiyyətli Bağanis-Ayrım kəndi

Beləliklə, sovet qoşunlarının Bakıya və Azərbaycanın digər rayonlarına

İcevan-Noyamberyan avtomobil yolu üzərində yerləşdiyindən ermənilər
tərəfindən bu kəndin işğalı xüsusi plan əsasında həyata keçirilmişdir.

hərbi

olaraq

Bununla da 600 nəfərdən çox əhalisi və Qazax rayonunun Aşağı Əskipara,

147-ə çatmışdı.
31 yanvar - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Gədəbəy

Quşçu Ayrım, Xeyrimli və M əzəm kəndləri ilə həmsərhəd, eləcə də Dağlıq

müdaxiləsi nəticəsində

öldürülən

insanların

sayı rəsmi

rayonunda 6 nəfər azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir.
Yanvarın
Respublikasımn

sonu

-

Ermənilər

tərəfındən

Naxçıvan

M uxtar

Şərur rayonunun Sədərək qəsəbəsində şərab

zavodu

partladılmış, 5 yaşayış evi dağıdılmış, 6 nəfər qətlə yetirilmiş, 23 nəfər
yaralanmışdır.
18

Qarabağdan xeyli kənarda yerləşən Bağanis-Ayrım kəndi ermənilərin
işğalçılıq siyasəti nəticəsində zəbt olunmuşdur.
24
m art - “Noraşen-Bakı” yolunun 364-cü kilometrliyində dəmir
yolunun partladılması nəticəsində teplovoz və 3 vaqon, 150 metrdən çox
dəm ir yolu xətti yararsız hala düşmüşdür.
27 m art - Naxçıvan M uxtar Respublikasımn Şahbuz rayonunun

fevra l - Yevlax-Laçın yolunun 105-ci kilometrliyində erm ənilər

tərəfmdən Şuşa-Bakı sərnişin avtobusunun partladılması nəticəsində 6 nəfər
həlak olmuş, 15 nəfər yaralanmışdır.
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Şada kəndində ermənilərin silahlı hücumu zamanı 6 nəfər yaralanmışdır.
28 m art - Ermənilər tərəfındən Naxçıvan M uxtar Respublikasının
Sədərək rayonunda 1 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır.
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28 m art - Babək rayonunun Kərməçataq kəndində bir neçə yaşayış

həmçinin

Dağlıq

Qarabağ

ərazisində

hüquqi

q ü w əy ə

malik

deyil.

evi yandırılmış, 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
29 m art - Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndinə ermənilərin silahlı

Ermənistan rəhbərliyi SSRİ prezidentinin fərmanma cavab olaraq bildirdi ki,
erməni silahlı qüvvələri silahlan təhvil verməyəcəklər. Artıq Ermənistan

hücumu nəticəsində 3 nəfər yaralanmışdır.
29
m art - Erm ənilərin silahlı hücum u nəticəsində Babək rayonunun

təkcə Azərbaycana deyil, eyni zam anda SSRİ-yə qarşı müharibə
vəziyyətində idi. Lakin mərkəzin laqeydliyi və bir çox hallarda bilərəkdən

Kərməçataq kəndində 1 nəfər öldürülmüşdür.
M art - Erm ənilər tərəfmdən Qazax rayonunda 1 nəfər, Bağanis-

hadisələrə prinsipial yanaşmaması erməniləri bir qədər də ruhlandırdı və
daha böyük cinayətlərə sövq etdi.

Ayrım kəndində isə b ir ailənin 5 nəfər üzvü vəhşicəsinə öldürüldü.
9
aprel - Erm ənilər tərəfmdən Qubadlı rayonunun Çayzəmi

Bununla yanaşı, ermənilərin sovet ordusunun hərbi hissələrinə
hücumu zamam çox asanhqla və maneəsiz olaraq silahlan ələ keçirmələri

kəndində “UAZ-462” m arkalı 96-92 AQD dövlət nömrə nişanlı avtomobil

onu göstərirdi ki, həm in silahlar onlara satılmışdı. Artıq mütəmadi hal alan

partladılmış, nəticədə 1 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır.
A prel - Erm ənilərin təcavüzü nəticəsində Gürcüstanda yaşayan

hücum və basqınlarla silahlann ələ keçirilməsinə mərkəzi hakimiyyət
tərəfindən etinasızlıq göstərilir və bilərəkdən göz yumulurdu. Azərbaycanda

1 nəfər azərbaycanlı öldürülmüşdür.
19
m ay - Erm ənilərin silahlı hücum u nəticəsində Naxçıvanm Yaycı

isə əksinə, yanvar aymdan fövqəladə vəziyyət tətbiq olunmuş və əhalidə
olan quş tüfəngləri belə yığılmışdı.

kəndində 1 nəfər azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi.
11 iyun - Erm ənilərin silahlı hücumu nəticəsində Xankəndində
1 nəfər azərbaycanlı öldürüldü. Həmin gün Kəlbəcərdə də erm ənilər

ly u l - Erm ənilər Gürcüstanda yaşayan azərbaycanhlardan 1 nəfəri
öldürdülər.

tərəfmdən 1 nəfər qətlə yetirildi.
21
iyun - Erməni

“QAZ-53” markalı avtomaşın partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş,
1 nəfər yaralanmışdır.

təcavüzü

nəticəsində

Laçın

rayonunun

8

avqust - Ermənilər tərəfindən Laçın rayonunun ərazisind

Köhnəkənd kəndində 2 qardaş xüsusi qəddarlıqla öldürüldü.
26
iyun - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində G ədəbəy

10
avqust - Ermənilər tərəfındən “Şamxor-Gəncə” avtomobil
yolunda Xanlar rayonunun Nadel kəndi yaxınlığında “LAZ” markalı 43-80

rayonunun Göyəli adlanan ərazisində 3 nəfər qətlə yetirilmişdir.
11
iyul - Tərtərdən Kəlbəcərə hərbçilərin müşayiəti ilə gedən m aşm

AQF nömrəli avtobus partladılmış, nəticədə 17 nəfər həlak olmuş, 26 nəfər
yaralanmışdır.

karvanma erməni terrorçulannm silahlı hücumu nəticəsində 14 nəfər həlak
olmuş, 35 nəfər yaralanmışdır.
21
iyul - Ağdərə-K əlbəcər yolunda ermənilər tərəflndən səm işin
avtobusunun atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, onlarca
azərbaycanlı yaralanmışdır.
25
iyul - Qanunsuz yaradılmış silahlı dəstələrin tərksilah edilməsi

10

avqust - Tbilisi-Ağdam marşrutu ilə hərəkət edən səmişin

avtobusu partladılmış, 20 nəfər həlak olmuş, 30 nəfər yaralanmışdır.
Cinayəti törətmiş erməni terrorçuları A. Avanesyan və M. Tatevosov həbs
olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuşlar.
İstintaq zamam məlum olm uşdur ki, cinayətkarlar 1991-ci ilin

silahlı dəstələr yaradılmasm ı qadağan etmək və silah qanunsuz saxlandığı

iyulun 17-də Ağdam-Tbilisi marşrutu ilə hərəkət edən səmişin avtobusunu
da partlatmağı planlaşdırmış, lakin özlərindən asılı olmayan səbəblərdən
aksiyanı həyata keçirə bilməmişlər.

hallarda onu geri alm aq haqqında” fərmanı qəbul edildi.
SSRİ prezidentinin bu fərmanı da Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən

17-21 avqust - Ermənilər tərəfmdən Qazax rayonunda 3 nəfər
azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetirildi.

haqqm da SSRİ prezidentinin “ SSRİ qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulm am ış

qəbul edilmədi və yeni seçilmiş parlament elan etdi ki, fərman Erm ənistan,
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Avqust -

Erm ənilər

Gürcüstanda

yaşayan

azərbaycanlı! rdan

təzyiqi nəticəsində Fransa həbsxanasından buraxdaraq, Ermənistana gəlmiş

Laçın

və terror fəaliyyətini davam etdirmək üçün buradan Dağlıq Qarabağa
göndərilmişdir.

rayonunda 2 nəfər vəhşicəsinə öldürüldü.
13 sentyabr - Erm ənilərin silahlı hücumu nəticəsində Ağdam

O, Avropada, xüsusilə Fransada neçə illər ərzində türk
diplomatlarma, Türk Kültür Ocaqlarına qarşı həyata keçirilən terror

rayonunda 1 nəfər öldürüldü.
15
sentyabr - Erm ənilər tərəfm dən Xankəndi şəhərində DQM V

aktlarına birbaşa başçdıq etmişdir. Beynəlxalq terrorçu M .M elkonyan
Azərbaycanın Xocavənd rayonunun işğalı zamanı erməni terror dəstəsinin
komandiri olmuşdur. O, xüsusilə 1992-ci ildə Xoeavənd rayonunun

1 nəfəri öldürdülər.
8 sentyabr - Erm ənilərin silahlı

təcavüzü nəticəsində

radio-televiziya m ərkəzinin partladdm ası nəticəsində 2 nəfər yaralanmışdır.
21 oktyabr - Erm ənilərin silahlı
hücumu nəticəsində Laçın
rayonunda 1 nəfər qətlə yetirildi.
3 noyabr - Erm ənilərin silahlı

hücumu nəticəsində

Laçın

rayonunun Zabux kəndində 3 nəfər öldürüldü.
24
noyabr - Erm ənilərin hücumu nəticəsində Xocavənd rayonunun
Qaradağlı kəndində 3 nəfər vəhşicəsinə qətlə yetirildi.
30
noyabr - Erm ənilər tərəfındən Xanlar rayonunun M atunaşen
kəndində 5 nəfər polis işçisi qətlə yetirildi.
30
noyabr - Xocalı aeroportunun yaxınhğmda ermənilər tərəfindən

Qaradağh kəndində, Xocalıda azərbaycanhların xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirilməsinə başçdıq edənlərdən biri olmuşdur.
1993-cü il iyunun 12-də Dağlıq Qarabağda öldürülən “A vo” ləqəbli
bu beynəlxalq terrorçunun Yerevanda keçirilən dəfn mərasimində rəsmi
şəxslər, o cümlədən Ermənistan prezidenti də iştirak etmişdir. Ermənistanm
m illi qəhrəmanı elan olunmuş terrorçunun adı M üdafıə Nazirliyinin
diversiya mərkəzlərindən birinə verilmiş, eləcə də onun Xankəndi və
Yerevanda heykəli qoyulmuşdur.
1991

səm işin avtobusunun partladılması nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 11 nəfər
yaralanmışdır.
30
ərazidə

noyabr - Əsgəran-Xankəndi yolunda Ağa körpüsü adlanan

Azərbaycan

SSR

DİN-nin

əməkdaşlarım

Şuşadan

Xoealı

aeroportuna aparan avtobus ermənilər tərəfındən partladılmış, nəticədə
2 milis işçisi yaralanmışdır.
14 dekabr - Erm ənilərin silahlı hücumu nəticəsində Ağdərə
rayonunda 1 nəfər öldürüldü.
15 dekabr - Erm ənilər tərəfındən Əsgəran rayonunun Cəmilli
kəndində 3 nəfər qəddarlıqla qətlə yetirildi.
1 7 dekabr - Erməni təcavüzü nəticəsində Şəm r rayonunda 2 nəfər

9 yanvar - Laçın-Şuşa yolunun 5-ci kilometrliyində “ Molodyoj
Azerbaydjana” qəzetinin müxbiri Salatın Əsgərova və hərbi qulluqçular podpolkovnik S.Larionov, mayor İ.İvanov və serjant İ.Qoekinin hərəkət
etdiyi avtomobilin erməni terror qm pu tərəfmdən atəşə tutulması nəticəsində
onların

4-ü

də

(müxbir

və

hərbi

qulluqçular)

qətlə

yetirilmişdir.

Cinayətkarlar - A.Mkrtçyan, Q.Petrosyan, A.Manqasaryan, A.Arustamyan
və terrorçu qrupun daha 5 üzvü həbs olunaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb
olunmuşlar.
9 yan var - Xankəndi şəhərində ermənilər tərəfındən DQMV Daxili

öldürülmüşdür.
İlin sonunda - M əşhur terrorçu, Suriya mənşəli ABŞ vətəndaşı,

işlər idarəsinin
edilmişdir.

1957-ci

9
yan var - Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.

ildə

Kalifom iya

ştatında

anadan

olmuş,

Qərbi

Avropada

“ASALA-nın inqilabi hərəkatı” adlı qmplaşmanm rəhbəri, uzun illər
axtarışda olan Monte M elkonyan 1985-ci il noyabrm 28-də 6 il m üddətinə
həbs olunmuş, lakin erməni lobbisi, eləcə də erməni terror təşkilatlarınm

70

rəisi

general-mayor V.Kavalyovun

həyatına

sui-qəsd

12
yanvar - “Yevlax-Laçın” avtomobil yolunun
kilometrliyində 547 saylı hərbi hissəyə məxsus “UAZ” markah avtomaşına
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1-2 aprel - Əsgəran rayonunun Daşbulaq kəndindən Xocalı

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində, SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin
polkovniki V.Qriqoryev həlak olmuş, 1 əsgər isə yaralanmışdır.

şəhərinə silahlı hücum zamanı erm ənilər raketlərdən, qumbaraatanlardan

27
yan var - Erm ənilər tərəfındən Xanlar rayonunun Dozular kəndi
yaxmlığında “VAZ-2106” markalı S 25-10 AQ və “QAZ-52” markalı 59-07
AQN dövlət nömrəli avtomaşmlar partladılmış, nəticədə 3 nəfər həlak
olmuş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.

istifadə edərək xeyli evi dağıtmış və yandırmışlar.
Aprelin əvvəllərində - Türkiyə Respublikasının SSRİ-dəki səfiri
Volkan Vural Yerevana səfəri zamanı çıxışlarında qeyd etmişdi ki, nə vaxta

20 fevra l - Xanlar rayonunun Dozular kəndi yaxmlığında “UAZ469” markalı 27-29 AQD dövlət nömrəli avtomaşmın ermənilər tərəfindən
partladılması nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.

gözlənilmir, Dağlıq Qarabağ məsələsi əsas problem kimi qalır, Türkiyə ilə
Ermənistan arasmda münasibətlər yaxşılığa doğru irəliləyə bilməz.
7 aprel - Qubadlı rayonunun Yuxarı Cibikli kəndinin ermənilər

24
fe v ra l - Erm ənilər tərəfindən Xankəndi yaxınlığında Şuşadan
Ağdama gedən “PA Z-32-05” markalı dövlət nömrəli avtobus partladılmış,
nəticədə 7 nəfər yaralanmışdır.

tərəfmdən atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər

24 fevra l - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Əsgəran
rayonunun Cəmilli kəndində 1 nəfər həlak olmuşdur.
25 fevra l - A ğdam rayonunun Gülablı kəndinə ermənilərin silahlı
hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
Fevral - M oskvada yaradılmış yazıçıların “A prel” təşkilatı
(assosiasiyası) Yerevan və Xankəndində səfərdə olduqdan sonra “A p ref’in
üzvlərindən T.Qaydar, A.Nuykin, V.Oskotski, Y .Çem içenko ermənilərin
mövqeyini müdafiə edən çıxışlarla onlarm təəssübkeşlərinə çevrildilər.
“A prel” təşkilatı yarandığı vaxtdan onun üzvləri öz işində humanizmi əsas

qədər

Azərbaycanm

ərazi

bütövlüyü

və

təhlükəsizliyinin

təminatı

yaralanmışdır.
8 aprel - Ermənilər tərəfindən SSRİ DİN-nin Daxili Qoşunlarınm
Zaqafqaziya və Şimali Qafqaz üzrə idarəsinin rəis müavini polkovnik

V.Blaxotin qətlə yetirilmişdir.
16
aprel - Ağdamdan Füzuli rayonuna gedən “M oskviç-412”
markalı 93-69 AQZ dövlət nömrəli avtomaşın ermənilər tərəfmdən
Xocavənd rayonu ərazisində partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş,

2 nəfər ağır yaralanmışdır.
16
aprel - Goranboy rayonunun Zeyvə kəndinin otlaq sahəsind
sovxozda işləyən 2 nəfər fəhlə ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
18

aprel -

Ermənilərin

silahlı

hücumu

nəticəsində

Füzuli

tutaraq SSRİ məkamnda baş verən hadisələrə münasibətlərini bildirirdilər.

rayonunun Aşağı Divanalılar kəndində 3 nəfər qətlə yetirilmiş, 2 nəfər ağır

Bu dövrdə Moskvadakı erməni dairələri “A p ref’ə ciddi maraq göstərir və bu
məşhur təşkilatdan öz təbliğat işlərində geniş istifadə edirdilər.

yaralanmışdır.
18

9
mart - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində X ocavənd
rayonunun Qaradağlı kəndində 2 nəfər qətlə yetirilmişdir.

ermənilər tərəfındən öldürülmüşdür.
20 aprel - Goranboy rayonunun Gürzəlilər kəndində 1 nəfər milis

14
mart - “Ağdam-Şuşa” marşrutu üzrə hərəkət edən səmişin
avtobusunun Ağdamla Əsgəran arasında ermənilər tərəfmdən avtomat

işçisi ermənilər tərəfındən qətlə yetirilmiş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.
20
aprel - SSRİ Daxili İşlər Nazirliyi daxili qoşunlar komandam

silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər
yaralanmışdır.

general-polkovnik

20 mart - M oskvada yazıçıların “Aprel” təşkilatm ın iclasında
“Rusiya ziyalüarınm Qarabağ Komitəsi” adlanan qondarma qurum yaradan
„ApreP’çilər Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibətdə qeyri-prinsipial
mövqe tutaraq hadisələrə birtərəfli mövqedən çıxış edirdilər.
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aprel - Xocavənd rayonunda 3 azərbaycanlı milis işçisi

Y.Şatalinin

Ermənistan

Ali

Sovetinin

sədri

L.Ter-Petrosyana göndərdiyi məktubda göstərilirdi ki, Dağlıq Qarabağ və
ona bitişik rayonlarda münaqişənin gedişində ermənilər tərəfindən daxili
qoşunların 19 hərbi qulluqçusu öldürülmüş (onlardan 6 nəfəri - 1991-ci ilin
yanvar-mart aylarında), yüzlərlə hərbi qulluqçusu isə yaralanmışdır.
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25
aprel - Ermənistan Respublikasınm Ali Soveti Dağlıq
Qarabağda və Azərbaycanla həmsərhəd bölgələrdə yaranmış vəziyyətin
müzakirəsi üçün SSRİ Ali Soveti qarşısında SSRİ xalq deputatları
qurultayınm çağırılması məsələsini qaldırdı.
28
aprel - Naxçıvan M uxtar Respublikasmm Sədərək rayonunda
partlayış nəticəsində 14 nəfər ağır yaralanmışdır.
28 aprel - Ermənilərin ağır artilleriyadan açdığı atəş nəticəsində
Şuşa şəhərində 2 beş mərtəbəli bina dağıdılmış, nəticədə 3 nəfər
yaralanmışdır.

26 may - Ermənilərin hücumu nəticəsində Ağdərə rayonunun

Umudlu kəndində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
30
m ay - Erməni terrorçuları tərəfindən Dağıstanm Xasavyurd
stansiyası yaxm hğında “M oskva-Bakı” səm işin qatarı partladılmış, nəticədə
11nəfər həlak olmuş, 22 nəfər ağır yaralanmışdır.
M ay - Laçın rayonunun Ermənistanla həm sərhəd olan Sadıllar
kəndində yerləşən mühafızə postunda Laçm rayon daxili işlər şöbəsinin
4 nəfər milis işçisi ermənilər tərəfındən qətlə yetirilmişdir.
M ay - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Hadmt rayonunun

29 aprel - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Qazax rayonunda
3 nəfər ağır yaralanmışdır.

Dolanlar kəndində 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 1 nəfər ağır yaralanmışdır.
2
iyun - Ermənilərin açdığı atəş nəticəsində Qubadlı rayonunu

1 m ay - Hadrut rayonunun Tuğ kənd orta məktəbinə məxsus
“UA2-469” markalı maşın ermənilər tərəfındən partladılmış, nəticədə
3 nəfər həlak olmuşdur.

Y uxarı Çibikli kəndində 1 nəfər hərbi qulluqçu qətlə yetirilmişdir.
9
iyun - Ermənilərin hücum u nəticəsində Tərtər rayonunun Qapa

2 m ay - Füzuli rayonundan Hadrut rayonunun Tuğ kəndinə gedən
“U AZ-469” markalı 30-78 AQD dövlət nömrə nişanlı avtomaşın ermənilər
tərəfindən partladılm ış, nəticədə 1 nəfər ağır yaralanmışdır.
2 m ay - A ğdam rayonunun Gülablı kəndinə erm ənilərin hücumu
nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.

kəndində 2 nəfər qətlə yetirilmiş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.
19
iyun - Ermənilər tərəfındən “Yevlax-Laçın” avtomobil yolunu
106-cı kilometrliyində 5459 saylı hərbi hissəyə məxsus “UAZ-469” markalı

avtomaşın partladılmış, 3 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər ağır yaralanmışdır.
22
iyun - Ağdərə rayonunun Baş Göytəpə kəndi yaxınlığında

ermənilərin hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
22
iyun - Ermənilər tərəfındən Ağdərə rayonunun Çərəkdar kənd

3 m ay - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Hadrut rayonunun
Yuxarı Fərəcli kəndinin kənarında yerləşən mühafızə postunda 1 nəfər qətlə
yetirilmiş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.

yaxınlığında 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
25 iyun - Ağdərə rayonunun Vaqbaş kəndində ermənilər tərəfındən

3 m ay - Ermənilərin açdığı atəş nəticəsində Qazax rayonunda
2 nəfər qətlə yetirilmiş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.

1 nəfər xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilmişdir.
26 iyun - Ermənilərin silahlı hücumu

9
m ay - DQM V təşkilat komitəsinin rəhbəri V.P.Polyaniçkoya
ermənilər Xankəndində sui-qəsd təşkil etmiş, lakin bu baş tutmamış, ancaq

rayonunun İmarət-Qərvənd kəndinin 2 sakini qətlə yetirmişdir.
27-28 iyun - Xocavənd rayonunda ermənilərin “Qarabağ” terror

o, 1991-ci il avqustun 1-də Şimali Osetiyada “naməlum” terrorçu tərəfındən
öldürülmüşdür.

təşkilatının üzvləri Qaradağlı kəndinə hücum edərək Vərəndəli fermasında

15
m ay - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində
rayonunun Yelican kəndi yaxınhğında 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.

Kəlbəcər

23
m ay - H adrut rayonunun Arpagədik kəndi yaxınlığında SSRİ
Daxili İşlər N azirliyininin Daxili Qoşunlarının 5460 saylı hərbi hissəsinin
giziri ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
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nəticəsində

Ağdərə

6 nəfər kənd sakinini (3 nəfər qadın olmaqla) diri-diri yandırmışlar.
28
iyun - Xocavənd rayonunun Kəndxurd kəndində ermənilər
tərəfındən 6 nəfər dinc sakin xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmiş, 3 nəfər ağır
yaralanmışdır.
İyun - Ermənilər tərəfindən Xankəndi-Şuşa avtomobil yolunda
SSRİ DİN-nin Daxili Qoşunlarınm mayoru Xomiç qətlə yetirilmişdir.
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3

iyul - Erm ənibrin silahlı hücumu nəticəsində Ağdərə rayonunun

Umudlu kəndində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
6 iyul - Goranboy rayonunun Erkec, M onaşit və Buzluq
kəndlərində 3 milis işçisi ermənilər tərəfındən qətlə yetirilmiş, 12 nəfər ağır
yaralanmışdır.
7 iyul - Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi yaxınhğındakı Ulbab
adlanan ərazidə 4 nəfər kənd sakini ermənilər tərəfmdən qətlə yetirilmişdir.
17
iyul - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Kəlbəcər
rayonunun Xammdərəsi və Uzungöl yaşayış məntəqələrində 2 nəfər qətlə
yetirilmiş, 1 nəfər ağır yaralanmışdır.

31
iyul - Dağıstan Respublikasının Temirtau stansiyasınm
yaxınhğında erməni terror qrupu tərəfmdən “Moskva-Bakı” səmişin
qatannın partladılması nəticəsində 16 nəfər həlak olmuş, 20 nəfər ağır

yaralanmışdır.
2
avqust - H adm t rayonunun Dolanlar kəndində ermənilər
tərəfindən “QAZ-53” markalı avtomaşmm partladdm ası nəticəsində 3 nəfər

həlak olmuş, 8 nəfər ağır yaralanmışdır.
8
avqust - Bir gün ərzində m s əsgərlərinin köməyi ilə Ermənistanm
N üvədi kəndinin azərbaycanlı əhalisi zorakdıqla Ermənistandan qovuldular.
10
avqust - Naxçıvan M uxtar Respublikası Culfa rayonunun

20 iyul - Erməni lobbisinin təsiri və köməyi sayəsində ABŞ Senatı
tərəfindən Ermənistana iqtisadi yardım göstərmək barədə qərar qəbul
olundu.

Laketdağ kəndində ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə

20 iyul - Ermənilərin
rayonunun Todan kəndində 2
yaralanmışdır.

Sarıyel

silahlı hücumu nəticəsində Goranboy
nəfər qətlə yetirilmiş, 8 nəfər ağır

21 iyul - Laçın rayonunun Əriməz yaylağında ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 9 nəfər xüsusi am ansızlıqla qətlə yetirilmiş, 3 nəfər ağır
yaralanmışdır.
23

iyul - Hadrut rayonunun Tuğ kəndi yaxm hğında Tuğ milis

bölməsinin 1 nəfər əməkdaşı və 1 nəfər yerli sakin ermənilər tərəfindən
qətlə yetirilmişdir.

yetirilmişdir.
12
adlanan

avqust - Ermənilərin açdığı atəş nəticəsində Kəlbəcər rayonunun
otlaq

sahəsində

1 nəfər

qətlə

yetirilmiş,

2

nəfər

yaralanmışdır.
18-22 avqust - Erməni hərbi hissələri vertolyotlar və ağır
texnikadan istifadə etməklə Qazax rayonuna hücum a keçdilər. Nəticədə,
Bağanis-Ayrım kəndi erm ənilər tərəfındən dağıddmış, dinc əhali isə
işgəncələr verilərək qətlə yetirilmişdir.
21
avqust - H adm t rayonunun Şadaxt kəndi yaxınlığında
“K aM AZ” markalı 70-30 AQO dövlət nömrə nişanlı avtobusun ermənilər
tərəfindən partladdması nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 10 nəfər ağır

26 iyul - ABŞ Senatı əksər səslə Azərbaycan
ərazisindən
ermənilərin guya zorla köçürülməsini pisləyən qətnamə
qəbul etdi.
Qətnamədə heç bir əsaslı fakt olmadan Azərbaycanın DQMV bölgəsində və

yaralanmışdır.
23

digər yerlərində yaşayan ermənilərə qarşı sovet ordusunun və Azərbaycanın

16 nəfər yaralanmışdır.
29
avqust - Goranboy rayonunun Şəfəq kəndində ermənilərin

hərəkətləri pislənilirdi.
30 iyul - Hadrut rayonunun 2 nəfər Zəncur kənd sakinləri
ermənilərin silahlı
yetirilmişdir.

hücumu

nəticəsində

xüsusi

qəddarhqla

qətlə

avqust - Şuşa-Cəmilli yolunda hərəkət edən avtomaşınm

erm ənilər tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş,

silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
2
sentyabr - Azərbaycan Respublikasının

Dağlıq

bölgəsində ermənilər qeyri-qanuni olaraq Dağlıq Qarabağ Respublikasınm

31 iyul - Ermənilər tərəfindən Ağdərə rayonunun Dronbon kəndi
yaxm hğm da avtomobil yolunun partladdm ası nəticəsində, SSRİ DİN-nin

yaraddm asını elan etdilər.
7 sentyabr - H adm t rayonunun Tuğ kəndində ermənilər tərəfmdən

Daxili Qoşunlarının 5 nəfər hərbi qulluqçusu yaralanmışdır.

2 nəfər kənd sakini qətlə yetirilmişdir.
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7 sentyabr - Ermənilərin açdığı atəş nəticəsində Qazax rayonunun
Bağanis-Ayrım kəndində 1 nəfər yerli sakin ağır yaralanmışdır.
8 sentyabr - “Ağdam-Xocavənd” avtobusunun ermənilər tərəfındən
atəşə tutulması nəticəsində 5 nəfər qətlə yetirilmiş, 34 nəfər yaralanmışdır.
8 sentyabr - “Ağdam-Qaradağlı” marşrutu ilə işləyən avtobusun
erm ənilər tərəfındən atəşə tutulması nəticəsində 8 nəfər həlak olmuş,
42 nəfər yaralanmışdır.
8 sentyabr - Ermənilər Qaradağlı kəndində 3 nəfər kənd sakininin
üzərinə dizel yanacağı tökərək yandırmış, 2 nəfərin isə başını kəsmişlər.
9 sentyabr - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Qazax
rayonunun Barxudarh dəmir yol stansiyasmda 1 nəfər ağır yaralanmışdır.
10 sentyabr - Erm ənilər tərəfmdən Xocalı şəhərində 2 nəfər qətlə
yetirilmiş, 5 nəfər ağır yaralanmışdır.
14
sentyabr - Hadrut rayonunun Zəmzur kəndi yaxınlığında “UAZ”
markalı avtom aşın ermənilər tərəfındən partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak
olmuş, 1 nəfər ağır yaralanmışdır.
14
sentyabr - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Ordubad
rayonunun Qaranquş adlanan ərazisində 2 mülki şəxs xüsusi qəddarhqla
qətlə yetirilmişdir.
17
sentyabr - Erm ənilər tərəflndən Goranboy rayonunun Şəfəq
kəndi yaxınlığında “Russkie borisi” kolxozuna məxsus “M AZ” markalı
avtomaşının partladılması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
17 sentyabr - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Goranboy
rayonunun Şəfəq və Zeyvə kəndlərində 2 nəfər qətlə yetirilmişdir.
18 sentyabr - Ağdərə rayonunun Metşen kəndi yaxınhğında
ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində

“ZİL-131” markalı avtomaşın

partladılmış, nəticədə 1 nəfər həlak olmuş və 1 nəfər ağır yaralanmışdır.
19

sentyabr

-

Ağdərə

rayonunun

İmarət-Qərvənd

kəndinə

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
20 sentyabr - Goranboy rayonunun Şəfəq, Todan, Erkec, Zeyvə
kəndlərində ermənilərin açdığı atəş nəticəsində 2 nəfər qətlə yetirilmişdir.
20-23 sentyabr - Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin razdığı ilə
Rusiya

Federasiyasının

PrezidentiB.Yeltsinin
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və Qazaxıstan

Respublikasının Prezidenti N.Nazarbayevin başçıhq etdikləri vasitəçilik
m issiyası münaqişə regionuna səfər etdi.
23
sentyabr - Ağdərə rayonunun İmarət-Qərvənd kəndində
erm ənilər tərəfindən 6 nəfər qətlə yetirilmiş, 3 nəfər ağır yaralanmışdır.
24 sentyabr - Vasitəçilik səylərinin gedişində münaqişənin
m ərhələlərlə aradan qaldırılmasınm bəzi məsələləri müzakirə olunaraq
M ineralnıye Vodı yaxınlığındakı Jeleznovodsk şəhərində Rusiya,
Q azaxıstan, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri tərəfındən birgə
kom m unike imzalandı.
İmzalanan sənəddə atəşin dayandırılması, 1992-ci il yanvarın 1-dək
D Q M V barəsində Azərbaycan və Ermənistanm Konstitusiyaya uyğun
gəlm əyən bütün aktlarının ləğv edilməsi, qanuni hakimiyyət orqanlarının
səlahiyyətlərinin təsdiq edilməsi, ittifaq qoşunlarından başqa bütün silahlı
birləşm ələrin münaqişə bölgəsindən çıxarılması nəzərdə tutulurdu. Sənədin
bir sıra nöqsanlarına, qeyri-müəyyən müddəalarmın olmasına baxmayaraq,
kom m unike qan tökülməsinin qarşısmın alınması istiqamətində atılan bir
addım idi. Lakin Ermənistan tərəfi götürdüyü öhdəliyə əməl etməyərək
A zərbaycana qarşı silahlı təcavüzünü daha da genişləndirdi. Belə ki,
Jeleznovodskda sənəd imzalanan zam an DQM V və ona bitişik bölgələrdə
erməni silahlı birləşmələrinin hücumunun güclənməsi və genişmiqyaslı
döyüşlərin getməsi onu göstərirdi ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağdakı silahlı
qüvvələrə nəinki nəzarət edə bilmir, əksinə buna rəvac verirdi. Nəticədə,
sənəd imzalandığı andan kobud surətdə pozularaq, Ermənistanın
təcavüzkarhq siyasəti ucbatından yerinə yetirilmədi.
24
sentyabr - Ağdam rayonu Abdal-Gülablı kəndi yaxınlığmda
“U A Z ” markalı avtomaşının ermənilər tərəfindən partladılması nəticəsində
1 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər ağır yaralanmışdır.
24 sentyabr - Əsgəran rayonunun Ağbulaq kəndi yaxınlığında milis
işçilərini aparan maşının ermənilər tərəfmdən atəşə tutulması nəticəsində
1 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər ağır yaralanmışdır.
25 sentyabr - Erm ənilər tərəfindən Xankəndi şəhəri yaxınlığında
“U A Z” markalı avtomaşmın partladılması nəticəsində 1 nəfər milis işçisi
həlak olm uş, 1 nəfər isə ağır yaralanmışdır.
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26 sentyabr - Erm ənilər tərəfındən “Yevlax-Laçın” yolunda

18
oktyabr - Şuşa rayonunun Qaladərəsi kəndində erməni
tərəfindən 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.

“V A Z -2106” markalı 72-07 A Q D nöm rə nişanlı avtomaşınm part’adılması
nəticəsində 2 nəfər həlak olm uş, 14 nəfər yaralanmışdır.
26
sentyabr - Erm ənilərin ağır artilleriyadan açdığı atəş rı
Şuşa şəhərində 1 nəfər qətlə yetirilm iş, 6 nəfər ağır yaralanmışdır.
28 sentyabr - X ocavənd rayonunun Muğanlı kəndində

cəsində

mənilər

tərəfindən 1 nəfər qətlə yetirilm işdir.
29 sentyabr - G oranboy rayonunun Şəfəq və Zeyvə ! rıdlərinə

18 oktyabr - Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində ermənilər
tərəfındən 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
19 oktyabr - Ağdərə rayonunun Sırxavənd kəndi yaxınlığında
erm ənilər tərəfındən “UAZ-469” markalı avtomaşın partladılmış, nəticədə
3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.

erm ənilərin hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
I oktyabr - Erm ənilərin silahlı hücumu nəticəsində ■ioranboy

22
oktyabr - Ağdərə rayonunun Baş Güneypəyə, Sırxavənd və O
G üneypəyə kəndlərində ermənilər tərəfındən 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 1 nəfər
yaralanm ışdır.

rayonunun Şəfəq və Zeyvə kəndlərində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
3
oktyabr - X ocavənd rayonunda ermənilər tərəfindən “U A Z”

26 oktyabr - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Qazax
rayonunun M əzən kəndində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.

m arkalı avtom obilin partladılm ası nəticəsində 2 milis işçisi həlak olmuş,

2 7 oktyabr - Goranboyun Todan kəndinə ermənilərin hücumu
zam anı 1 nəfər milis işçisi həlak olmuşdur.

2 nəfər ağır yaralanmışdır,
6
oktyabr - Qazax rayonunun Xeyrimli kəndində ermənilərin silahlı
hücum u nəticəsində 2 nəfər qətlə yetirilmişdir.
8 oktyabr - Erm ənilər tərəfındən Xocalı yaxınhğında 1 nofər qətlə

28 oktyabr - Xocavənd rayonunun Xocavənd kəndində ermənilər
tərəfindən 3 nəfər qətlə yetirilmiş, 3 nəfər ağır yaralanmışdır.
29 oktyabr - Xocalıdan Yevlaxa uçan “AN-2” təyyarəsi Əsgəran

yetirilmişdir.
9 oktyabr - Erm ənilərin silahlı təcavüzü nəticəsində Kərkicahan

rayonu ərazisində ermənilər tərəfindən vurulmuş, bütün heyət həlak
olm uşdur. Erm ənilər təyyarəni və meyitləri yandırmışlar.

qəsəbəsində 1 nəfər qətlə yetirilm iş, 1 nəfər ağır yaralanmışdır.
I I oktyabr - Erm ənilər tərəfindən Şuşa rayonunun Nəbilər kəndi

29
oktyabr - Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bər
etdikdən sonra BMT və dünya dövlətlərinə müraciət etdi. Müraciətdə

yaxınlığında Şuşa şəhərini içm əli su ilə təchiz edən kəmər partladılmışdır.
Oktyabrın ortaları - A ğdərə rayonunun İmarət-Qərvənd kəndi

A zərbaycan dövlət müstəqilliyinin bərpasını elan edərək, demokratiya,
azadlıq və bərabərlik yolu ilə getmək əzmini əsas tutaraq, dünya birliyində

erməni silahlı dəstələri tərəfm dən tam am ilə yandırılmış, onlarla dinc sakin

layiqli

həlak olmuşdur.
17 oktyabr - A ğdərə

möhkəm ləndirilm əsi
işinə
köm ək göstərməyi
arzulayaraq,
BMT
Nizam nam əsinə sadiq qalacağını və ondan irəli gələn öhdəlikləri yerinə

rayonunun

Baş

Güneypəyə

kəndində

ermənilərin hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 1 nəfər ağır
yaralanmışdır.
18 oktyabr - “A zərbaycan Respublikasınm dövlət müstəqilliyi
haqqında” Konstitusiya A ktınm qəbul olunması ilə Azərbaycan xalqı
1920-ci ildə itirilmiş m üstəqilliyini bərpa edərək tarixinin yeni mərhələsinin
başlanğıcına qədəm qoydu.
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yetirm əyə hazır olduğunu bildirərək BMT üzvlərindən xahiş etdi ki,
təşkilatın üzvlüyünə qəbul olunm aq məsələsi nəzərdən keçirilsin.
30-31 oktyabr - Erməni silahlı birləşmələri Tuğ və Salakətin
kəndlərini işğal etdilər. 230-dan artıq evi və ictimai binanı yandıran
erm ənilər azərbaycanlı əhalini təcavüzə məruz qoyaraq zorakılıqla öz
doğm a torpaqlarından didərgin saldılar.
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I noyabr - Ermənilər tərəfındən Əsgəran rayonunun mərkəzində
“U AZ-469” markalı 30-76 AQD nömrəli avtomaşın partladdm ış, 1 nəfər
həlak olmuş, 1 nəfər ağır yaralanmışdır.
5
noyabr - Qazax rayonunun Xeyrimli və Aşağı Ə skipara

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Dövlət katibi
T.İsmayılov, Baş nazirin müavini, millət vəkili Z.Hacıyev, Dövlət müşaviri,
m illət vəkili, Daxili işlər naziri M.Əsədov, Baş Prokuror İ.Qayıbov, millət

kəndlərinə ermənilərin silahlı hüeumu nəticəsində 2 nəfər qətlə yetirilmiş,

vəkilləri V.Cəfərov və V.Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Prezident
A paratının şöbə müdiri O.Mirzəyev, Meliorasiya və su təsərrüfat nazirinin

4 nəfər isə ağır yaralanmışdır.
5
noyabr - Şuşa rayonunun Nəbilər kəndinə ermənilərin silahlı

birinci müavini Q.Namazəliyev, Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayətinin
prokuroru İ.Plavski, M TN-in DQMV üzrə idarəsinin şöbə rəisi S.İvanov,

hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 1 nəfər yaralanmışdır.
7
noyabr - Ermənilərin hücumu nəticəsində H adrut rayonunun

D Q M V Daxili işlər idarəsinin rəisi V.Kovalyov, DQMV Fövqəladə
vəziyyət rayonunun komendantı N.Jinkin, Azərbaycan Respublikası Dövlət
katibinin köməkçisi R.Məmmədov, Azərbaycan Respublikası Dövlət
Teleradio Şirkətinin əm əkdaşlan, A.Mustafayev, A.Hüseynzadə və
F.Şahbazov, Rusiya Federasiyasından olan m üşahidəçilər general-mayor
M .Lukaşov və podpolkovnik V.Koçaryov, Qazaxıstan Respublikasımn
D axili İşlər Nazirinin birinci müavini S.Serikov və 3 nəfər ekipaj üzvü həlak
olmuşdur.

Xələfşə kəndində 2 nəfər qətlə yetirilmiş, 3 nəfər ağır yaralanmışdır.
I I noyabr - Qazaxm Xeyrimli kəndinin erm ənilər tərəfındən top
atəşinə tutulması nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər kənd sakini isə
yaralanmışdır.
12

noyabr - Xocalıdan Ağdama gələn “U A Z” m arkalı avtomobilin

Əsgəran rayonunun Noraguh kəndi yaxmlığmda ermənilər tərəfm dən atəşə
tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
12
noyabr - Goranboy rayonunun Todan kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 12 nəfər yaralanmışdır.
14 noyabr - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində A ğdam
rayonunun Əhmədavar kəndində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
15 noyabr - Hadrut rayonunun Zəmzur və Lah kəndlərinə

Bu hadisə Jeleznovodskda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həllinə yönəldilən ilk cəhdin sonu oldu və bu da erməni
təcavüzünün daha da genişlənməsinə təkan verdi.
22
noyabr - Ermənilərin Əsgəran rayonunun Ağbulaq kəndi
tərəfdən A ğdam rayonunun Abdal və Gülablı kəndlərini atəşə tutması
nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
24

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 8 nəfər qətlə yetirilmiş, 4 nə ər
yaralanmışdır.
16 noyabr - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Xocav ıd
rayonunun Xocavənd kəndində 2 nəfər qətlə yetirilmiş, 2 nəfər
yaralanmışdır.

ır

noyabr - Şuşanın Xankəndindən keçən telefon-rabitə xətləri

kəsilmiş, şəhər və digər azərbaycanhlar yaşayan kəndlər tamamilə ətraf
aləmdən təcrid olunmuşdur. Nəticədə, Xocalı və Şuşa mühasirə vəziyyətinə
düşmüşdür.
26

noyabr - Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbədənkənar

19 noyabr - Xocavənd rayonunun Xocavənd kəndinə erməni hərbi

sessiyasında Dağlıq Qarabağın muxtariyyət statusu qanuni və haqlı olaraq

birləşmələrinin hücumu nəticəsində 4 kənd sakini həlak olm uş, 27 nəfər
itkin düşmüş, 32 ev yandırdmışdır.

ləğv edildi. Halbuki, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin
Azərbaycan Respublikasmın Konstitusiyasına tabe olmaması 1988-ci ildən

20 noyabr - Agdam rayonunun Əliağalı kəndində ermənilər
tərəfındən 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.

belə

başlanğıcında

20
noyabr - Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndi yaxınhğm da
erməni terrorçuları tərəfındən Mİ-8 tipli mülki vertolyot vurulm uşdur.

qarşısınm alınmaması vəziyyəti get-gedə kəskinləşdirirdi. Nəticədə,
Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzarət olunmayan vilayətdə ermənilər

Nəticədə Xankəndinə sülhməramlı missiya ilə səfər edən 22 nəfər -

Erm ənistandan göndərilən silahlı dəstələr və hərbi texnikanın köməyi ilə
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azərbaycanlılara qarşı daha qanlı cinayətlər törətdilər ki, bu da münaqişənin

Erm ənistanın nəqliyyat və qaz blokadasının götürülməsi bildirilirdi.

böyüyüb iri miqyaslı m üharibəyə çevrilm əsinə səbəb oldu.
27
noyabr - SSRİ Dövlət Şurası “DQMV-də, Azərbaycan və
Erm ənistan
respublikalarının
sərhədyanı
rayonlarında
vcviyyəti

28
noyabr - Qazax rayonunun Aşağı
erm ənilərin hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.

sabitləşdirmək tədbirləri haqqında” qərar qəbul etdi. Qərarda Azərba
Erm ənistan Ali Sovetlərinə tək lif olunurdu ki, DQMV-nin
statusunun dəyişdirilm əsinə yönələn bütün qərarları ləğv etsin, müna
siyasi yolla nizam a sahnm asına şərait yaratmaq üçün dövlət b

:an və
;üquqi
ışənin
.çıları

səviyyəsində birbaşa dam şıqları davam etdirsinlər.
Eyni zamanda, sənəddə hər iki respublika prezidentinə tovsiyyə
edilirdi ki, atəşin dayandırılmasmı, m ünaqişə bölgəsindən bütün qanunsuz
silahlı birləşm ələrin çıxanlm asım təm in etsinlər. Qərarın sonunda SSRİ
Dövlət Şurası Azərbaycam n Ali Sovetinə müraciət edərək vəziyyətin bütün
kəskinliyinə baxm ayaraq, Erm ənistam n dəmir yolu və qaz blokadasım
dərhal aradan qaldırmağa çağırırdı.
Sənəddə A zərbaycanla Erm ənistanm eyniləşdirilməsi xətti özünü
onda göstərirdi ki, 1988-ci ildən keçən 4 il müddətində Ermənistanın ərazi
iddiaları və 1989-cu il 1 dekabr tarixli DQM V-nin Ermənistana
birləşdirilməsi haqqında Konstitusiyaya zidd qərarı ilə Dövlət Şurasının
qərarından bir neçə gün əvvəl, Azərbaycan parlamentinin DQM V-nin
hüquqi statusunu ləğv etməsi haqqındakı qəran bərabər tutulurdu. Lakin
dağılmaqda olan İttifaqm qəbul etdiyi bu sənədi hazırlayanlar yeni
yaradüm ası nəzərdə tutulan M üstəqil Dövlətlər Birliyi haqqında müqavilə
layihəsində suveren respublikalara özlərinin milli-dövlət və inzibati-ərazi
quruluşunu müstəqil surətdə müəyyənləşdirmək hüququnun iizərindən
tamamilə yan keçirdilər. Qərarda münaqişənin SSRİ Konstitusiyasına uyğun
surətdə siyasi yolla həll edilməsi ön plana çəkilirdi. Lakin məhz bu
Konstitusiya, süqutuna yaxmlaşan bir dövlətin Əsas Qanunu keçən 4 il
ərzində mərkəz və Ermənistan tərəfındən dəfələrlə pozulmuşdu.
Sənəddə münaqişənin genişlənməsinin qarşısını almağa çağırış
səslənsə də, Ermənistan tərəfindən hiddətlə qarşılanan və rədd edilən SSRİ

Əskipara

Oktyabr-noyabr - Atəşkəs haqqında əldə edilmiş razılığa
baxm ayaraq, erməni silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağın Xocavənd və
H adrut rayonlarının azərbaycanlı əhalisinə qarşı kütləvi hücumlara başladı.
30-a yaxın kənd işğal olunaraq dağıdıldı və yandırıldı. Dinc sakinlər
təcavüzə m əruz qalaraq öz evlərindən didərgin salındı.
1 dekabr - Erm ənilər rus əsgərlərinin köməyi ilə Kərkicahan
qəsəbəsinə hücum edərək qəsəbə əhalisini qrantomyot, minamyot, raket və
B M P ilə atəşə tutmuşlar. Nəticədə, 1 milis işçisi həlak olmuş, 3 nəfər qəsəbə
sakini itkin düşmüş, 5 nəfər yaralanmış, 21 ev yandırılmışdır.
2 dekabr - Əsasən rus hərbçilərinin idarə etdiyi zirehli texnika
növləri, o cümlədən döyüş maşınları ilə təmin olunmuş Ermənistan ordusu
X ankəndi tərəfdən Kərkicahan qəsəbəsinə hücum edərək oranın bir hissəsini
işğal etdi. Şuşadan qəsəbəyə əlavə kömək göndərmək qeyri-mümkün idi.
Çünki rus hərbçiləri Şuşadan Kərkicahana gedən yolu bağlamışdılar. Eyni
zam anda, Şuşa şəhərinin özü də hər gün erməni mövqelərindən intensiv top
və raket atəşinə tutulurdu.
7 dekabr - Füzuli rayonunun Yuxarı Divanalılar kəndi erməni
ordusu tərəfindən işğal edildi. Hərbi texnika ilə hücuma keçən ermənilər
kəndin bütün evlərini yandırmış, 12 nəfər kənd sakinini isə əsir götürmüşlər.
8 dekabr - Dağlıq Qarabağ erməniləri öz müstəqilliklərinə dair
qeyri-qanuni referendum keçirdilər. Lakin Azərbaycan əhalisi buna etiraz
edərək referendum da iştirak etməmiş və nəticələrini tanımamışdır.
8

dekabr - Azərbaycan Respublikası İslam Konfransı Təşkilatmın

(İKT) D akarda keçirilən dövlət və hökumət başçılarının V konfransında
46-cı tam hüquqlu üzv kimi təşkilata qəbul olunmuşdur. İKT Azərbaycan öz
dövlət m üstəqilliyini bərpa etdikdən sonra beynəlxalq hüququn subyekti
kimi qəbul olduğu ilk beynəlxalq təşkilatdır.
H əm in dövrdə Azərbaycamn İKT-yə üzv qəbul olunması həm
Erm ənistanın təcavüzünə m əruz qalmış, eləcə də informasiya təbliğat

prezidentinin tərksilah haqqında fərmanı heç yada belə düşmədi. Qərarda
münaqişə başlayandan Ermənistan tərəfındən Azərbaycan xalqına qarşı

imkanları z ə if olan ölkəmizin öz haqlı mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə

törədilən qanlı hadisələr, terror aktlan barədə bir söz deyilmir, ancaq

çatdırılm ası,
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münasibət bildirməsi üçün əsas verməklə yanaşı, islam dövlətləri tərəfındən
dəstəklənməsi üçün çox zəruri idi.
Buna görə də təşkilata üzv qəbul edildikdən üç ay sonra
Azərbaycanın müraciətinə cavab olaraq İKT-nin Baş Katibi Həmid əl-Q abid
öz müavini M əhəmməd M öhsinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini
ölkəmizdəki ictimai-siyasi vəziyyət və Dağlıq Qarabağ problem inin sülh
yolu ilə həll edilməsi üçün mövcud imkanlarla tanış olmaq üçün regiona
göndərdi.
10 dekabr - Kərkicahan qəsəbəsinə ermənilərin silahlı hücum u
nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 14 nəfər yaralanmışdır.
11 dekabr - Şuşa şəhəri və Kərkicahan qəsəbəsinə erm ənilərin
silahlı hücum u nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır.
12 dekabr - Ağdam rayonunun Çuxurməhlə, Əhmədavar, X ıdırlı,

23
dekabr - Şuşa rayonunun Malıbəyli kəndinə ermənilərin
h ücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.

23
dekabr - Cəbrayıl rayonunun Daşbaşı və Banazur kəndinə
erm ənilərin hücumu nəticəsində 2 nəfər qətlə yetirilmişdir.

23
dekabr - “Q arabağ” terror təşkilatınm üzvlərinin böyük silahlı
qüvvə ilə Əsgəran rayonunun M eşəli kəndinə hücumu nəticəsində 27 nəfər
kənd sakini qəddarlıqla öldürülmüş, 15 nəfər isə yaralanmışdır. Bu hərbi
həcavüz zam anı kənd sakinlərindən 3 nəfərin ailəsindən heç kəs salamat
çıxa bilm ədi. 12 nəfər - qadın, uşaq, qoca ermənilər tərəfındən diri-diri
yandırıldı. Meşəli faciəsi zam anı
kənddə digər ərazilərdən gələn
m üdafiəçilərlə birlikdə ümum ilikdə 48 nəfər azərbaycanlı həlak oldu,
41 n əfər isə yaralandı.

silahlı hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
14 dekabr - Erm ənilər tərəfmdən Kərkicahan qəsəbəsində 1 nəfər

Q arabağ silsiləsində, Qırxqız dağlarmm ətəklərində yerləşən və
m ünaqişə başlayandan erm ənilərin hücümlama qarşı mərdliklə dayanan
M eşəli kəndi erməni hərbi birləşmələri, xüsusilə “Qarabağ” terror
təşkilatının silahlı hücumu nəticəsində işğal edilərək yandırılıb dağıdıldı. Bu
kənddə erm ənilər tərəfmdən azərbaycanlı əhaliyə qarşı əsil soyqırım
törədildi.

qətlə yetirilmişdir.
15 dekabr - Erm əni silahlı birləşmələrinin Əsgəran rayonunun

24 dekabr - Füzuli rayonunun Arış, Çuvarlı, Qovğa, Çiman
kəndlərinə ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 2 nəfər qətlə yetirilmişdir.

Cəmilli kəndinə hücumu nəticəsində 15 nəfər azərbaycanlı həlak olmuş,

2 5 dekabr - Füzuli rayonunun Qaradağlı, Arış, Xatınbulaq, Çuvarlı
kəndlərinə ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmiş,
4 nəfər ağır yaralanmışdır.

Çinli, Şelli, Qalayçılar kəndlərinin ermənilər tərəfındən atəşə tutulm ası
nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 5 nəfər ağır yaralanmışdır.
13 dekabr - X ocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinə erm ənilərin

onlarla adam yaralanmışdır. Əhali doğma kənddən zorakılıqla qovulmuşdur.
15 dekabr - Erm ənilərin silahlı hücum u nəticəsində Xocalı
şəhərində 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.
16 dekabr - Erm ənilər tərəfındən Kərkicahan qəsəbəsinə silahlı
hücum nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
19 dekabr - Erm ənilər tərəfındən Füzuli rayonunun Qaradağlı
kəndinə silahlı hücum nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
20 dekabr - A ğdam rayonunun Sırxavənd kəndində ermənilər
tərəfındən 1 nəfər xüsusi am ansızlıqla qətlə yetirilmişdir.
20

dekabr - Erm ənilərin silahlı hücum u nəticəsində Kərkicahan

qəsəbəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
20
dekabr - Ağdərə rayonunun

26 dekabr - Şuşa-Laçın yolunun 4-cü kilometrliyində “ZİL-130”
m aşınının ermənilər tərəfındən partladılması nəticəsində 1 nəfər həlak
olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır.
26
dekabr - Erməni terrorçulan “M oskviç” maşınında Bakıdan
Şuşaya gələn 5 nəfər Şuşa sakinini Şuşa-Laçın yolunda güllələmişlər.
26

dekabr - Erməni silahlı birləşmələrinin Kərkicahan qəsəbəsinə

hücum u nəticəsində “M ayak” radiostansiyasının xüsusi müxbiri L.Lazareviç
həlak olm uş, 1 nəfər milis əm əkdaşı isə yaralanmışdır. Qəsəbədə 50-yə
qədər ev yandırılmışdır.

U m udlu kəndinə ermənilər

tərəfındən silahlı hücum nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
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27 dekabr - Erməni silahlı birləşmələrinin ağır texnika ilə h ü cu m u
nəticəsində Kərkicahan qəsəbəsində 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 1 n ə fə r
yaralanmışdır.
28 dekabr - Erməni silahlı dəstələrinin böyük qüvvə ilə X an k ən d i
şəhərinin Kərkicahan qəsəbəsinə hücumu nəticəsində 34 nəfər həlak o lm u ş,

cərayanma verilərək, başları kəsilərək qətlə yetirilmişdir. Bu illərdə 1154
nəfər yaralandı, yüzlərlə adama işgəncələr verildi.
Qeyd olunan illər ərzində Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfındən
törədilmiş 2559 toqquşma, 315 silahlı basqın, 1388 atəşətutma halları qeydə
alınmışdır ki, bunların da nəticəsində 514 nəfər həlak olmuş, 1318 nəfər

4 nəfər itkin düşmüş, 150 nəfərdən artıq dinc sakin yaralanmışdır. N əticəd ə,
strateji əhəmiyyətli Kərkicahan qəsəbəsinin Ermənistan silahlı q ü v v ələri

yaralanmışdır. 119 obyekt və 1134 azərbaycanlı evi ermənilər tərəfındən
dağıddmışdır.

tərəfındən işğal edilməsi ilə Xankəndi şəhəri bütünlüklə zəbt olundu.
29 dekabr - Ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində Ş u ş a
rayonunun Malıbəyli, Kosalar, Qeybalı kəndlərində 16 nəfər dinc s a k in

1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin
süqutuna qədər keçən dövr ərzində get-gedə kəskinləşən münaqişəni nizama
salmaq mümkün olmadı. Əksinə, İttifaqın müəyyən dairələri tərəfındən
him ayə edilən ermənilər Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını irəli sürərək
açıq-aşkar işğalçdıq siyasəti yeritmiş, nəticədə dinc sakinlər həlak olmuş,
yaşayış məntəqələri dağıddm ış, talan edilmiş və yandırdmışdır.

qətlə yetirilmişdir.
29

dekabr - Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndinə erm ən ilərin

silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər xüsusi am ansızlıqla qətlə yetirilmişdir.
1991
- Fransada “Erməni azadlıq hərəkatı” adlı terrorçu tə şk ilat
yaraddmışdır. Bu qrup terror fəaliyyətini ASALA ilə sıx əlaqədə h əy ata
keçirirdi.
İyun-dekabr - Qarabağın dağlıq hissəsindəki 30-dan çox y aşay ış
məntəqəsi, o cümlədən Meşəli, Cəmilli, Tuğ, İmarət-Qərvənd, Sırxavənd,
Lfmudlu, Qaradağlı, Kərkicahan və s. bu kimi digər strateji əhəm iyyətə
malik azərbaycanhların yaşadığı kəndlər erməni terror qrupları tərəfın d ən
yandırddı, dağıdddı və talan edildi. Bu dövrdə Erm ənistan silahlı
qüvvələrinin hücumu nəticəsində yüzlərlə azərbaycanlı öldürüldü, ə s ir
götürüldü və yaralandı.
1988-91-ci illər

-

Bu

dövrdə

etnik

təmizləmə

nəticəsində

Bu dövrdə SSRİ-nin mərkəzi hakimiyyət orqanları regionda
vəziyyəti sabitləşdinnək üçün səmərəli tədbirlər hazırlamaq və onları həyata
keçirmək iqtidarında olm addar. SSRİ rəhbərliyi tərəfındən çox kobud və
bağışlandmaz səhvlərə yol verilm iş, tərəflərin qarşıdurması kəskinləşmiş,
nəticədə münaqişəyə zorla cəlb olunan Azərbaycan Ermənistan tərəfındən
təcavüzə məruz qalmış və bu da İttifaq orqanlarına etimadsızlığı daha da
gücləndirmişdi.
1988-ci il hadisələri başlayan gündən Dağlıq Qarabağ məsələsi
mərkəzi mətbuatının səhifələrində geniş şərh olunur, informasiya blokadası
Azərbaycanm mövqeyini görünməyə qoymur, mərkəzin təbliğat maşını

azərbaycanlı qovuldu. Onlara məxsus 51 min ev, 165 sovxoz və kolxoz

hadisələri birtərəfli işıqlandırm aqda davam edirdi. M ünaqişə başlayandan
İttifaq orqanlarının birtərəfli mövqeyi (kütləvi informasiya vasitələri və
mərkəzi mətbuatın erm ənipərəst çıxışları) özünü açıq-aşkar göstərirdi.

əmlakı, çoxlu mal-qara talanmışdır.

Ermənilərin mərkəzi m ətbuat vasitəsilə Azərbaycana qarşı apardıqları yalan

Ermənistandakı

185

Ermənilər

azərbaycanlı

tərəfındən

kəndindən

217

250

azərbaycanlı

min

qətlə

nəfərə

qəd ər

yetirilmişdir.

Bunlardan 49 nəfəri ermənilərin əlindən qaçarkən dağlarda donmuş,

və böhtan kampaniyası münaqişənin gedişində də öz təsirini göstərirdi.
Ennəni lobbisinin təsiri altında olan mərkəzi mətbuatdakı yazdarın bir

41 nəfər qəddarlıqla döyülərək qətlə yetirilmiş, 35 nəfər işgəncələrlə qətlə

çoxunda belə bir fıkir vardı ki, Dağlıq Qarabağ barədə ərazi iddialarmın

yetirilmiş, 115 nəfər yandırdm ış, 16-sı güllələnm iş, 10 nəfər əzab v ə
işgəncələrə dözm əyərək infarktdan ölmüş, 2 nəfər xəstəxanada həkim lər

həllində ermənilərin marağı nəzərə alınmalıdır. Bu işdə ennənilərin siyasi
mənafelərini təmsil edən bir sıra rəsmi və qeyri-rəsmi şəxslər xüsusilə

tərəfındən öldürülmüş, digərləri isə suda boğularaq, asdaraq, elektrik

canfəşanlıq göstərirdilər.
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M ərkəzin himayədarlığı ilə A zərbaycana qarşı ərazi iddialarını və

8 yanvar - Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində ermənilərin

təcavüzünü davam etdirən erm ənilər SSRİ-nin süqutu ərəfəsində məsələni
beynəlxalq səviyyəyə çıxarmağa səy göstərirdilər. Erm əni siyasətçiləri və
kilsə xadimləri dünyanın m üxtəlif ölkələrinə səfərlər edərək öz iddialarmı

silahlı hücum u nəticəsində 8 nəfər yaralanmışdır.
8 yanvar - Erm ənilər tərəfındən “Krasnovodsk-Bakı” səmişin
bərəsinin partladılması nəticəsində 25 nəfər həlak olmuş, 88 nəfər ağır

həyata keçirm ək üçün problem i A vropa Şurası və Avropa Parlamenti

yaralanm ışdır.
9 yanvar

səviyyəsinə qaldırmağa çalışır, bu işdə m üxtəlif bəhanələr altında geniş
kampaniya aparırdılar. SSRİ-nin m övcud olduğu dövrdə öz məqsədlərinə
müəyyən qədər nail olan erm ənilər insan hüquqlarınm müdafıəsi pərdəsi
altmda Dağlıq Qarabağa BM T qoşunları yeritm ək və bütün bunlara
beynəlxalq xarakter verməyə cəhd göstərirdilər.

-

Ermənilərin

silahlı

hücumu

nəticəsində

Füzuli

rayonunun Qaradağlı, Cuvarlı, Arış və Hadrut rayonunun Axurlu kəndində
2 nəfər milis işçisi və 3 nəfər yerli sakin qətlə yetirilmiş, 5 nəfər
yaralanm ışdır.
10 yanvar

-

Ermənilərin

açdığı

atəş

nəticəsində

Kəlbəcər

Beləliklə, SSRİ süqut etdikdən sonra erm ənilər tərəfindən Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq əhəm iyyətli problem ə çevirməsi üçün geniş
miqyaslı kam paniyanm yeni m ərhələsi başlandı.

rayonunun Ağdaban kəndində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
13
yanvar - Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli, Arış, Ağbulaq

1992

nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
13
yanvar - Xocavənd rayonunun Ə m iralılar kəndinə ermənilərin

kəndlərinə ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
13
yanvar - Ermənilərin Kərkicahan qəsəbəsinə silahlı hücumu

1
yan var - Çexoslovakiya (Xarici işlər naziri İrji Dinstbir, daha
sonra isə Y.M oravçik) A lm aniyanı A TƏ M -in fəaliyyətdə olan sədri
qismində əvəz etmişdir.

Ə ylis kəndi yaxınhğında yerləşən hərbi postun atəşə tutulması nəticəsində

1
yan var - Erm ənilərin A ğdam ın Çuxurm əhlə kəndinə silahlı
hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olm uş, 28 nəfər yaralanmışdır.

2 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır.
17 yanvar - Şuşa rayonunun K osalar və Malıbəyli kəndlərinə

5 yan var - Kərkicahan qəsəbəsində erm ənilər tərəfindən 2 nəfər
qətlə yetirilmişdir.

erm ənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
18 yanvar - Erməni silahlı dəstələri Şuşa rayonunun Nəbilər

5 yan var - Erm ənilərin silahlı hücum u nəticəsində Hadrut
rayonunun A xullu kəndində 1 nəfər qətlə yetirilm işdir.

kəndinə hücum edərək oranı ələ keçirmiş və kəndi yandırmışlar.
2 0 yanvar - Ağdam rayonunun Qərvənd kəndinə ermənilərin silahlı

6 yan var - Erm əni silahlı dəstələri İmarət-Qərvənd kəndinin

hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
21 yanvar - Erm ənilərin Ağdam rayonunun Xıdırh kəndinə silahlı

Murovdağ yaylağm da H um aylar adlanan çoban alaçığına hücum edərək
2 nəfər azərbaycanlım yaralamışlar.
6 yan var - G oranboy rayonunun B öyük və Kiçik Çanabazar
adlanan ərazisində erm ənilərin silahlı hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə
yetirilmiş, 7 nəfər ağır yaralanm ışdır.
7 yan var - Erm ənilərin silahlı hücum u nəticəsində Füzuli
rayonunun Y uxarı Veysəlli kəndində 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 3 nəfər
yaralanmışdır.

90

silahlı hücum u nəticəsində 4 nəfər qətlə yetirilmişdir.
15
yanvar - Erm ənilər tərəfındən Naxçıvanm Culfa rayonunun

hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
22 yanvar - Ağdam rayonunun Çinli kəndinə ermənilərin silahlı
hücum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
25
yanvar - Şuşa rayonunun Xəlfəli və Malıbəyli kəndlərinə
erm ənilərin silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər qətlə yetirilmişdir.
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25

yan var - A ğdam rayonunun erm ənilər tərəfindən m üxtəlif

5

fevral - Xocavənd rayonunun Günəşli kəndi ermənilər tərəfındən

silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər
yaralanmışdır.

işğal edildi.
7

25 yan var - Xocavənd rayonunun Ə m rallılar kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmiş, 2 nəfər yaralanmışdır.

h ü cum u nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
11-12 fevral - Şuşanın Malıbəyli və Quşçular kəndləri Ermənistan

26 yan var - Goranboy rayonunun Şəfəq kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.

silahlı qüvvələri tərəfindən zəbt olundu. Hücum zamanı 30-dan çox
azərbaycanlı öldürülmüş, 140-dan çoxu yaralanmış və əsir götürülmüşdür.
B u qanlı hadisələr keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alaymın iştirakı ilə

28 yan var - Ağdamdan Şuşaya uçan 27137 saylı, Mİ-8 vertolyot
şəhərə çatmamış, yəni, Xəlfəli kəndinin üzərində Xankəndi istiqamətindən
ermənilərin raket atəşi ilə partladılmış, nəticədə vertolyotda olan 3 nəfər
heyət üzvü və 41 səmişin faciəli şəkildə həlak olmuşlar.
29 yan var - A ğdam rayonunun Şelli və Əhmədavar kəndlərinə
ermənilərin silahh hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.

fevral - Ağdam rayonunun Sırxavənd kəndinə ermənilərin silahlı

h əy ata keçirilmişdir.
12-18 fevral - ATƏ M -in xüsusi missiyası ilk dəfə Azərbaycanda
oldu.
14

fevral - Azərbaycanın müraciətini müzakirə edən BMT

T əhlükəsizlik Şurası ölkəmizin bu təşkilata üzv qəbul olunmasım tövsiyə

30-31 yanvar - Praqada Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
üzrə M üşavirənin (ATƏM) N azirlər Şurasımn ikinci görüşündə Azərbaycan

etdi.

Respublikası ATƏM -ə üzv qəbul edildi, o cüm lədən Dağlıq Qarabağ
bölgəsinə ATƏM -in məruzəçi missiyasm ın göndərilm əsi haqqında qərar
qəbul olundu.

Q aradağlı kəndinə silahlı hücumu zamanı 118 nəfər (uşaq, qadın, qoca) əsir
götürülm üş, 33 nəfər erm ənilər tərəfındən güllələnmiş, eyni zamanda

Fevralın əvvəli - Erm ənistan ordusu bir-birinin ardınca Yuxarı
Qarabağda azərbaycanhlar yaşayan sonuncu yaşayış məntəqələrini də işğal
etmək məqsədilə genişmiqyaslı hücum a başladılar.
1
fe v ra l - Ermənilərin Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu
kəndinə silahlı hücum u nəticəsində 3 nəfər qətlə yetirilmişdir.
1
fe v ra l - Xocalı rayonunun Fərrux kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 1 nəfər qətlə yetirilmişdir.
5
fe v ra l - Avropa Şurası Parlam ent A ssam bleyasının (AŞ PA) üzvü
olmayan A vropa ölkələri ilə əlaqələr Komitəsi Dağlıq Qarabağa dair ilk
bəyanat qəbul etdi. Bəyanatda deyilirdi ki, Komitə Dağhq Qarabağda
vəziyyətin

pisləşm əsi

ilə

əlaqədar

atəşin

dayandırılması

məqsədilə

13-17 fevral - Erməni silahlı dəstələrinin Xocavənd rayonunun

öldtirülən və yaralı halda olanları bir yerdə təsərrüfat quyusuna tökərək
basdırm ışlar. Əsir götürülənlərdən 68 nəfəri am ansızlıqla öldürülmüş, 50
nəfəri isə böyük çətinliklə əsirlikdən azad edilmişdir. Azad olunanların 18
nəfəri aldıqları sağalmaz yaralardan sonra vəfat etmişlər. Əsrlikdə
saxlanılanlara qarşı vəhşi, vandalizm hərəkətləri ilə davranılması, insanların
başlarının kəsilməsi, diri-diri basdırılması, dişlərinin zorla çıxardılması,
ac-susuz saxlanılması, işgəncə verilərək öldürülməsi insanlığa qarşı
törədilm iş ən ağır cinayət hadisəsi idi. Qaradağh kəndində 2 ailənin hər
birindən 4 nəfər öldürülmüş, 42 ailə öz başçısını itirmiş, 140-a yaxın uşaq
yetim qalm ışdır. Ümumilikdə, əhalisi ermənilər tərəfındən əsl soyqırıma
m əruz qalm ış bu kənddə 91 nəfər, yəni kənd sakinlərinin hər 10 nəfərindən

Ermənistan və Azərbaycan tərəfinə m üraciət edərək hər iki maraqlı tərəfı

biri qətlə yetirilmişdir.
22 fevra l - Ermənilərin Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli kəndinə

münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə çağırır. Sənəddə Azərbaycamn

silahlı hücum u nəticəsində 3 nəfər qətlə yetirilmiş, 3 nəfər itkin düşmüş,

mənafeyinə zidd olaraq BM T Təhlükəsizlik Şurasından Ermənistanın tələbi

12 n əfər ağır yaralanmışdır.
22
fevral -

ilə Dağlıq Qarabağa BMT qüvvələrinin gətirilməsi xahiş olunurdu.

Qubadlı

rayonunun

Məlikməhəmmədli

ennənilərin silahlı hücumu nəticəsində 3 nəfər qətlə yetirilmişdir.
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23 fevra l - Ermənilər tərəfindən Şuşa rayonunun mərkəzi raket və
top atəşinə tutulmuş, nəticədə 1 nəfər həlak olm uş, 4 nəfər yaralanmışdır.
24 fe v ra l - İran İslam Respublikasımn Xarici işlər naziri Əli Ə kbər
Vilayətinin münaqişə regionuna səfəri olmuşdur.
26
fevra l - Ermənilər tərəfindən Tərtər rayonunun m ərkəzinin raket
və top atəşinə tutulması nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 9 nəfər
yaralanmışdır.
25-26 fevra l - Ermənistan silahlı q ü w ələri Xankəndində yerləşən
keçmiş SSRİ-nin 4-cü ordusunun 23-cü diviziyasına daxil olan 366-cı
motoatıcı alayın 10 tankı, 16 zirehli transpartyoru, 9 piyadaların döyüş
maşını, 180 nəfər hərbi mütəxəssisi və xeyli canlı qüvvəsi ilə Xocalını
mühasirəyə aldı. Ermənilər ən m üasir silahlarla Xocalı şəhərinə hücum
edərək şəhəri yerlə-yeksan etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər tamamilə
dağıdılmış, yandırılmış və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdilər.
Onların içərisində başları kəsilən, gözləri çıxarılan, dərisi soyulan, diri-diri
yandırılan və digər şəklə salmanlar çoxluq təşkil edirdi.
Bu soyqırım nəticəsində, rəsmi rəqəm lərə

görə,

613

nəfər

öldürülmüşdür ki, onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadm, 70 nəfəri isə
qocalar idi. Bunların içərisində
8 ailə tamamilə məhv edilmişdir;
56 insan işgəncə ilə öldürülmüşdür;

zam anı mühasirədə qalmış şəhərin 3000 nəfərədək silahsız mülki əhalisi
düşm əndən xilas olmaq üçün şəhəri tərk etdi. Çox təəssüf ki, o dövrdə
X ocalıya heç bir kömək olmadığından həmin əhalinin demək olar ki, böyük
b ir hissəsi erməni vəhşiliyindən xilas ola bilmədi.
İstintaq materiallarından məlum olur ki, hüeum a rəhbərlik edən və
hazırda Ermənistanın müdafiə naziri olan Seyran Ohanyanın, eləcə də
366-cı alayın 3-cü batalyonunun komandiri Yevqeniy Nabokixinin
kom andasında əlavə olaraq 50-dən çox erməni zabiti və gizirləri iştirak
etm işlər.
Rus zabiti m ayor Yuriy Girçenko gündəliyində yazır: “X ocahya
hücum planı çox məxfi hazırlanmışdı. Əvvəlcə şəhər mühasirəyə ahndı.
B urada xeyli silahlı O M ON-çular da var idi. Odur ki, Ağdam istiqamətində
bir koridor açıldı və səsucaldanla silahsız çıxm aq şərti ilə OM ON-çulara
getm ək icazəsı verildi. Koridorla OM ON-çularla bərabər əhali də çıxmağa
başladı. O nlar koridorun sonuna çatdıqda əsl qırğm başladı. OM ON-çular
qırıldıqdan sonra uşaq, qadın, qoca olm asından asılı olmayaraq, bütün
tutulanların diri-diri gözləri çıxarıhr, qulaqları kəsilir, dərisi soyulurdu.
Qaçanları isə, Gülablı kəndinə qədər təqib edib qırdılar. Koridorda 200-dən
çox, şəhərdə isə 300-dən çox azərbaycanh əsir götürüldü” .
Erm ənilərin X ocahda törətdikləri vəhşilikləri faktlarla sübut edən
Rusiyanm “M emorial” Hüquq-M üdafiə M ərkəzinin məlumatında hətta, diri
adamm başının dərisinin soyulması faktı da qeydə ahnmışdır.

27 ailənin yalnız 1 üzvü qalmışdır;
25 uşaq hər iki valideynini itirmişdir;
130 uşaq valideynlərindən birini itirmişdir;

H əm in silahh birləşm ələr Xocalı sakinlərinə qarşı soyqırım
törədərkən 111 nəfəri Xocahda, mühasirədən çıxıb qaçmağa müvəffəq

230 ailə öz başçısım itirmişdir;
487 insan şikəst olmuşdur (onlardan 76 nəfər həddi-buluğa

olmuş X ocalı sakinlərini təqib edərək 16 nəfəri Kətik meşəsində, 130 nəfəri
N axçıvanik yolunda, 23 nəfəri Qaraqaya ətrafinda, 23 nəfəri Dəhraz kəndi

çatmamışlardır);
1275 insan əsir götürülmüşdür;
1165 insan girovluqdan azad edilmişdir;

yaxınlığında, 8 nəfəri Şelli istiqamətində, 6 nəfəri Əsgəran asfalt yolunun
86-cı kilom etrində və s. yerlərdə, əsir götürülənlərdən 18 nəfərini isə
Əsgəran Rayon Daxili İşlər Şöbəsində işgəncə verərək xüsusi amansızlıqla
qətlə

yetirmişlər.

M eyitlərin

xarici

m üayinəsi,

məhkəmə-tibb

150 nəfər itkin düşmüşdür.
Qüvvələr nisbəti qeyri-bərabər olan döyüşlərdən sonra Xocalıda

ekspertizalarınm rəyləri, mühasirədən çıxmağa müvəffəq olmuş Xocalı

olan özünüm üdafiə qüvvələri son nəfərinə qədər vuruşaraq düşmənə çox

sakinlərinin ifadələri ilə ermənilərin və 366-cı alaym hərbi qulluqçularının

ciddi müqavim ət göstərdilər. Bunun özü də o dövrdə şəhəri müdafıə edən

azərbaycanlılara qarşı törətdikləri ağlasığmaz işgəncə, vəhşilik faktları
müəyyən edilmişdir.

insanların göstərdiyi ən böyük qəhrəmanlıq nüm unəsi idi. Xocalıya hücum
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İstintaqla müəyyən edilmişdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri və
keçmiş SSRİ-nin Xankəndində dislokasiya olunmuş 366-cı alayınm
hərbçiləri ilə birlikdə törətdikləri bu əməldə Birləşmiş M illətlər Təşkilatımn
Baş
M əclisinin
“Soyqırım
cinayətinin
qarşısmın
ahnm ası
və
cəzalandırılması haqqında” 1948-ci il 9 dekabr tarixli konvensiyasında və
Azərbaycan Respublikası CM -in 103-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş
soyqırım cinayətinin tərkibi vardır.
Həmçinin cinayət işi öyrənilərkən müəyyən edilmişdir ki, Xocalı
soyqırımım

həyata

keçirən

Ermənistanın

hərbi

birləşmələri,

Dağlıq

Qarabağdakı silahlı birləşmələr və keçmiş sovet ordusunun Xankəndində
yerləşən 366-cı alayınm hərbçiləri tərəfındən dünya dövlətlərinin qəbul
etdiyi beynəlxalq hüquq normalarına da riayət edilməmiş, 1949-cu il
12 avqust tarixli “Döyüşən silahlı qüvvələrdə yaralıların və xəstələrin
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında”, “Hərbi əsirlərlə rəftar haqqm da”
və “M üharibə zamanı mülki əhalinin qorunması haqqında” Cenevrə
Konvensiyalarınm müvafıq maddələrində nəzərdə tutulan - döyüş
əməliyyatlarında bilavasitə iştirak etməyən şəxslərə qarşı onların həyatına
və şəxsiyyətinə qəsd etmək, o cümlədən hər hansı şəraitdə öldürmək, şikəst
etmək, qəddarcasına rəftar etmək və işgəncə vermək, girov götürmək, insan
ləyaqətinə toxunmaq, o cümlədən təhqiramiz və alçaldıcı tərzdə rəftar

1. Zarviqorov Yuri Yuriyeviç - 366-cı alayın komandiri
2. Çitçyan Valeri İsaakoviç - 366-cı alayın 1-ci batalyonunun
qərargah rəisi
3. Ayriyan Vaçaqan Qriqoryeviç - 366-cı alayın kəşfıyyat rəisi
4. Akopyan M ovses Qrantoviç - 366-cı alayın 1-ci batalyonunun
2-ci rotasınm komandiri
5. Abramyan Poqos Qamuşeviç kom andiri

6. Kisebekyan Qriqoriy Akopoviç - 366-cı alayın rabitə rotasınm
kom andiri
7. Arutyunyan Slavik Vadimoviç - 366-cı alayın 5-ci rotasınm
kom andiri
8. İşxanyan A ndrey Artyuşeviç - 366-cı alayın 1-ci rota təchizat
vzvodunun komandiri
9. Beqlaryan Sergey Yurikoviç - 366-cı alayın 2-ci batalyonu,
vzvod komandiri
10. Arutyunyan Kamo Rafaeloviç - 366-cı alaym təmir rotasınm
vzvod komandiri
11. Danielyan Armen Borikoviç - 366-cı alayın təmir rotasımn
vzvod komandiri

edilməsi kimi hərəkətlərin qadağan olunması barədə tələblər kobud surətdə
pozulmuşdur.
Hazırda aşağıda göstərilən 38 nəfərin - 366-cı alaym hərbi
qulluqçuları və digər şəxslərin Xocalı soyqırımında iştirakı tam sübuta

Xankəndində 11 -ci alayın

12. Qarmaş Viktor Anatolyeviç - 366-eı alaym zabiti

yetirilmiş və onların Azərbaycan Respublikası CM -in soyqınm a görə

13. Smaqin Aleksandr Vladimiroviç - 366-cı alayın zabiti
14. Balyazin Oleq V iktoroviç - 366-cı alayın zabiti
15. Beqlaryan Armen Volodiyeviç - 366-cı alayın 1-ci rotasının
baş texniki

məsuliyyət nəzərdə tutan 103-cü maddəsi, habelə sülh və insanlıq əleyhinə,
müharibə cinayətlərinə görə məsuliyyət nəzərdə tutan CM -in 107-ci (əhalini

16. Ayrapetyan Aleksandr Aleksandroviç - 366-cı alayın giziri
17. Mirzoyan Vaçik Qrantoviç - 366-cı alayın 2-ci rotasının

deportasiya etmə və ya məcburi köçürmə), 113-cü (işgəncə), 115.4-cü
(müharibə qanunlanm və adətlərini pozma) maddələri ilə nəzərdə tutulan

starşinası

cinayəti etməkdə təqsirləndirilən şəxs kimi cəlb olunmaları barədə qərarlar

starşinası

çıxanlmış, barələrində məhkəmələr tərəfındən həbs qəti imkan tədbiri
seçilmiş və beynəlxalq axtarışlarmm həyata keçirilməsi üçün müvafıq
sənədlər
İnterpolun
Azərbaycan
Respublikası
Milli
Bürosuna

18. Ayrapetyan Vaçik Qurqenoviç - 366-cı alayın 3-cü rotasının
19. Abramyan Armo Aramoviç - Xankəndi şəhər DİŞ-nin rəisi
20. Qukasyan Mavrik Araratoviç - Əsgəran RDİŞ-nin rəisi
21. Aqacanyan Karlen Levonoviç - Əsgəran RDİŞ-nin sabiq rəisi

göndərilmişdir:
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22. Barseqyan Şaqen Semyonoviç - Ə sgəran rayon DİŞ-nin r ə is

24. Koçaryan Serjik Sumbatoviç - X ankəndi şəhər həbsxanasm m

keçirilm əsi və ya onlara verilməsi, habelə azərbaycanhların yaşayış
m əntəqələrinin 366-cı alaya ınəxsus hərbi texnika ilə atəşə tutulması ilə
əlaqədar məlumatların ahnm ası və digər xüsusatlarla bağlı Rusiya
Federasiyası,
Özbəkistan
və
Qazaxıstan
Respublikaları
Baş
prokurorluqlarına hüquqi yardım göstərilməsi barədə təqdimatlar

25. Ayriyan Samvel Samurkayeviç - Ə sgəran RDİŞ-də müfəttiş

göndərilm işdir.
X ocalı soyqırımınm törədilməsində iştirak etmiş 366-cı alayın 2-ci

müavini
23.

Petrosyan

Karo

Vaniyeviç

-

Ə sgəran

RDİŞ

y an ğ ın

təhlükəsizliyi bölm əsinin rəisi
rəisi
26. Qriqoryan Edik Em irvaroviç - Ə sgəran RDİŞ-nin əməkdaşı
27. Qriqoryan A rarat Rantikoviç - Ə sgəran RDİŞ-nin əməkdaşı
28. Akopyan O leq N ikolayeviç - H əsənabad kənd sovxozunun
üzvü
29. Tumasyan Seyran A prakoviç - X asq kəndində sürücü
30. Babayan G eorgi Ginikoroviç - H əsənabad kənd sovxozunda
sürücü
31. Qriqoryan V alerik Sergeyeviç - H əsənabad kənd sovxozunun
üzvü
32. Balasanyan
cəbhəsinin sədri

V italiy

M ixayloviç

-

DQM V

erməni xalq

34. Babayan B ahadur Giniqoroviç - Ə vvəllər Xocalıda yaşamışdır
35. M anqasaryan A rtik Q urgenoviç - Ə sgəran rayonu, Daşbulaq
kənd sakini
36. Kaqramanyan H am let Asriyeviç - Ə sgəran rayonu, Daşbulaq
kənd sakini
Qriqoryan

olunm aları, eləcə də əsir və girovlarla am ansız rəftar edərək onlara
işgəncələr venrıəklə qəddarlıqla qətlə yetirmiş, habelə Meşəlidə,
Q aradağlıda, Bağanis-Ayrımda və digər yaşayış məntəqələrində soyqırım,
həm çinin Azərbaycan millətindən olan yerli əhalinin qanuni yaşadığı
yerlərdən məcburi surətdə didərgin salınaraq deportasiya etməklə, xüsusilə
ağır

33. M irzoyan M aksim M ixayloviç - Stepanakert şəhəri 2718 saylı
avtobazamn rəisi

37.
yaşamışdır

batalyonunun komandiri olmuş mayor Ohanyan Seyran Muşeqoviçin,
366-cı alayın 3-cü batalyonunun komandiri olmuş Nabokix Yevgeni
A leksandroviçin və qeyrilərinin iştiraklarım sübuta yetirən materialların
toplanm ası və Azərbaycan Respublikası CM -in müvafiq maddələri ilə
nəzərdə tutulan cinayətləri törətməkdə təqsirləndirilən şəxslər kimi cəlb

Canpolad

Xanlaroviç

-

Əvvəllər

Xocahda

cinayətləri

törətmiş

şəxslərin

müəyyən

edilməsi

istiqamətində

istintaq-əm əliyyat tədbirləri davam etdirilir.
27-28 fevral - ATƏ M -in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin
(YVŞK)

Praqada keçirilən

7-ci

iclasında m ünaqişə bölgəsində olan

missiyanm
məruzəsi
dinlənildi.
Dağlıq
Qarabağın
Azərbaycan
R espublikasına mənsub olmasmı təsdiq edən sənəddə sərhədlərin
dəyişdirilm əm əsi şərti ilə, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə çağırış öz əksini
tapdı.
Fevralın sonu - Keçmiş SSRİ-nin 366-cı motoatıcı alayımn
X ankəndindən Rusiyaya köçürülməsi zamanı 25 tank, 87 zirehli döyüş

38. İşxanyan Y ura Georgiyeviç - Əsgəran rayonunda yeməkxana
müdiri işləmişdir
İstintaq zamanı X ocalı soyqırımı ilə bağlı 2213 nəfər şahid və
zərərçəkmiş şəxs qismində dindirilm iş, 800-dən artıq ekspertizalar
keçirilmişdir.
366-cı alayın həlak olm uş və yaralanm ış hərbi qulluqçularmın

maşını, 28 piyada döyüş maşım, 45 artilleriya top sistemi ermənilərə
qanunsuz verilmişdir.
2
m art - Xocalı soyqırım m da izləri itirmək üçün 366-cı motoatıcı
alay G ürcüstanm Vaziani şəhərinə köçürülmüşdür.
2
m art - BMT Baş Məclisinin 46-cı sessiyasında Azərbaycan
Respulikasınm BMT üzvlüyünə qəbul olması barədə qətnamə qəbul edildi.

siyahısının təqdim edilməsi, hərbi texnikasınm erm ənilər tərəfindən ələ
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5 m art - Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı Rusiya Prezidenti
bəyanat vermişdir.
6 m art - N yu-Y orkda

Azərbaycanın

BMT

yanında

daimi

nümayəndəliyi fəaliyyətə başladı. Bu dövrdə Azərbaycanın BMT ilə siyasi
sahədə əm əkdaşhğım n əsas məqsədi Ermənistanın ölkəmizə qarşı
təcavüzünün genişləndiyi bir vaxtda beynəlxalq birliyin diqqətini münaqişə
bölgəsində baş verən hadisələrə cəlb etmək və dünya ictimaiyyət mdə

humanitar sahədə yardım göstərə bilər. BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri
də S.Vensin səfərinin yekunlarım müsbət qiymətləndirərək, münaqişənin
aradan qaldırılmasında Təhlükəsizlik Şurasınm ATƏM -ə məsləhətlər
verəcəyini bildirməklə kifayətləndi.

16
m art - Tehranda bir həftə ərzində atəşkəsin əldə olunması
haqqında üçtərəfli (İran, Ermənistan, Azərbaycan) kommünike imzalanmış,
lakin həyata keçirilməmişdir.

hücumuna məruz qalm ış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər ağır

16
atəşinə tutulması
yaralanmışdır.

yaralanmışdır.
10

m art - M arşal Şapoşnikovun əmri ilə 366-cı alay ləğv edilərək

18 m art - Ağdərə rayonunun Leninavan qəsəbəsindəki erməni
mövqelərindən Tərtər şəhəri, habelə Qapanh və Qaradağh kəndlərinin

tərkibi başqa alaylara paylanm ışdır.
12
m art - A vropa Şurası Nazirlər Komitəsi Dağlıq Qarabağa dair

intensiv raket, artilleriya atəşinə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak
olmuşdur.

bəyanat qəbul etmişdir. Bəyanatda deyilirdi ki, Komitə Dağlıq Qarabağ
hadisələri ilə əlaqədar dərin təşviş hissi keçirdiyini bildirir və Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ vilayətinin dinc əhalisi barədə zorakılığı pisləyir. Sənəddə

18 m art - Ermənilər tərəfindən Tərtər rayonunun mərkəzi raket
atəşinə tutulmuş, nəticədə 3 nəfər həlak olmuş, 15 nəfər yaralanmışdır.

göstərilirdi ki, Beynəlxalq birlik Dağlıq Qarabağda münaqişənin zor gücünə
aradan qaldırılm asm a razı ola bilməz və bütün sərhədlərin toxunulmazhğı

M arqaret Tatuayler bildirmişdir ki, Amerika hökuməti Dağlıq Qarabağ və
Naxçıvanda döyüş əməliyyatlarmın güclənməsini qətiyyətlə pisləyərək bu
və ya hər hansı bir digər ərazinin statusunun hərbi və zorakılıq yolu ilə

obyektiv rəy form alaşdırm aq idi.
8
m art - Ağdam rayonunun Şelli kəndi ermənilərin silahlı

prinsipləri gözlənilməlidir. Bununla yanaşı, qeyd olunurdu ki, sərhədlər
yalmz dinc yolla və qarşıhqh razılıq əsasında dəyişdirilə bilər.
13-14 m art - ATƏM -in YVŞK-nin Helsinkidə keçirilən 8-ci
iclasında Dağlıq Q arabağ münaqişəsinin davam etməsi və onun dinc siyasi
vasitələrlə aradan qaldırılm ası yolları müzakirə olunmuş və Dağlıq
Qarabağla bağiı ATƏ M -in Nazirlər Şurasının fövqəladə sessiyasının

m art - Ermənilər tərəfındən Füzuli rayonunun mərkəzinin rake
nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 12 nəfər ağır

19 m art - ABŞ Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi

birtərəfli şəkildə hər hansı formada dəyişdirilməsi ilə razılaşmayacaqdır.
Bu mövqe Birləşmiş Ştatların regionda baş verən hadisələrə
qeyri-obyektiv, daha doğrusu ermənipərəst siyasətinin təzahürü kimi
qiymətləndirildi.
21 m art - Qazax rayonunun Aşağı Əskipara və Məzəm kəndlərinin

çağırılması haqqmda qərar qəbul edilmişdir.
M artın ortaları - BMT Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi, ABŞ-m

ermənilər tərəfindən raket atəşinə tutulması nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş,
5 nəfər ağır yaralanmışdır.

keçmiş dövlət katibi Sayrus Vensin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti

22 m art - Ermənilər tərəfindən Qazax rayonunun Quşçu Ayrım
kəndinin raket atəşinə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.

Bakıda, Dağlıq Q arabağda və Yerevanda səfərdə olduqdan sonra bu səfərin
yekunları barədə BM T Təhlükəsizlik Şurasına məlumat verdi. BM T Baş

22 m art - Ermənilər tərəfindən “ UAZ-469” markalı 60-25 AZU

müdafıə etdiyini bildirdi. Onun vəziyyətə verdiyi qiymətdən aydın oldu ki,

dövlət nişanlı avtomaşın Qazax rayonunun Sofulu-Cəfərli
partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.

m ünaqişənin həlli yolunda regional təşkilatlar, xüsusən ATƏM əsas rol
oynayır. BMT yalmz ekspertlər göndərməklə onlara kömək, habelə

22 m art - Ağdam rayonunun Muğanlı kəndi ermənilərin silahlı
hücumuna məruz qalmış, nəticədə 1 nəfər həlak olmuşdur.

Katibi D ağlıq Qarabağ problem inin həlli sahəsində ATƏM-in səylərini

100

101

yolunda

E rm ənistam n Azərbaycana təcaviizü: T əhlilixronika (1987-2011)

19-23 m art - ATƏM-in YVŞK-nm fəaliyyətdə olan sədri Yan

üzv dövlətlərə, humanitar təşkilatlara Dağlıq Qarabağa yardım göstərilməsi

Kubişin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ikinci dəfə münaqişə bölgəsinə

ilə bağlı müraciət etmişdir.
31 m art - Ermənilərin Hoğa kəndinə silahlı hücumu nəticəsində
6 nəfər qətlə yetirilmiş, 3 nəfər ağır yaralanmışdır.

səfər etmişdir.
22
mart - Erməni terrorçuları tərəfindən “U AZ-469” markalı 60-25
AZU dövlət nişanlı avtomaşınm Qazax rayonu ərazisində partladılması

Aprelitı əvvəli - İranm Xarici işlər nazirinin müavini M.Vayazinin

nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
23-24 m art - Helsinkidə ATƏM-in YVŞK-nın 9-cu iclasmda
münaqişə bölgəsində atəşi dərhal dayandırmaq və münaqişə edən biitün
tərəfləri ATƏM çərçivəsində Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransmın

münaqişə regionuna səfəri olmuşdur.
1
aprel - Füzuli rayonunun Günəşli kəndi ermənilər tərəfindən t

tezliklə keçirilməsi üçün hər cür şərait yaratmağa çağırdılar.
24
mart - ATƏM -in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Helsinkidə

atəşinə tutulmuş, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 16 nəfər ağır yaralanmışdır.

keçirilən birinci əlavə görüşündə Dağlıq Qarabağda vəziyyət müzakirə
olundu. Nazirlər Şurası YVŞK-nm zəmanəti əsasında münaqişənin sülh yolu
ilə nizamlanması istiqamətində aparılan damşıqların səmərəliliyini təmin
etmək üçün ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair sülh konfransının çağırılması
haqqında qərar qəbul etdi. Nazirlər razılaşdılar ki, Minskdə çağırılacaq
konfrans 11 ölkənin - ABŞ, Rusiya, Türkiyə, Fransa, İtaliya, Almaniya, Çex
və Slovak Federativ Respublikası, Belarus, İsveç, Azərbaycan və

atəşinə tutulmuş, nəticədə 3 nəfər həlak olmuşdur.
6 aprel - Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi ermənilər tərəfindən top
7 aprel - ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri İrji Dinstbir, Mario
Raffaellini (İtaliya) M insk Konfransmın sədri təyin etmişdir.
8 aprel - Ermənilərin Ağdərə rayonunun Capar kəndi
istiqamətindən Kəlbəcər rayonunun Çayqovuşan və Ağdaban kəndlərinə
silahlı hücumu nəticəsində Kəlbəcər rayonunun 130 evdən ibarət Ağdaban
kəndi tamamilə yandırılmış, 779 nəfər dinc sakininə amansız işgəncələr
verilmişdir. Ağdaban kəndində ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırım

Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilsin. Qərara alındı ki,
konfransın sədri iştirakçı dövlətlərlə məsləhətləşdikdən sonra
Dağlıq

nəticəsində 33 nəfər xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir. Onların arasında
8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 azyaşh uşaq, 7 qadın diri-diri odda yandırılmış,
2 nəfər itgin düşmüş, 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdir. Ermənilər

Qarabağın seçilən və digər nümayəndələrini maraqlı tərəflər kimi konfransa

tərəfindən tarixi, memarlıq və m ədəniyyət abidələri dağıdılmış, talanmış və

dəvət etsin. ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri İrji Dinstbirə tapşırıldı ki,
atəşin səmərəli şəkildə dayandırılmasına və yenidən başlanılmamasına,

məhv edilmişdir. Azərbaycamn klassik aşıq şeirinin ustadı Aşıq Qurbanın

habelə vəziyyətin dinc yolla hərtərəfli nizama salınmasma şərait yaradılması

və oğlu Aşıq Şəmşirin əlyazmaları yandırılmış və məhv edilmişdir.
9 aprel - Şuşa şəhərinin mərkəzi ermənilər tərəfindən top atəşinə

məqsədilə yaxın vaxtlarda münaqişə bölgəsinə getsin.
28
mart - Ermənilər tərəfindən “KamAZ-5410” markah 40-53

tutulmuş, nəticədə 1 nəfər həlak olmuşdur.
13 aprel - Rusiya Dağlıq Qarabağ

AQS dövlət nişanlı avtomaşın partladılmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş,

nizamlanınanın ikimərhələli sxemini təklif etmişdir.

1 nəfər yaralanmışdır.

13 aprel ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədrinin
şəxsi
nümayəndəsinin rəhbərliyi altında xüsusi missiyanm münaqişə regionuna

30 m art - 3 aprel - ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri İrji Dinstbirin
münaqişə regionuna səfəri olmuşdur.
31 m art - İslam Konfransı Təşkilatının Baş katibi Dağlıq
Qarabağda vəziyyətlə əlaqədar bəyanatla çıxış etmiş və Azərbaycanın bu
bölgəsində münaqişə ilə əlaqədar dərin narahathq keçirdiyini ifadə etmiş,
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münaqişəsinə

dair

səfəri olmuşdur.
13

aprel -

Qazax rayonunun Quşçu Ayrım

kəndi ermənilər

tərəfındən top atəşinə tutulmuş, nəticədə 1 nəfər həlak olmuş, 11
yaralanmışdır.
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18 aprel - Qazax-Cəfərli yolunun 10-cu kilometrliyində VAZ

2

may - Xanlar rayonunun Dosular kəndinə ermənilərin silah

markalı maşına ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 2 nəfər ağır
yaralanmışdır.

hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır.
2
m ay - Naxçıvan M uxtar Respublikası Şərur rayonunun Hav

23-27 aprel - Qazağm Barxudarh və Soflu kəndlərinə errnəni
silahlı dəstələrinin hücumu nəticəsində 230 evin hamısı talan ediiərək

kəndinin ermənilər tərəfindən top atəşinə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak

yandırılmışdır. Qazax rayonundan bu kəndlərə gələn dəmir yolu xətti
ermənilər tərəfindən partladılmış, Soflu və Barxudarlı kəndləri yalnız 4 gün
mühasirədə saxlanıldıqdan sonra işğal edilmiş və nəticədə 530 nəfər öz
evlərini məcburi şəkildə tərk etməli olmuşdur. Hazırda Barxudarlı və Soflu
kəndlərindən olan məcburi köçkünlərin 85 faizə qədəri Qazax şəhəriııin
mərkəzində, digərləri isə rayonun m üxtəlif ərazilərində məskunlaşmışlar.
25
aprel - Ağstafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 5 nəfər ağır yaralanmış, 3 nəfər itkin düşmüşdür.
25
aprel - Ağdam rayonunun Şelli, Papravənd, Abdal kəndlərinin
ermənilər tərəfmdən raket və top atəşinə tutulması nəticəsində 2 nəfər mülki
vətəndaş həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır.
29
aprel - K əlbəcər rayonunun N arıclılar kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 6 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər ağır yaralanmış,
2 nəfər itkin düşmüşdür.
29
aprel - Erm ənilərin Şuşa ətrafinda Hacı talası və Daşaşıran
adlanan ərazilərə güclü hücum u nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 15 nəfər
yaralanmışdır.
1

may - ATƏM -in YVŞK-nin Helsinkidə keçirilən 10-cu iclasında

olmuş, 11 nəfər yaralanmışdır.
5 m ay - Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 6 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır.
5 m ay - Naxçıvan M uxtar Respublikası Şərur rayonunun Havış və
Günnüd kəndləri ermənilər tərəfındən m üxtəlif silahlardan atəşə tutulmuş,
nəticədə 1 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır.
6 m ay - Ermənilər tərəfindən Füzulinin Qacar və Divanhlar
kəndiləri zirehli maşmlardan, rayon mərkəzi isə toplardan atəşə tutulmuşdur.
Hoğa kəndinə edilən hücum zamanı 2 nəfər həlak olmuş, 5 nəfər
yaralanmışdır.
7 m ay - ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair M insk Konfransının sədri
M.Rafaelli başda olmaqla ATƏM -in nümayəndə heyəti Azərbaycanda
səfərdə oldu. Səfər zamanı o bildirdi ki, regionda sülhün tezliklə bərqərar
olması üçün atəş uzun müddətə kəsilməli, iyunun ortalarında keçiriləcək
konfransın çağırılması şərtləri və subyektləri müəyyənləşdirilməlidir.
7-8 m ay - İranın təşəbbüsü ilə Tehranda Azərbaycan və Ermənistan
rəhbərləri

arasında

üçtərəfli

görüş

keçirildi.

M ünaqişənin

nizama

sahnmasına dair üçtərəfli danışıqlarm yekunlarına əsasən, tərəflər Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasma dair birgə sənəd imzalamışlar.

Dağlıq Qarabağa dair konfransın təşkili, iclasların keçirilməsi şərtləri, sədrin
səlahiyyətləri və s. haqqm da YVŞK-nin qərarı qəbul edildi. M insk

Sənəddə problemin mərhələ-mərhələ həll edilməsi, o cümlədən atəşin
dayandırılması, münaqişə zonasında xarici müşahidəçilərin yerləşdirilməsi,

Konfransının reallaşması üçün yaradılan eyni adlı qrup (ATƏM-in Minsk

nəqliyyat yollarının açılması, əsirlərin dəyişdirilməsi, habelə Ermənistan ilə

qrupu nəzərdə tutulur -

Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin yaxşılaşdırılması nəzərdə
tutulmuşdur. Sonralar aydın oldu ki, görüş zamanı Azərbaycan-Ermənistan

müəllif) münaqişənin nizamlanması istiqamətində

fəaliyyət göstərməli, münaqişə həll ediləndən sonra isə məsələnin həllində
neytral, regionda maraqlı dövlət olmadığım nəzərə alaraq Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində konfransa üzv olan dövlətlər toplanmalı və Yekun

sərhədi boyu və Qarabağm dağlıq hissəsində atəşin dayandırılmasından

sənədi qəbul etməli idilər. ATƏM -in Xarici İşlər Nazirləri Şurası M inskdə

beynəlxalq ictimaiyyətdən öz niyyətlərini gizlətmək üçün lazım imiş. Heç

keçiriləcək konfransa hazırlıq məqsədilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə

şübhəsiz ki, Ermənistan rəhbərliyi elə həmin gün Şuşaya ediləcək hücum
əməliyyatından və hazırlanmış plandan əvvəlcədən xəbərdar olmuşdur.

əlaqədar görüş keçirmək və məsələni həll etmək barədə M .Rafaelliyə
m andat verdi.
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erməni tərəfı əslində başqa məqsəd güdürmüş. Məhz bu görüş Ermənistana

Çünki Şuşanın işğalı Ermənistan rəhbərliyinin Tehranda damşıqlar apardığı,
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atəşi dayandırmağın tələb edildiyi vaxtla üst-üstə düşür və bağlanan sülh

Tarzən Sadıqcanm evləri, Realni m əktəbinin binası, Qız məktəbi, Şirin su

müqaviləsi mürəkkəbin quruduğu ana qədər qüvvədə qalmışdır. Bununla
yanaşı, ermənilər həm işə olduğu kimi, hücum ərəfəsində bütün dünyaya
Şuşadan Xankəndinə güclü hücumlar edilməsi barədə dezinformasiya

hamamı, Meydan bulağı, İsa bulağı və s. tarixi m ədəniyyət nümunəsi
ermənilər tərəfındən vəhşiçəsinə dağıdılmış, təhqirlərə məruz qalmış, çox
sayda nadir əlyazma nümunələri məhv edilmişdir.

yaymışdılar.
8
may - Azərbaycanm qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi olan
Şuşa şəhərini ələ keçirməklə, Ermənistan ordusu tərəfindən biitün Yuxarı

Hazırda Şuşa rayonunun 30 min 690 nəfər əhalisi Azərbaycanm
55 rayonunda müvəqqəti məskunlaşmışdır.

Qarabağ işğal edildi. Erm ənilərin öz məlumatlarına görə, Şuşaya hücumda
100-ə qədər zirehli m aşın və tank, 11 min nəfər canlı qüvvə iştirak etmişdi.
Ermənilərin tərəfində xaricdən gətirilmiş muzdlular da döyüşürdülər.
Nəticədə, 289 km2 ərazisi, 24 min nəfər əhalisi, 1 şəhər və 30
kənddən ibarət olan Şuşa rayonu Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfındən

8 may - Tərtər rayonunun Seyidimli kəndinin ermənilər tərəfındən
raket atəşinə tutulması nətieəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
9 may - Ermənilər tərəfm dən Laçm rayonu güclü top atəşinə
tutulmuş, nəticədə 7 nəfər həlak olmuşdur.
9 m ay - Azərbaycanm BMT yamnda daimi nümayəndəliyinin

işğal edildi. Şuşa uğrunda döyüşlərdə 195 nəfər şəhid oldu, 165 nəfər

təklifi ilə
BMT Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə
əlaqədar məsləhətləşmələr keçirdi. Azərbaycanın BM T yamnda daimi

yaralandı, 58 nəfər isə itkin düşdü. Ermənilər tərəfındən əsir götürülmüş və
Şuşa türməsində saxlam lan 114 nəfər azərbaycanlı sonradan xüsusi

nümayəndəsinin Təhlükəsizlik Şurasımn sədrinə məktubu BMT-nin
qərargah-mənzilində Təhlükəsizlik Şurasmın rəsmi sənədi kimi yayıldı.

qəddarhqla qətlə yetirildi.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində

Sənəddə Ermənistanın hərəkətləri suveren dövlətin ərazi bütövlüyünü
pozmaq kimi qiymətləndirilir, dünya birliyindən Ermənistanın Azərbaycana

Şuşanm

25 məktəbi, 31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu,
2 institut filialı, 30 səhiyyə müəssisəsi, 7 uşaq bağçası, 4 kinoteatn,
5 mədəniyyət və istirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası, 2 mehmanxana,
Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram Teatrı,

qarşı təcavüzü faktınm etiraf edilməsi tələb olunurdu. Türkiyə dövləti də
Dağlıq Qarabağda vəziyyətin kəskinləşməsi ilə əlaqədar təcili olaraq BMT
Təhlükəsizlik Şurasınm çağınlmasını xahiş etdi.
11 m ay - Ağdam rayonunun Şelli kəndinin ermənilər tərəfindən

Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası,
Uşaq sağlamlıq məktəbi talan edilmiş, yandınlmış və dağıdılmışdır.

atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
12 m ay - Azərbaycanm BMT yanında daimi nümayəndəliyinin

Bütün bunlarla yanaşı, işğala qədər Şuşada memarhq abidəsi
saydan 170-dən çox yaşayış binası və 160-dək mədəniyyət və tarixi abidə

təklifı ilə
BMT Təhlükəsizlik Şurası Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətlə
əlaqədar məsləhətləşmələr keçirdi. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3072-ci

var idi. Bunların içərisində XVIII əsrə aid Şuşa qalasınm divarları, Gəncə

iclasında Dağlıq Qarabağda vəziyyət müzakirə edildi və Şuranın sədri Peter

qapısı, Pənah xanın sarayı, İbrahim xanın bürcü və qəsri, Xan sarayı və
karvansaray, M .P.Vaqifın mədrəsəsi və türbəsi, Yuxarı məscid mədrəsəsi,

Xoenfellner (Avstriya) bəyanat verdi. BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin
bəyanatında iki məsələ öz əksini tapdı: son hadisələrin baş verdiyi münaqişə

Hacıqulların

bulağı,

bölgəsində vəziyyəti yerində öyrənmək üçün BMT-nin xüsusi missiyasımn
dərhal göndərilməsi və beynəlxalq birliyin qaçqınlara humanitar yardım
göstərməsi haqqında.

S.S.Axundovun,

Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri bütün əlaqədar tərəfləri zorakılığa

N.B.Vəzirovun, Y.V.Çəmənzəminlinin evləri, Mamay bəyin evi, məscidi və

son qoymaq, Baş Katibin missiyasınm işini asanlaşdırmaq və onun
üzvlərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hər cür lazımi tədbirlər

malikanəsi,

İkimərtəbəli

karvansaray,

M ehmandarovların

malikanə kompleksi, Gövhər ağa, Xoca Mərcanh, Hacı Abbas, Mərdinli,
Saatlı,
Ə.B.

Köçərli

məscidləri,

Haqverdiyevin,

Xurşidbanu

Q.B.Zakirin,

Natəvanın

M.M.Nəvvabın,

evi

və

bulağı, Üzeyir bəy Hacıbəyovun, Bülbülün ev muzeyləri, Xan Şuşinskinin,

10ö
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görməyə

çağırdılar.

Həmin

gün

A zərbaycan

Respublikası

BMT

18

may - Naxçıvan M uxtar Respublikası Sədərək rayonun

Təhlükəsizlik Şurasının sədrindən xahiş etdi ki, Ermənistanın Azərbaycana
qarşı təcavüzü ilə əlaqədar olaraq Təhlükəsizlik Şurasının xüsusi iclası
çağırılsın.

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 51 nəfər

13 may - Erm ənilər tərəfindən Bərdə rayonunun top atəşinə
tutulması nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 3 yaşayış binası dağıdılmışdır.

Komitəsinin

14 may - Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndi ermənilər tərəfindən
m üxtəlif silahlardan atəşə tutulmuş, nəticədə 1 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər
yaralanmışdtr.
17 may - Azərbaycam n Şuşa şəhərinin işğalından sonra erməni
hərbi qüvvələrinin qarşısında duran vəzifə işğal etdikləri Azərbaycan
torpaqlarında m öhkəm lənm ək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan
Respublikasma birləşdirm ək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. Bu

yaralanmışdır.
18-21 may - Helsinkidə ATƏM -in Y üksək Vəzifəli Şəxslər
11 -ci

görüşü

keçirildi.

Görüşdə

Türkiyə,

Azərbaycan,

Ermənistan nümayəndə heyətləri bəyanatla çıxış etdilər. Azərbaycan
təcavüzkarın pislənməsini və Erm ənistana qarşı ciddi sanksiyaların tətbiq
olunmasım tələb etdi. Ermənistanın mövqeyindən məlum oldu ki, o, öz
təcavüzkar hərəkətlərindən əl çəkm ək niyyətində deyildir. Belə ki,
Ermənistan ATƏM çərçivəsində aparılan danışıqların pozulmasında bütün
məsuliyyəti Azərbaycanm üzərinə atdı.
20
may - Zəngilan
“UAZ-469”

markalı

80-33

AQD

rayonunun

dövlət nömrə

Qazançı kəndi
nişanlı

yaxınlığınd

avtomaşına

yolda qədim A zərbaycan şəhəri Laçın yerləşirdi. Dağhq Qarabağdan

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər

kənarda, A zərbaycanm cənub-qərbində yerləşən Laçın rayonuna Ermənistan
silahlı qüvvələrinin genişm iqyash hücumu nəticəsində “dəhliz” adlandırılan,
əslində isə böyük bir rayon qısa müddət ərzində işğal olundu.

yaralanmışdır.
22 m ay - Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağa dair bəyanat vermişdir.

Beləliklə, “öz müqəddəratını təyin etm ək” ideyasını reallaşdırmaq
məqsədilə A zərbaycanm Dağlıq Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirən

Bəyanatda deyilirdi ki, Birlik və ona üzv olan dövlətlər Dağlıq Qarabağ
regionunda döyüşlərin son vaxtlar intensivləşməsi ilə bağlı dərin
narahathğını bildirir və hər hansı bir tərəfdən güc tətbiq edilməsini qəti

“dəhliz” silah gücünə ələ keçirildi. Laçının işğalı müharibənin Dağlıq
Qarabağ sərhədlərindən çıxdığını və Ermənistanın hərbi işğalçıhq niyyətinin

şəkildə pisləyir. Sənəddə göstərilirdi ki, Birlik və ona üzv olan dövlətlər
davamlı döyüşlər nəticəsində əhalinin yenidən üzləşdiyi əzab-əziyyətdən və

böyük olduğunu göstərdi. Ermənilərin “humanitar dəhliz” adlandırdığı bu

insan tələfatından təəssüflənirlər.
23 m ay - Naxçıvan M uxtar Respublikası Sədərək rayonuna

yol ilə Dağlıq Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi qüvvo
gətirildi.

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 19 nəfər həlak olmuş, 23 nəfər

18 may - Helsinkidə ATƏM-in yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə
görüşdə münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair müzakirələrin aparıldığı

yaralanmışdır.
25 m ay - Naxçıvan M uxtar Respublikası Ordubad rayonunun

zaman Ermənistan silahlı qüvvələri 1385 km2 ərazisi, 71 000 nəfər əhalisi və

Soyuq kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş,

120 kəndi olan Laçın rayonunu bütünlüklə işğal etdilər. Beynəlxalq

1 nəfər yaralanmışdır.
26 m ay - Tovuz

təzyiqlər olmasın deyə, bu işğal ermənilər tərəfındən “humanitar dəhliz”
açmaq adı altmda həyata keçirildi.

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində

18
may - Ağdam rayonunun ermənilər tərəfındən top atəşinə
tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır.

yaralanmışdır.
27 may - Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatının (NATO)

rayonunun

Əlibəyli,

Ağdam

kəndlərinə

1 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər

M üdafiə Planlaşdırması Komitəsi və Nüvə Planlaşdırması Qrupunun Yekun
kommünikesi
qəbul
edilmişdir.
Kommünikedə
qeyd
edilirdi:
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“M üzakirələrimiz zamanı biz keçmiş Yuqoslaviyada, Naxçıvan da daxil

edilərkən mövcud olan, yəni Laçının tutulmasından əvvəlki vəziyyətə

olmaqla Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında mövcud olan münaqişələrlə bağlı
dərin narahatlığımızı bildirmişik. Biz hərbi əməliyyatların dayandırılması və
məsələlərin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində BMT, ATƏM və
Avropa İttifaqı tərəfındən edilən m üxtəlif səyləri tamamilə dəstəkləyirik.

qayıtmaq lazımdır. Ancaq Ermənistan nümayəndələrinin buna razılıq
verməməsi nəticəsində həmin sənəd qəbul edilmədi.

Biz aidiyyəti olan tərəfləri münaqişələrə son qoymağa çağırırıq”.
/ iyun - Kəlbəcər rayonunun Alqaya kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır.
1 iyun - Erm ənilər tərəfmdən Qubadlı rayonunun mərkəzinin

3 iyun - Cəbrayıl rayonunun Şuşaqax kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.

m üxtəlif növ silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş,
29 nəfər yaralanmışdır.
1 iyun - Füzuli rayonunun Gövşadlı kəndinin ermənilər tərəfındən
atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər mülki şəxs həlak olmuşdur.
1-5 iyun - Romada M insk qrupunun danışıqları seriyasından ilk
mərhələ başlandı. Romada 11 ölkənin - ABŞ, Türkiyə, Rusiya, İtaliya,
Fransa, Almaniya, İsveç, Çex və Slovak Federativ Respublikası, Belarus,
Azərbaycan və Erm ənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüş
iyunun 23-də M inskdə açılması nəzərdə tutulan beynəlxalq konfransa
hazırlıq məqsədi daşıyırdı. Azərbaycan tərəfi həmin görüşdə iştirak etməklə
yanaşı Dağlıq Qarabağın azərbaycan və erməni icmasmm iştirakma da
razılıq verdi. Lakin Dağlıq Qarabağın erməni nümayəndələri görüşə
gəlməmişdilər. Onlar müşahidəçi statusu ilə razılaşmayıb müşavirədə
“muxtar respublika”m təmsil edən tam hüquqlu iştirakçı kimi qəbul
olunmalarını tələb edirdilər. Azərbaycan tərəfi Laçm və Şuşamn geri
qaytarılması, onun dövlət sərhədlərinə Ermənistanın hörmətlə yanaşması

3
iyun - Ağdam rayonunun Papravənd kəndinə ermənilərin silah
hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.

4 iyun - Şimali Atlantika Şurası Nazirlərinin Osloda keçirilən
görüşündə yekun kommünike qəbul edilmişdir. Kommünikedə bildirilirdi:
“Biz Avro-Atlantika regionunun m üxtəlif yerlərində davam edən zorakılıq
və dağıntılarla bağlı dərin narahatlığımızı bildiririk. Bu, bizim bütün
Avro-Atlantika regionunda sadiq olduğumuz sülh və sabitliyə tamamilə
ziddir. Biz Avropada sülh və əm əkdaşhğa əsaslanan qaydamn bərqərar
edilməsi istiqamətində səylərimizə maneələrin olmaması üçün azğın
milliyyətçilik və mübahisələrin zor yolu ilə həll edilməsi cəhdlərinin
qarşısmın ahnması məqsədilə əlimizdən gələni edəcəyik. Biz keçmiş
Yuqoslaviya ərazisində mövcud olan və Dağlıq Qarabağda mərkəzləşən
münaqişələrlə bağlı narahatlığımızı ifadə edən ayrıca bəyanatlar vermişik”.
5 iyun - Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası adından bəyanat
verilmişdir. Bəyanatda bildirilirdi: “Biz, həmçinin, Dağlıq Qarabağ və onun
kənarlarında olan böhranın gedişində döyüşlərin intensivləşməsi, insan
tələfatınm, iztirabiarın və dağıntıların artması ilə bağlı dərin narahatlıq hissi
keçiririk. Biz M inskdə ATƏM-in Konfransının çağırılması qərarını, bu
konfransın uğurla nəticələnməsi üçün Romada ilkin toplantınm keçirilməsi

tələblərinə əməl olunduqdan sonra Dağlıq Qarabağla hər hansı danışıqlara

kimi addımları və bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması ilə bağlı
ATƏM çərçivəsində görülən bütün tədbirləri alqışlayırıq. Bu məqsədə nail

qoşula biləcəyini bildirmişdi.
Roma görüşündə M insk Konfransının keçirilməsinə əngəl törədən

olmaq üçün öz töhfəmizi verəcəyik və aidiyyəti olan tərəfləri də eyni tədbiri
görməyə çağırırıq. Biz sülh prosesinə töhfə vermək məqsədilə ATƏM

erməni

çərçivəsində regiona vaxth-vaxtında müşahidəçilərin yerləşdirilməsinə dair
razılıq əldə edilməsi istiqamətindəki səyləri dəstəkləyir və Şuramızın

təcavüzü barədə məsələ müzakirə

edilməmiş

sənədlərində

“Laçından

hərbi

olundu. Konfransm qəbul
hissələrin

çıxarılm ası”,

“Qaçqınların Laçına qaytarılm ası” , “Şuşadan qoşunlarm çıxarılması” , “Bu
məsələlərin icrasına nəzarət etmək üçün beynəlxalq müşahidəçilərin

üzvlərinin həmin missiyanın işində iştirak etməyə hazır olduğunu bildiririk.

yerləşdirilm əsi” və s. kimi bəndlər var idi. T əklif edilmişdi ki, ATƏM -in

Bununla yanaşı, sənəddə göstərilirdi: “Biz aidiyyəti olan bütün
tərəfləri sülh yolu ilə nizamlanma damşıqlarına mühüm töhfə verən səmərəli

M insk Konfransı ərəfəsində, bu konfransın çağırılması haqqında qərar qəbul

atəşkəs
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əldə etməyə

çağırırıq.

Biz eyni
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zamanda, tərəfləri hər iki
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m ünaqişənin qurbanları üçün təcili tələb olunan humanitar yardımın

16 iyun ermənilərin silahlı
yaralanmışdır.

Tovuz rayonunun Əlibəyli

və Ağdam kəndlərinə

hücumu nəticəsində 4 nəfər

həlak olmuş, 6 nəfər

çatdırılması üçün müvafıq şəraiti təmin etməyə çağırırıq. Biz güc işlədilməsi
vasitəsilə ərazilərin əldə edilməsi, sərhədlərin dəyişdirilməsi və ya siyasi
məqsədlərə nail olunması üçün hər hansı cəhdin qəbuledilməz olduğunu və
bu cəhdin əhəmiyyətli olan uzunmüddətli, danışıqlara və dinc

18
iyun - Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağa dair bəyanat vermişdir
Bəyanatda deyilirdi ki, Birlik və ona üzv olan dövlətlər Dağlıq Qarabağda

nizamlanmaya

davam edən döyüşlər ilə bağlı dərin narahatlığını bildirir. Sənəddə qeyd

əsaslanan

vurğulayırıq”.
5

səylərə

yalmz

xələl

gətirdiyini

xüsusilə

iyun - Tərtər rayonunun Seyidimli kəndinə ermənilərin silahlı

edilirdi ki, Birlik və ona üzv olan dövlətlər böhranm həllinə qətiyyən kömək
etməyən hər hansı gücün tətbiq edilməsini eiddi şəkildə pisləyirlər.

ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər

22 iyun - Füzuli rayonunun Qaradağh və Korazilli kəndlərinə
em ıənilərin silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər
həlak olmuş, 1 nəfər
yaralanmışdır.

yaralanmışdır.
10

22
iyun - Naxçıvan M uxtar Respublikasmm Sədərək rayonuna
ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.

hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər ağır yaralanmışdır.
8
iyun - Tovuz rayonunun Əlibəyli və Böyükqışlaq kəndlərinə

iyun - K əlbəcər rayonunun Ağdaban kəndinə ermənilərin silahlı

hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 15 nəfər yaralanmışdır.
12 iyun - Füzuli rayonunun Cuvarlı kəndində ermənilər tərəfındən

22
iyun - Füzuli rayonunun Yuxarı Yağlıvənd kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır.

yük maşm mın partladılması nəticəsində 1 nəfər yerli sakin həlak olmuşdur.
13 iyun - G oranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə

27
iyun - Füzuli rayonunun Dövlətyarlı kəndinə ermənilərin silahl
hücum u nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır.

ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 6 nəfər həlak olmuş, 18 nəfər

29
iyun - 7 iyul - Romada ATƏM -in Minsk qrupu çərçivəsində
görüşlərin üçüncü mərhələsində Rusiyanın təşəbbüsü ilə 1992-ci il iyulun
8-dən, yəni ATƏM-in sammitinin açılış günündən etibarən tərəflərə

yaralanmışdır.
13

iyun - Q azax rayonunun Fərəhli kəndinə ermənilərin silahh

hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
13 iyun - Tərtər rayonunun Cəmilli və Seyidimli kəndlərinə
ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 19 nəfər
yaralanmışdır.
14 iyun

- Qazax

rayonunun

Məzən və

Fərəhli kəndlərinə

ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 14 nəfər
yaralanmışdır.
15-20 iyun - Romada keçirilən M insk qrupunun damşıqlarının
ikinci mərhələsində erməni tərəfı konfransın Laçm və Şuşanm işğalı ilə
bağlı əvvəlki dörd bəndlik sənədinə Goranboy və Ağdərənin adlarını əlavə
etməyi tələb etdilər. Ancaq Azərbaycan nümayəndə heyəti buna razılıq
vermədi. Ermənistan ATƏM -in Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
keçirilən görüşlərində Türkiyənin ümumiyyətlə iştirak etməməsini tələb
etdi. Nəticədə danışıqlar uğursuzluqla qurtardı.
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30 günlük hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında çağırış edilmişdir.
Bu təklifə yalnız Azərbaycan tərəfı razılıq vermiş, Ermənistan və Dağlıq
Qarabağ isə cavab verməmişlər.
1 iyul - Füzuli rayonunun Gövşadh və Zərgərli kəndlərinin
ermənilər tərəfindən “Qrad” tipli raketlərdən atəşə tutulması nəticəsində
3 nəfər həlak olmuşdur.
/ iy u l- Qubadlı rayonunun mərkəzinin ermənilər tərəfindən “Qrad”
tipli raketlərdən atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 27 nəfər
yaralanmışdır.
3 iyul - Cəbrayıl rayonunun mərkəzinin ermənilər tərəfındən
toplardan atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
4 iyul - Goranboy rayonunun Gülüstan kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
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5

iyul - Naxçıvan M uxtar Respublikasının Sədərək rayonunun

m üxtəlif növ silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş,
4 nəfər yaralanmışdır.
7 iyul - A ğdam rayonunun Şelli kəndinin ermənilər tərəfindən
vertolyotlardan atəşə tutulması nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 1 nətər
yaralanmışdır.
8-10 iyul - ATƏM -in Helsinkidə keçirilən Zirvə toplantısında
Azərbaycan Respublikası təşkilatm Yekun Aktını imzalamışdır.
8 iyul - Füzuli rayonunun Qacar kəndinin ermənilər tərəfindən top
atəşinə tutulması nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.
17-21 iyul - Romada ATƏT-in M insk qrupunun 8 “neytral”
dövlətinin m əsləhətləşmələri keçirilmişdir.
20
iyul - A ğstafa rayonunun Köhnə Qışlaq, Yaradullu və Tatlı
kəndlərinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş,
1 nəfər yaralanmışdır.
22
iyul - Füzuli rayonunun Yuxarı Yağlıvənd kəndinə ermənilərin
silahlı hücum u nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdxr.
27
iyul - Füzuli rayonunun Xatmbulaq kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
27
iyul - Erm ənilər tərəfmdən Qazax rayonunun Şıxlı kəndinə
silahlı hücum nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
30 iyul - A ğdərə rayonunun Aşağı M oxradağ kəndinə ermənilərin
silahlı hücum u nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 41 nəfər yaralanmışdır.
31 iyul - Erm ənilər tərəfındən Kəlbəcər rayonunun Ağdaban
kəndinə

silahh hücum

yaralanmışdır.
31

nəticəsində 4 nəfər həlak

olmuş,

12 nəfər

iyul - Ağdərə rayonuna ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində

1 nəfər həlak olmuş, 9 nəfər yaralanmışdır.
31
iyul - 5 avqust - Romada Minsk qrupu çərçivəsində görüşlərin
dördüncü mərhələsində Rusiyanm təşəbbüsü ilə avqustun 5-dən etibarən
60

günlük

hərbi

əməliyyatların

dayandırılması

haqqında

m ünaqişə

tərəflərinə çağırış edilmişdir.
1 avqust - Tovuz rayon mərkəzinin ermənilər tərəfindən toplardan
atəşə tutulması nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 5 nəfər yaralanmışdır.
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1
avqust - Gədəbəy rayonunun Şmıx və Novoivanovka kəndləri
ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər
yaralanmışdır.
3
avqust - Ermənilər tərəfmdən Naxçıvan M uxtar Respublika
Babək rayonunun Gərməçataq kəndinə silahlı hücum nəticəsində 1 nəfər
həlak olmuş, 5 nəfər yaralanmışdır.
5 avqust - Laçm rayonunun Güləbird kəndinə ermənilərin silahlı
hücum u nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 30 nəfər yaralanmışdır.
6 avqust - Gədəbəy rayonunun Şınıx və Novosaratovka kəndlərinə
ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər
yaralanmışdır.
7 avqust - Ermənilər tərəfmdən Ağstafa rayonunun Köhnə Qışlaq
kəndinə silahlı hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş,
2 nəfər
yaralanmışdır.
8 avqust - Qubadlı rayon mərkəzinin ermənilər tərəfındən “Qrad”
tipli raketlərdən atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər
yaralanmışdır.
8 avqust - Gədəbəy rayonunun Şınıx və Novoivanovka kəndlərinə
ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 3 nəfər həlak olmuşdur.
10
avqust - Gədəbəy rayonunun İnəkboğan kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
10
avqust - Tovuz rayonunun Böyükqışlaq kəndinə ermənilər
tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 11 nəfər
yaralanmışdır.

12
avqust - Gədəbəy rayon mərkəzinin ermənilər tərəfindən atəşə
tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır.
15
avqust - Cəbrayıl rayonunun ermənilər tərəfindən raket və top
atəşinə tutulması nəticəsində 5 nəfər həlak olmuşdur.
17
avqust - Ermənilər tərəfindən Ağdam rayonunun Gülablı
kəndinə silahlı hücum nəticəsində 6 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər ağır
yaralanmışdır.
24-26 avqust - ATƏM-in Minsk Konfransının sədri M.Raffaellinin
“Hərbi əməliyyatların 60 günlük dayandırılması haqqında çağırış”ın
tərəflərə şəxsən təqdim olunması üçün Bakı, Yerevan və Xankəndinə səfəri
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oldu. Səfər zamanı münaqişədə iştirak edən tərəflərə hərbi əməliyyatları
60 gün müddətinə dayandırmaq haqqında təklif rəsmən təqdim olundu.
M.Rafaelli Azərbaycanda olarkən bildirdi ki, Minsk Konfransının

29
avqust - Cəbrayıl rayon mərkəzinin erm ənilər tərəfındən
m üxtəlif silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər
yaralanmışdır.

çağırılmasına nail olmaq üçün atəşin dayandırılması haqda Minsk qrupunun
müraciətinə tərəflər müsbət cavab verməli, atəş dayandırılmalı və

4
sentyabr - Füzuli rayonunun Qaçaq kəndinə ermənilərin sila
hücum u nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır.

müşahidəçilərin ilk dəstəsi yerləşdirilməlidir.
26
avqust - Zəngilan rayon mərkəzinin ermənilər tərəfmdən raket

6 sentyabr - Ağdam rayonunun Əhmədavar kəndinə ermənilərin
süahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər yaralanmışdır.

və top atəşinə tutulması nəticəsində 7 nəfər həlak olmuş, 11 nəfər

7 sentyabr - Füzuli rayonunun Qaravəllər kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır.

yaralanmışdır.
26 avqust - BM T Təhlükəsizlik Şurasmda keçirilən müzakirələrdən
sonra Şuramn sədri Li Daoyuy “Dağlıq Qarabağda vəziyyətə dair adlı
bəyanat vermişdir. Bəyanatda bildirilirdi ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyətin
pisləşməsi, çoxlu insan tələfatm a və geniş miqyasda maddi zərərə səbəb
olması haqqmda m əlum atlar Təhlükəsizlik Şurasımn üzvlərini dərindən

7
sentyabr - Füzuli rayonunun Zərgər kəndinə ermənilərin sila
hücum u nəticəsində 6 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
7-10 sentyabr - ATƏM-in M insk qrupu çərçivəsində görüşlərin
beşinci mərhələsi keçirilmişdir.

narahat etmişdir.
Bununla yanaşı, sənəddə qeyd edilirdi ki, Təhlükəsizlik Şurasmın

9
sentyabr - Tovuz rayonunun Əlibəyli və Ağdam kəndlərin
ermənilər tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 15 nəfər
yaralanmışdır.

üzvləri bütün tərəfləri atəşi dərhal dayandırmağa və ATƏM çərçivəsində
Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair Minsk Konfransımn səylərinə, habelə

11
sentyabr - Ağdam rayonunun Sarıcallı kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır.

Romada keçirilən hazırlıq danışıqlarına yardım göstərməyə çağırırlar.
27 avqust - A lm a-A tada Qazaxıstan Prezidentinin təşəbbüsü ilə
Azərbaycan və Erm ənistan Xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilm işdir.

14 sentyabr - Ağdam rayonunun Muğanlı kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.

Qazaxıstan Respublikasının təşəbbüsü ilə ATƏM-in M insk qrupunun

14-16 sentyabr - Alma-Atada Azərbaycan və Ermənistan işçi
qrupları arasında keçirilən ikitərəfli danışıqlar nəticəsiz başa çatdı.

müraciətinə cavab olaraq Azərbaycan, Ermənistan və Qazaxıstan
nümayəndələri birgə memorandum imzaladılar. İmzalanan Alm a-A ta birgo

Ermənistan nümayəndələri Azərbaycan və Qazaxıstan
heyətlərinin qəbul etdikləri bəyannamə layihəsini rədd etdilər.

memorandumuna görə, münaqişə edən tərəflər sentyabrın 1-dən hərbi
əməliyyatları dayandırmağa hazır olduqlarını bildirdilər. Bu sənədin yerinə

ATƏM-in Minsk qrupunun sentyabrda Romada keçirilən görüşü
erməni tərofinin kompromisə gəlməyə heç bir iırıkan verməyən tələbləri

yetirilməsinə dair sentyabrın 3-də İcevan protokolu imzalandı. Ancaq
Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı hücumu nəticəsində butün
bunlar kağız üzğrində qaldı. Ermənistan tərəfı beynəlxalq vasitəçilərin

ucbatından müvəffəqiyyətsizliyə uğradı. M.Rafaellinin sentyabrda hərbi
əməliyyatları dayandırmaq üçün konkret müddətin müəyyənləşdirilməsi
sahəsində göstərdiyi cəhdlər də nəticəsiz qaldı.

səylərinə heç bir əhəmiyyət verməyərək Azərbaycana qarşı təcavüzünü

15 sentyabr - Naxçıvan M uxtar Respublikası, Şahbuz rayonunun

davam etdirdi.
28 avqust - Goranboy rayonunun Bahqçaya kəndinə erm ənilər

Biçənək kəndinə ermənilər tərəfındən silahlı hücum nəticəsində 3 nəfər
həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır.

tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 24 nəfər qətlə yetirilmiş, 6 nəfər ağır
yaralanmışdır.
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18 sentyabr - Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonuna
erm ənilər tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 3 nəfor həlak olmuş, 5 nəfər
yaralanmışdır.
19 sentyabr - Soçidə Rusiya, Gürcüstan tərəflərinin iştirakı ilə
Azərbaycan və Ermənistan müdafiə nazirləri səviyyəsində 8 maddədən

oktyabr - Ağdam rayonunun Seyidli kəndinə ermənilərin sil

hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır.
8
oktyabr - Füzuli rayonunun Divanahlar kəndinə ermənilə
silahlı hücumu nəticəsində 11 nəfər həlak olmuş, 60 nəfər yaralanmışdır.
12 oktyabr - Qubadlı rayonunun Balard kəndinə ermənilər

ibarət saziş imzalandı. Sənəddə Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət
sərhədində, eləcə də Dağlıq Qarabağ bölgəsində sülhü bərqərar etmək üçün
silahlı əməliyyatların iki ay ərzində (müddətin daha sonra uzadılması şərtilə)
dayandırılması, silahlı qüvvələrin regiondan çıxarılması, MDB ölkələrindən

tərəfmdən silahlı hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər

m üşahidəçilərin və sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi nəzərdə
tutulurdu. Sazişdən sonra M oskvada “Silahlı qiivvəlori geri çəkmək
haqqm da” protokol imzalandı. Lakin bunların heç biri Erm ənistanın

yaralanmışdır.
13
oktyabr - Naxçıvan M uxtar Respublikası, Şərur rayonun
Ermənistanla həmsərhəd kəndlərinə ermənilər tərəfındən silahlı hücum

qeyri-konstruktiv mövqe tutması və Azərbaycana təcavüzünün genişlənməsi

nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 7 nəfər yaralanmışdır.

ucbatından yerinə yetirilmədi.
19 sentyabr - Goranboy rayonunun Gülüstan kəndinə erm ənilərin
silahlı hücum u nəticəsində 22 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır.
23
sentyabr - ATƏM -in Minsk Konfransınm sədri M .Raffaelli

Oktyabrın ortaları - Dağlıq Qarabağa dair danışıqlarda Minsk
qrupunda ABŞ-ın nümayəndə heyətini təmsil edən Con M areska yeni
təşəbbüslə çıxış edərək bildirdi ki, beş dövlət - ABŞ, Türkiyə, Rusiya,
Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələri noyabrın 12-13-də Cenevrədə

ATƏM -in fəaliyyətdə olan sədrindən Minsk Konfransımn mandatınm
dəqiqləşdirilməsini istəmişdir.
30 sentyabr - Zəngilan rayonunun Ermənistanla həmsərhəd

toplanmah və Minsk Konfransınm başlanması üçün dam şıqlar bərpa
olunmalı idi. Lakin Dağlıq Qarabağın erməni icmasımn danışıqlarda xüsusi
status istəməsindən sonra bu danışıqlar dayandırılmışdır.

kəndlərinə ermənilər tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 2 nəfər həlak

21
oktyabr - Tərtər rayonu ilə Kəlbəcər arasında, Sərsəng
anbarının 1,5 kilometrliyində hərəkət edən xalq təsərrüfatı malları daşıyan

yaralanmış, 2 nəfər itkin düşmüşdür.
13 oktyabr - Ağdam rayonunun Şelli və Əhmədavar kəndlərinə
ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 25 nəfər

olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır.
30
sentyabr - Ağdərə rayonunun Ketavan kəndi yaxınlığınd

4 maşın ermənilər tərəfındən qumbara atanlar vasitəsilə atəşə tutulmuş və

erm ənilər tərəfindən “QAZ-53” markalı maşının partladılması n əticəsin d '
2 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır.

nəticədo 6 nəfər mülki şəxs həlak olmuşdur.
24
oktyabr - ABŞ Konqresinin 102-ci çağırışının 2-ci sessiyasınd
keçmiş SSRİ-nin Azərbaycandan başqa digər 11 respublikasına

Sentyabr - Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin sessiyası zam anı İK1
üzvü olan dövlətlərin Xarici işlər nazirlərinin əlaqələndirmə toplantısında
qəbul edilmiş yekun sənədo Ermənistan-Azərbayean münaqişəsi ilə əlaqədar
bir maddə salınmışdır.
Sentyabr - Dağlıq Qarabağda R.Koçaryanın başçılığı ilə “Dövlət

(Ermənistan, Belorus, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, M oldova, Rusiya,
Tacikistan, Türkmənistan, Ukrayna və Özbəkistan) demokratiyanm inkişafı
və bazar iqtisadiyyatına keçid məqsədilə 460 milyon dollar həcmində
yardımı nəzərdə tutan “Azadlığı Müdafıə A ktı” və ona 907-ci düzəliş qəbul

müdafiə kom itəsi” yaradıldı. Bu komitə 18 yaşından 45 yaşına qədər bütün

edildi.

kişiləri Azərbaycana qarşı müharibəyə cəlb etdi. Hava hücum undan müdafıə

münasibətlərini bir qədər də soyudaraq ikitərəfli münasibətlərdə daim

məqsədi ilə Dağlıq Qarabağa Ermənistandan müasir texnika göndərildi.

müzakirə obyektinə çevrilən problem yaratdı.
Azərbaycana qarşı iqtisadi yardıma qadağa qoyan bu qərarda

118

Bu sənədin

qəbul

edilməsi

119

yeni

qurulmuş

Azərbaycan-ABŞ

E rm ən istan m Azərbaycana təcavüzü: Təhlili xronika (1987-2011)

göstərilirdi: “Birləşmiş Ştatların Azərbaycana yardımı o vaxta qədər

səlahiyyəti verilmiş, eyni zamanda Rusiya tərəfı M DB müşahidəçilərinin

müm kün olmayacaq ki, ABŞ pre/identi müəyyənləşdirib konqresə məlumat
versin ki, Azərbaycan hökuməti bütün blokadalan, həmçinin Ermənistan və

ATƏM-in müşahidəçi qrupunun tərkibində olmasını müdafiə etmişdir.
6 noyabr - Ağdam rayon mərkəzinin ermənilər tərəfındən atəşə

D ağhq Qarabağa qarşı zor gücündən istifadəsini dayandırmaq üçün əməli iş
görür”. Qəbul edilən bu 907-ci düzəlişin mətnində açıq-aşkar görünürdü ki,
bu qərar regiondakı real vəziyyətin təhlilindən deyil, yalnız münaqişə

tutulması nəticəsində 6 nəfər həlak olmuşdur.
11
noyabr - Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd kəndinə

tərəflərindən biri olan Ermənistanm mənafeyi və nöqteyi-nəzərindən qəbul

yaralanmışdır.
17

edilmişdi.
Sənədin qəbul edilməsində, heç şübhəsiz, konqresə böyük təsir
gücünə m alik erməni lobbisinin əsas rolu olmuşdur. Eyni zamanda, A BŞ-da
Azərbaycan haqqında məlumatların azlığı respublikamız barəsində əsil

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 1
noyabr

-

Füzuli

rayonunun

Aşağı

nəfər

Divanlılar

kəndinə

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər
yaralanmışdır.
19 noyabr - Qubadlı rayonunun Əliquluşağı kəndinə ermənilərin

həqiqətin üzə çıxmasına imkan vermirdi. Çünki 1988-1991-ci illərdə
A zərbaycan daim informasiya blokadasında olduğundan regionda, xüsusilə

silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır.
26
noyabr - 1 dekabr - Vyanada Müşahidəçi Qrup mandatı il

m ünaqişə bölgəsində baş verən hadisələr dünyaya birtərəfli, bilərəkdən
təhrif olunm uş məlumatlar şəklində yayıhrdı.

ATƏM -in xüsusi qrupunun görüşü olmuşdur.
8
dekabr - Ağdam rayonunun Novruzlu kəndinə ermənilərin silahl

25
oktyabr - Qazax rayonunun Fərəhli kəndinə ermənilər
tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər
yaralanmışdır.

hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olmuşdur.
7-9 dekabr - Cenevrədə Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, ABŞ və

27
oktyabr - BM T Təhlükəsizlik Şurasınm sədri Şuranın 3127-ci
iclasında “Dağhq Qarabağda vəziyyətə dair” bəyanat vermişdir. Bəyanatda

görüşü olmuşdur.
9-12 dekabr - Soçidə əldə edilən razılığı pozaraq, Ermənistan

deyilirdi ki, Təhlükəsizlik Şurası 1992-ci il sentyabnn 21-də Soçidə atəşkəs

silahlı qüvvələri Azərbaycanın Zəngilan rayonunun 8 kəndini işğal etdilər.

barədə sazişin bağlanılmasına baxmayaraq, Dağlıq Qarabağda və onun

Türkiyə prezidentlərinin nümayəndələrinin (beşlik formatda) qeyri-formal

10

dekabr - Zəngilan rayon mərkəzinin ermənilər tərəfindən

ətrafında ciddi vəziyyətin qalmasından, eləcə də bununla əlaqədar insaı

m üxtəlif silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 7 nəfər həlak olmuş,

tələfatı və maddi itkilər olmasından dərin narahatdır. Bu bəyanatda
Təhlükəsizlik Şurası əvvəlki bəyanatların məzmununu bir daha təsdiq

30 nəfər yaralanmışdır.
11-13 dekabr - ATƏM-in Nazirlər Şurasının görüşünə hazırlıq

edərək, münaqişənin ATƏM-in M insk prosesi çərçivəsində həllinə tərəfdar
olduğunu bildirdi.

məqsədilə Stokholmda YVŞK-nin 18-ci iclası keçirildi.
17
dekabr - Şimali Atlantika Şurası Nazirlərinin görüşündə Yeku

1
noyabr - Qubadlı rayonunun Muradxanlı kəndinə ermənilərin
silahlı hücum u nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır.

Kommünike qəbul edilmişdir. Sənəddə deyilirdi: “Biz Dağlıq Qarabağ və
onun ətrafında cərəyan edən döyüş əməliyyatları ilə əlaqədar dərindən

5

noyabr - Zəngılan rayonunun Seyidlər kəndinə erm ənilər
1 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər

çağırırıq. Biz BMT və ATƏM-in prinsiplərini, habelə hazırki münaqişə ilə
əlaqədar ATƏM-in addım və qərarlarım tam şəkildə dəstəkləyirik. Biz hesab

5-7 noyabr - YVŞK-nin 17-ci iclasmda ATƏM -in fəaliyyətdə olan

edirik ki, Minskdə keçirilməsi təklif edilən ATƏM-in Konfransı bu
münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün bilavasitə imkan yaradır və

tərəfindən silahlı hücum nəticəsində
yaralanmışdır.
sədrinə

təəssüflənirik. Biz aidiyyəti olan tərəfləri səmərəli atəşkəsə nail olmağa

münaqişə bölgəsinə beynəlxalq

120

müşahidəçilərin

göndərilməsi
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biz Roma görüşü çərçivəsində başlanmış işin davam etdirilməsi əsasında
konfransın çağırılması ilə bağlı səyləri dəstəkləyirik”.

1993

1990-1992-ci ilh rdə - Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi
(4,4 min km2) Ermənistan silahh qüvvələri tərəfindən bütünlüklə işğal
edildi.
Bununla yanaşı, bu dövrdə Ermənistanın Azərbaycana hərbi

5-8 yanvar - Moskvada Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya, Türkiyə
və ABŞ prezidentləri şəxsi nümayəndələrinin və ATƏT-in M insk qrupu

təcavüzü nəticəsində Qazax rayonunun Bağanıs-Ayrım, Yuxarı Əskipara,
Aşağı Əskipara, Xeyrımlı, Qızıl Hacılı, Sofulu, Barxudarlı kəndləri
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfındən yandırılmış, talan edilmiş və

təqvimi”

dağıdılmışdır. İşğal olunmuş ərazilərdən 6.500 nəfər məcburən köçkün
düşmüşdür. Hazırda 699 kv.km ərazisi olan Qazax rayonunun 75 yaşayış
məntəqəsinin təxminən 8%-i işğal olunmuşdur.
Bu gün hələ də işğal altmda olan Qazax rayonunun BağanisAyrım, Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara, Xeyrımh, Qızıl Hacıh, Sofulu,
Barxudarh kəndlərinin işğal edilməsi nəticəsində maddi-mədəniyyət
nümunələri talanmış, dağıdılmış və
yandırılmışdır. Belə ki, Yuxarı
Əskipara kəndində V-VIII əsrlərə aid qala, X əsrə aid Şəkərqala məbədi
kompleksi, XVII əsrə aid Bürc, Qatır körpüsü, K azım körpüsü və s.
memarhq abidələri, eləcə də XIV əsrə aid yeraltı yol, səkkizillik məktəb,
tibb məntəqəsi, klub və 10048 nüsxə kitab fondu olan kitabxana dağıdılıb
məhv edilmişdir. Aşağı Əskipara kəndində 1 orta məktəb, xəstəxana,
mədəniyyət evi, 6850 və 9980 nüsxə kitab fondları olan 2 kitabxana da

sədrinin (5+1

formatlı) görüşü keçirilmişdir. Rusiyanm “nizamlanma

ideyası

təklifı

qəbul

olunmuş

və

hərbi

əməliyyatların

dayandırılması məzmunlu sənədlər hazırlanmışdır.
Yanvarın əvvəlləri - Dövlət başçıları səviyyəsində keçirilən
Rusiya-Amerika görüşündə prezidentlər B.Yeltsin və C.Buş Dağlıq
Qarabağa dair birgə bəyanatla çıxış etdilər. Bəyanatda hər iki dövlətin
başçısı Dağlıq Qarabağ bölgəsində və Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı
sərhəddə yaranmış vəziyyətdən narahat olduqlarını bildirdilər. Bəyanatda
Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrı bir bölgə kimi göstərilirdi.
16 yanvar - Zəngilan rayonunun Şotariz və Keçili
ermənilərin silahlı

kəndlərinə

hücumu nəticəsində 1nəfər həlak olmuş, 4 nəfər

yaralanmışdır.
18-24yanvar - ATƏM-in M insk Konfransınm sədri M .Raffaellinin
Bakı, Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
19yanvar - Ağdam rayon mərkəzinin ermənilər tərəfındən m üxtəlif
silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 10 nəfər həlak olmuşdur.
27 yanvar - Ağdərə rayonunun Umudlu kəndində

ermənilər

dağıdılaraq məhv edilmişdir. Bununla yanaşı, 8512 nüsxə kitab fondu olan
Xeyrimli, 10335 nüsxə kitab fondu olan Qızılhacılı, 14829 nüsxə kitab
fondu olan Sofulu, 16105 nüsxə kitab fondu olan Barxudarlı kənd

tərəfindən “QAZ-69” markalı avtomaşımn partladdması nəticəsində 1 nəfər

kitabxanaları, eləcə də ictimai-iaşə obyektləri, məktəblər, xəstəxanalar
dağıdılmış və məhv edilmişdir.

tərəfindən “QAZ-53” markalı avtomaşının partladdması nəticəsində 3 nəfər

Bundan əlavə, bu dövrdə ərazisi 5.368 kv.km olan Naxçıvan
M uxtar Respublikasımn 221 yaşayış məntəqəsindən 1-i, Sədərək rayonunun
ərazisinin bir hissəsi (0,5%) Kərki kəndi zəbt olunmuşdur. İşğal olunmuş
ərazilərdən məcburən köçkün düşmüş insanların sayı 347 nəfərdir.

həlak olmuşdur.
27 yanvar həlak olmuşdur.
29

Ağdərə rayonunun Dəstəgül kəndində

ermənilər

yanvar - BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədri Dağlıq Qaraba

əlaqədar bəyanat vermişdir. Bəyanatda deyilirdi ki, Ermənistana və
Azərbaycamn Naxçıvan Muxtar Respublikasına malların və materialların
göndərilməsi, xüsusilə elektrik enerjisi verilməsindəki fasilələrin dağıdıcı
nəticələri ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasmın üzvləri dərin narahatlıq
keçirirlər. Eyni zam anda sənəddə qeyd edilirdi ki, qeyri-adi dərəcədə sərt
qışın genişləndirdiyi bu fasilələr həmin bölgələrin iqtisadiyyatını və
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1993-cü ilin aprel ayında M insk qrupunun daha bir görüşü keçirilsin.

infrastrukturunu iflas həddinə gətirib çıxarmış və real aclıq təhlükosi
yaratmışdır.

İmzalanan saziş aprelin 26-da keçiriləcək ATƏM -in YVŞK-nin iclasında

3 fevra l - A ğdərə rayonunun Ergi otlaq sahəsinə ermənilərin sil: h!ı
hücumu nəticəsində 21 nəfər həlak olmuşdur.

bəyənilməli idi.
28 fevra l - Dağıstan Respublikası ərazisində, Qudermes stansiyası

6 fevra l - Qazax rayon mərkəzinin ermənilər tərəfındən miix. iıf
silahlardan atəşə tutulm ası nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 10 nofər
yaralanmışdır.

yaxınlığında ermənilər tərəfindən “Kislovodsk-Bakı

12 fevra l - A ğdərə rayonunun Baquas kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 70 nəfər həlak olmuşdur.

hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olmuşdur.
2
m art - Tovuz rayonunun Bozalqanh kəndinə ermənilərin s

17
fevra l - A BŞ Konqresinin Nümayəndələr palatası konqresmen
D.Boniyenin təklifi ilə “Dağlıq Qarabağ ətrafında mübahisələrə dair” adlı 86

hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 7 nəfər yaralanmışdır.
8
m art - Dağlıq Qarabağ üzrə damşıqların növbəti mərhələsi

saylı qətnamə qəbul etdi. Qətnamədə “Ermənistana yanacaq və humanitar
yardımın davam etdirilm əsi” göstərilirdi.

çatdıqdan sonra ABŞ-xn Roma görüşlərində səlahiyyətli nümayəndəsi Con
Mareska ABŞ konqresinin ATƏM üzrə komissiyasımn iclasında bildirdi ki,

Eyni zam anda m ünaqişə ilə əlaqədar bütün danışıqlarda Dağlıq
Qarabağ nüm ayəndələrinin tam iştirakmm təmin edilməsinə kömək

M insk qrupuna cəlb olunan tərəflər ortaq bir rəyə yaxınlaşsalar da,
beynəlxalq müşahidəçilərin nəzarəti altmda atəşin tam dayandırılması və

göstərilməsi, Erm ənistan və Dağlıq Qarabağın blokadasmm davam
etdirilməsinin beynəlxalq hüququn pozulması kimi pislənməsi, tezliklə

M insk

blokadanın götürülməsi və Ermənistana yardımm çatdırılması üçün
humanitar dəhlizin açılması, “Azadlığı M üdafıə A ktı”na uyğun olaraq
Birləşmiş Ştatların A zərbaycana qarşı məhdudiyyətlərinin davam etdirilməsi
ABŞ hökumətindən tələb olunurdu.
26
fevra l - 1 m art - ATƏM çərçivəsində M .Rafaellinin başçıhğı
altında 11 dövlətin iştirakı ilə Romada Minsk qrupu çərçivəsində Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair damşıqların növbəti
mərhələsində

tərəflər

göndərilməsi

haqqmda

m ünaqişə bölgəsinə
razılığa gəldilər.

müşahidəçilər
Rusiya

tərəfi

qrupunun
“Qarabağ

nizamlanmasınm operativ qaydaları” layihəsini və “Birgə Koordinasiya
Komissiyası“ (BKK) yaradılması təklifıni irəli sürmüşdür. ATƏM -in
müşahidəçi missiyasınm mandatınm layihəsi bəyənilmişdir.
Çox gərgin keçən damşıqlardan sonra tərəflər arasmda saziş
imzalandı. Qərara alındı ki, atəşin dayandırılması müddətləri, ATƏM -in
atəşin dayandırılması üzrə müşahidəçilər missiyasmın işə başlaması və
M insk Konfransının rəsm ən açılması ilə bağlı maddələr də daxil olm aqla
sülh danışıqları prosesinın konkret sənədləri barədə saziş imzalamaq üçün

124

səm işin qatarının

partladılması nəticəsində 11 nəfər həlak olmuş, 18 nəfər yaralanmışdır.
28 fevra l - Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndinə ermənilərin silahlı

Konfransının

bilməmişlər.
12

rəsmən

açılması

barədə

hələlik

razıhğa

gələ

m art - Gədəbəy rayonunun M ormor kəndinə ermənilərin si

hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.
17-21 mart - Cenevrədə 5+1 formatında keçirilən yeni görüşdə
Rusiyanın “nizamlama təqvimi”nin müzakirəsi olmuşdur.
18
m art - Ağdərə rayon mərkəzinin ermənilər tərəfındən “Q

qurğularından atəşə tutulması nəticəsində 5 nəfər həlak olmuşdur.
21
m art - Zəngilan rayonunun Şotariz kəndinə ermənilərin sil
hücumu noticosində 3 nəfər həlak olmuş, 17 nəfər yaralanmışdır.
27
m art - Kəlbəcər rayonunun Narchlar və Çıraqlı kəndlə
ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 11 nəfər holak olmuş, 2 nəfər
yaralanmışdır.
27

m art - 3 aprel - Cenevrədə aparılan sülh danışıqları ilə

vaxtda Ermənistan silahlı qüvvələrinin geniş miqyash hücumu nəticəsində
1936 km2 sahəsi, 74 min nəfər əhalisi, 1 şəhər, 1 qəsəbə və 122 kənddən
ibarət olan Kəlbəcər rayonu zəbt olundu. Azərbaycanm Kəlbəcər rayonunun
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı artıq münaqişəni mahiyyətcə
yeni - işğalçılıq səviyyəsinə keçirdi.
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30 m art - Ağstafa rayonunun Aşağı Kəsəmən kəndinə ermənil; >in
silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
31 m art - Kəlbəcər rayonunu məcburi tərk etmiş mülki şəxsl ; in
rayonun Tunel adlanan ərazisində erməni silahlı dəstələri tərəfindən a şə
tutulması nəticəsində 3 yaşlı qız uşağı həlak olmuş, bir nəfər isə i>ır
yaralanmışdır.
31
etdirilmişdir.

mart - 6 aprel - Cenevrədə 5+1 formath görüş da ım

Aprelin əvvəlləri - Ermənistanm hərbi təcavüzünün daha da
genişlənməsi və Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə əlaqədar Türkiyə Xarici İ.şiər
Nazirliyi bəyanatla çıxış etm əklə yanaşı, Türkiyə hökuməti BMT
Təhlükəsizlik Şurasından təcili iclasının çağırılmasını da xahiş etmişdir.
O zaman Türkiyə Respublikasm m Prezidenti Turqut Özal Azərbaycanı
dəstəkləyərək Ermənistamn işğalçılıq siyasətinə son qoymasını tələb etmiş
və Türkiyə dövləti məhz bu işğalm davam etməsi səbəbindən Ermənistanla
sərhədini bağlamışdır.
Aprelin əvvəlləri - Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndinə ermənilərin
silahlı hücum u nəticəsində 6 nəfər həlak olmuşdur.
3 aprel - Gədəbəy rayonunun Novoivanovka kəndinə ermənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
6
aprel - ABŞ Dövlət Departamenti bəyanatla çıxış etdi. Bəyanatda
“etnik erməni qüvvələrinin Kəlbəcər rayonuna hücumu” pislənilməklə

münaqişəsində düşmənçilik hərəkətlərinin artması, xüsusən yerli erməni
qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasımn Kəlbəcər rayonuna müdaxiləsi
kim i göstərilirdi ki, bu da Ermənistanm Azərbaycan ərazilərinin işğalında
iştirakım heçə endirirdi.
6 aprel - BMT Təhlükəsizlik Şurasmda aparılan müzakirələr
zamanı

Türkiyənin

BMT-dəki

daimi

nümayəndəsi

M ustafa

Akşin

bildirmişdi ki, Türkiyə Azərbaycanm hər hansı bir güc tərəfındən işğahna
heç vaxt biganə qalmayacaqdır.
7 aprel - Ağdam rayonunun Papravənd kəndinə ermənilərin silahlı

hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
7
aprel - Avropa Birliyi Dağlıq Qarabağa dair bəyanat vermiş
Bəyanatda deyilirdi ki, Birlik və ona üzv olan dövlətlər Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə əlaqədar Ermənistan Respublikası və Azərbaycan
Respublikası arasında münasibətlərin son zamanlarda kəskin şəkildə
pisləşm əsindən dərin narahatlıq keçirir. Birlik və ona üzv olan dövlətlər
hərbi əməliyyatların Kəlbəcər və Füzuli rayonları ərazisinə yayılmasmdan
təəssüfləndiyini bildirir. Azərbaycan ərazilərinin dərhal azad edilməsi və bu
ərazilərdə

döyüşlərin

dayandırılması məqsədilə

Ermənistan

hökuməti

Dağlıq Qarabağın hərbi birləşmələri üzərində olan təsirindən istifadə etməyə
qətiyyətlə çağırıhr. Cərəyan edən son hadisələrə baxmayaraq, bütün
tərəflərdən ATƏM-in Minsk qrupunda aparılan damşıqları tərk etməmək

yanaşı, deyilirdi: “ABŞ hökuməti bu hücumla əlaqədar dərin narahatlığını

xahiş ediliıdi.
15

Ermənistanın yüksək səviyyəli hökumət rəhbərlərinə və Dağlıq Qarabağ
ermənilərinin nümayəndələrinə bildirmişdir”.

silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.
15
aprel - Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Dağlıq Qarab

6
aprel - BM T Təhlükəsizlik Şurasımn 3194-cü iclasında
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatı qəbul olundu. Bəyanatda Kəlbəcərə

münaqişəsinin

hücum faktı təsdiq olunmaqla yanaşı, qoşunlarm dərhal çıxarılması tələbi də
öz əksini tapdı. Bəyanatda göstərilirdi ki, Təhlükəsizlik Şurası bölgənin

Azərbaycanın

bütün dövlətlərinin suverenliyini,
toxunulmazlığını təsdiq edir.

ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin

Təhlükəsizlik Şurası sədrinin bəyanatında bir sıra qüsurlar da var
idi. Qəbul edilmiş sənəddə Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan

Komitəsi

aprel - Qubadh rayonunun Muradxanh kəndinə ermənilər

dərinləşməsi

münaqişənin

barədə

bəyanat verdi.

dərinləşməsi,

Kəlbəcər rayonuna

kiırıi

döyüş

genişlənməsi

Nazirlər
zonasının

ilə bağlı

ciddi

narahatlığını bildirirdi. Bununla yanaşı, Nazirlər Komitəsi BMT
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin dərhal bütün hərbi əməliyyatları dayandırmaq
tələbini, regionda sülhə və sabitliyə təhlükə törədən bütün qüvvələrin
çıxarılmasına dair çağırışlarını dəstəkləyirdi.

Respublikası arasmdakı münasibətlərin pisləşməsi və Dağlıq Qarabağ
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16 aprel - Tovuz rayonunun Ağdam və Əlibəyli kəndlərinə

olunurdu. Bu qətnamə Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 1993-cü il 29 yanvar və

ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər

6 aprel tarixli bəyanatlarına və Baş Katibin 14 aprel tarixli məruzəsindəki
faktlara əsaslanırdı.

yaralanmışdır.
1 7 aprel - Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu
ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
19

kəndinə

Sənəddə Təhlükəsizlik Şurası sədrinin 6 aprel tarixli bəyanatmda
olduğu kimi Ermənistan ilə Azərbaycan arasmda münasibətlərin pisləşməsi

aprel - Tovuz rayonunun Koxanəbi kəndinə ermənilərin silahlı

ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasmm ciddi narahatlıq keçirdiyi bildirilir,

hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.
19
aprel - G ədəbəy rayonunun Göyəli kəndinə ermənilərin sılahlı
hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər yaralanmışdır.

bununla da Erm ənistan Respublikasmın münaqişədə bu və ya başqa formada
iştirakı etiraf olunurdu. Bundan əlavə, qətnamədə bölgədəki bütün
dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət, eləcə də sərhədlərin

25-29 aprel - Pakistan İslam Respublikasının Kəraçi şəhərində
keçirilmiş
İKT
Xarici
işlər
nazirlərinin
XXI
konfransında

toxunulmazlığı və ərazi əldə etmək
yolverilməzliyi bir daha təsdiq olundu.

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair qətnamə qəbul edildi.
Qətnamədə Erm ənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzü pislənmiş, erməni silahlı

1
m ay - Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndinə ermənil
tərəfindən silahlı hücum nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər
yaralanmışdır.

qüvvələrinin işğal olunm uş Azərbaycan torpaqlarından təcili çıxarılması
tələb olunm aqla m ünaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasmın vacibliyi
bildirilmişdir.
26-29 aprel - Azərbaycanın xahişi ilə Praqada Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin davam etməsi, o cümlədən Kəlbəcər rayonunun işğalı ilə
əlaqədar ATƏM-in Y VŞK-nin fövqəladə iclası keçirildi. İclasda Heyki
Happonenin başçıhğı ilə ATƏM-in hazırlıq missiyasmm m ünaqişə
bölgəsinə aprel aymın ortalarmda etdiyi səfəri barədə hesabatı dinlənildi.
29-30 aprel - M oskvada ABŞ, Rusiya və Türkiyə birgə təşəbbüslə
çıxış etdilər. M ünaqişəni dinc vasitələrlə nizama salmaq üçün təklif olunan
layihəyə görə, erməni tərəfı mayın 9-dan başlayaraq öz ordu hissələrini
Azərbaycanm Kəlbəcər ərazisindən çıxarmah, münaqişə tərəfləri maym
12-dən başlayaraq 60 gün müddətinə bütün hərbi əməliyyatları dayandırmalı
və mayın

14-nə kimi Ermənistan ordusunun Kəlbəcərin ərazisindən

çıxarılması ilə bağlı razıhq əldə edilməli idi. Lakin planı Azərbaycan tərəfı
qəbul etsə də, Ermənistan tərəfı plandan imtina etdi və təcavüzkar siyasətini
davam etdirdi.
30

aprel - BMT TŞ-nin 3205-ci iclasında Ermənistan-Azərbaycan

münaqişəsinə dair 822 saylı qətnamə qəbul edildi. Sənəddə Təhlükəsizlik
Şurası tərəfındən işğalçı qoşunların Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın
son zam anlar işğal olunmuş digər ərazilərindən dərhal çıxarılnıası tələb

128

üçün

qüvvə

tətbiq

etməyin

3 m ay - Rusiya prezidentinin təşəbbüsü əsasında hərbi
əməliyyatların 60 günlük dayandırılması haqqında “Təxirəsalınmaz tədbirlər
cədvəli” adlı plan Moskvada Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinə
təqdim olundu.
3 m ay - ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsi C.Snayder
rəsm i bəyanatla çıxış etdi. Bəyanatda deyilirdi: “Birləşmiş Ştatlar sülh
damşıqlarının yenidən başlanmasına nail olmaq üçün Rusiya və Türkiyə ilə
birlikdə yeni təkliflər plam hazırlamış və tərəflərə təqdim etmişdir. Eyni
zam anda o, bildirmişdir ki, münaqişənin nizama salınması üçün Birləşmiş
Ştatlar aparıcı rolu öz üzərinə götürm üşdür” .

10
m ay - Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayonunun Sərxan
kəndinə ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində 4 nəfər həlak olmuşdur.

20
m ay - Gədəbəy rayonunun Əyridərə otlaq sahəsinə erməniləri
silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.
25
səviyyəsində

m ay
keçirilən

-

Moskvada

görüşdən

Rusiya
sonra

və

Ermənistan

Ermənistan

prezidentlə

üçtərəfli

Rusiya-ABŞ-Türkiyə sülh planından, demək olar ki, imtina etdi. Sonradan
Ermənistan tərəfi bu planı qəbul etsə də, erməni silahlı qüvvələrinin
hücumunun genişlənməsi onu göstərdi ki, Ermənistan münaqişənin dinc
vasitələrlə həllinin tərəfdarı deyil.
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2

iyun - Bakı dəmiryolu vağzalında səmişin qatarımn partladılması

qüvvələrin çıxanlm asım n tezliklə başa çatdırılmasınm zəruriliyini müzakirə

nəticəsində dövlətə külli miqdarda maddi ziyan dəymişdir. Partlayışm
icraçısı Rusiya vətəndaşı İqor Xatkovski Ermənistan Respublikası Milli
Təhlükəsizlik Baş İdarəsi Kəşfiyyat şöbəsinin rəisi, polkovnik Caan

etmişik. Biz sabah Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasının Əməkdaşlıq
Tərəfdaşları ilə də bütün qeyd edilən məsələlərə dair məsləhətləşmələr
aparacağıq” .

Ohanesyan tərəfindən məxfi əməkdaşlığa cəlb edilərək casusluq və
terrorçuluq məqsədilə Azərbaycana göndərildiyini, böyük insan tələfatı ilə
nəticələnəcək partlayışlar törətm ək tapşırığı aldığını etiraf etmişdir. İstintaq

11
iyun - Afinada Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurasımn qəb
etdiyi bəyanatda deyilirdi: “Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasınm münaqişə
tərəfləri və bütün ölkələr tərəfindən yubadılmadan, bütünlüklə icra edilməsi

zamanı sübuta yetirilm işdir ki, həmin qmp 1992-1994-cü illərdə Rusiya
ərazisindən Bakıya gələn səm işin qatarlannda silsilə partlayışlar törətmişdir.
3-4 iyun - A TƏ M -in M insk qrupunun üzvü olan 9 ölkənin - ABŞ,

zəm ri olan 822 saylı qətnaməsini qətiyyətlə dəstəkləyirik. Biz döyüş
əməliyyatlarmı dərhal dayandırmağa, işğalçı qoşunları K əlbəcər rayonundan
və Azərbaycanm işğal olunmuş digər rayonlarından çıxarmağa çağırırıq”.

Rusiya, Fransa, Türkiyə, İtaliya, Almaniya, Çexiya, İsveç və Belarus
nümayəndələrinin Rom ada keçirilən görüşündə Ermənistan-Azərbaycan

16
iyun - Rusiya “Birgə Koordinasiya Komissiyası”nm yaradılma
haqqında ATƏM-in M insk qmpunun “doqquzluğu”na təkrar təklif etdi.

münaqişəsinin nizam lanm asm a dair növbəti sənəd işlənib hazırlandı. BMT

24
iyun - Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağa dair bəyanat vermişdi
Bəyanatda deyilirdi ki, Birlik və ona üzv olan dövlətlər M. Rafaellinin

TŞ-nm 822 saylı qətnam əsinin yerinə yetirilməsi və ATƏM çərçivəsində
damşıqlar
prosesinin davam etdirilməsinə yönəldilən “Təxirəsalınmaz
tədbirlər cədvəli” qəbul edilərək tərəflərə təqdim olundu. Minsk qrupunun
üzvü olan ölkələr və onun sədri münaqişənin bütün tərəflərini həm in sənədi
ləngimədən və qeyd-şərtsiz qəbul etməyə çağırdılar. “Təxirəsalmmaz

təqdim etdiyi ATƏM planımn Dağlıq Qarabağ mübahisəsinin bütün
iştirakçıları tərəfindən qəbul edilməsini alqışlayır və inanırlar ki, sözügedən
plan regionda hərtərəfli atəşkəs, BM T TŞ-mn 30 aprel 1993-cü il tarixli

tədbirlər cədvəli”nə görə, münaqişə edən tərəfiər təqdim olunan sənədi

822 saylı qətnaməsinin həyata keçirilməsi və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
danışıqlar vasitəsilə həlli istiqamətində əsil irəliləyiş üçün ən yaxşı ümiddir.

iyunun 11-dək im zalamah və M insk Konfransının fəaliyyətdə olan sədrinə
göndərməli idilər. İyunun 13-də erməni tərəfı bildirməli idi ki, iyunun

28
iyun-4 iyul - Rusiyanın vasitəçilik missiyasmın Bakı, Yereva
və Xankəndinə səfəri olmuşdur.

15-dən etibarən öz silahlı qüvvələrini Kəlbəcər rayonundan tamamilə
çıxarmağa başlayır. İyunun 18-də bütün münaqişə zonasında atəşin 60

İyun - Füzuli rayonunun Xatunbulaq kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olmuşdur.

günlüyə dayandırıldığı elan edilməli, ATƏM missiyası regiona gəlməli idi.
İyunun 20-də erməni qoşunlarımn Kəlbəcərdən çıxarılması başa çatdırılmah

Iyun - Ağcabədi rayonunun Qiyamədinli kəndinə enmənilərin
silahlı hücumu nəticəsində 7 nəfər həlak olmuşdur.

və ATƏM missiyası iyunun 21-23-də qoşunların tamamilə çıxarıldığını

Iyun - Ağcabədi rayonunun Hindarx kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olmuşdur.

yoxladıqdan sonra, iyunun 26-30-da Minsk qm punun iştirakçısı olan
dövlətlərin nümayəndələri Cenevrədə qeyri-formal məsləhətləşmələrə
başlamalı idilər.
10

iyun - Şimali Atlantika Şurası Nazirlərinin görüşündə Yekun

Kommünike qəbul edilmişdir. Sənəddə deyilirdi: “Biz bir sıra regional
məsələlər, xüsusilə də ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə Konfransınm məşğul
olduğu münaqişəni və keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində digər gərginlik

Iyun - Gədəbəy rayon mərkəzinin ermənilər tərəfindən m üxtəlif
növ silahlardan atəşə tutulması nəticəsində 11 nəfər həlak olmuşdur.
Ilin ikinci yarısı - Ümummilli lider Heydor Əliyev yenidən
hakimiyyətə
qayıdışından
sonra
respublikamızın
təhlükəsizlik
problemlərini, xüsusilə, Ermənistanm Azərbaycana qarşı əsassız ərazi
iddiaları və hərbi təcavüzü məsələlərini beynəlxalq aləmə çıxararaq,

mənbələrini, habelə Baltik dövlətləri ərazisindən xarici dövlətlərə məxsus
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regionda sülhün bərqərar olması üçün beynəlxalq təşkilatların toLirini
artırmağa çahşmışdır.
İyulun ortaları - Münaqişə tərəflərinin BMT TŞ-nin 822 saylı
qətnaməsinin yerinə yetirilməsi və ATƏM çərçivəsində danışıqlar
prosesinin bərpa olunması barədə M insk qrupuna daxil olan 9 ölkənin
nümayəndələrinin Romada işləyib hazırladığı təklifləri qəbul etdivs bir
vaxtda Ermənistan silahh qüvvələri A zərbayeam n Ağdam və Ağdərə
bölgələrində döyüş əm əliyyatlarım gücləndirdilər.
12
'ıyul - ATƏ M -in M insk

Konfransının sədri

M .Raffaelli

“doqquzlar”ın hazırladığı “cədvəl”in qəbul olunmasmı tərəflərə çatdırmaq
üçün Bakı, Yerevan və Xankəndinə səfər etmişdir.
16
iyul - V yanada M insk

qrupunun

növbəti

iclasında

M .Raffaellinin regiona səfərinin yekunları haqqında məruzəsi dinlənildi.
Səfər nəticəsində m əlum oldu ki, Erm ənistan BMT TŞ-nın 822 saylı
qətnaməsini və A TƏ M -in M insk qrupunun üzvü olan 9 ölkənin Romada
işləyib hazırladığı “Təxirəsahnm az tədbirlər cədvəli”ni yerinə yetirmək
niyyətində deyil.
22

iyul - Tərtər rayonunda ermənilər tərəfındən törədilmiş partlayış

nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 18 nəfər yaralanmışdır.
22
iyul - Qazax rayon mərkəzində ermənilər tərəfmdən mina
partladılması nəticəsində 6 nəfər həlak olmuş, 10 nəfər yaralanmışdır.
21 iyul - 12 avqust - Romada ATƏM -in M insk qrupunun tərəflərin
iştirakı olmadan tam tərkibdə iclası keçirilmiş və BMT TŞ-nın qətnaməsinin
icrası ilə bağlı yeni “Təxirəsalm maz tədbirlər cədvəli” qəbul olunmuşdur.
22 iyul - Erm əni terrorçuları tərəfındən Tərtər rayonunda törədilmiş
partlayış nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 18 nəfər yaralanmışdır.
22 iy u l-Q a za x rayonunda ennəni terrorçuları tərəfındən törədilmiş
partlayış nəticəsində 6 nəfər həlak olmuş, 10 nəfər yaralanmışdır.
23 iyul - Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı hücumu

53 min məcburi köçkün) məskunlaşmışdır. Ağdam şəhəri və 126 kəndin
83-ü Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altmdadır.
23
iyul - Ağdam rayonuna erməni təcavüzü başlayandan dərhal
sonra Azərbaycan bölgədə yaranmış vəziyyətlə əlaqədar BMT Baş Katibinə
və Təhlükəsizlik Şurasmın sədrinə müraciət etdi. Azərbaycan dövləti atəşin
qəti şəkildə dayandırılması məqsədilə Ermənistan Respublikasından hərbi
əməliyyatlara son qoymağı, habelə zəbt olunmuş Azərbaycan ərazilərindən
işğalçı qüvvələrin dərhal çıxarılmasım tələb etdi.
23 iyul - Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Ağdam şəhərinin
işğal olunmasmdan sonra ABŞ Dövlət Departamenti növbəti bəyanat verdi.
Bəyanatda Ağdama edilən hücumun yenə də Dağlıq Qarabağ ennəni
qüvvələri tərəfindən həyata keçirildiyi vurğulanır, həmin qüvvələrin işğal
olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması təkid edilirdi.
24 iyul - ATƏM-in M insk Konfransının sədri M.Rafaelli Ağdam
şəhərinin işğalı barədə bəyanat vermişdir.
26
Azərbaycan

iyul - Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirən
Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əliyev BMT

Təhlükəsizlik Şurasımn sədrinə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Ağdam rayonunun işğalı ilə əlaqədar yazılı müraciət etmişdir.
26
iyul - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini
həyata keçirən Azərbaycan Respublikası AIi Sovetinin Sədri Heydər Əliyev
BMT-nin Baş katibinə məktubunda qeyd etmişdir ki, Minsk konfransının
keçirilməsi haqqında ATƏM-in Nazirlər Şurasınm qərarından bir ildən çox
keçməsinə baxmayaraq, o vaxt, yəni sənəd qəbul edilən zaman vəziyyəti
bərpa etməyin və Minsk konfransını keçirməyin mümkün yolu kimi Şuşa və
Laçının

azad

edilməsindən

danışırdıqsa,

indi

Azərbaycan

ərazisinin

17 faizindən çoxu erməni təcavüzkariarı tərəfindən qəsb olunmuşdur. Eyni
zamanda sənəddə göstərilirdi ki, Qarabağın bütün dağlıq hissəsinin, eləcə də

nəticəsində 1094 km 2 sahəsi, 165, 6 min nəfər əhalisi, 1 şəhər və 126

Laçın, Kəlbəcər rayonları bütünlüklə, Naxçıvan M uxtar Respublikasımn,
Qazax, Füzuli, Zəngilan və Ağdam rayonlarının kəndləri, yəni 503 yaşayış

kənddən ibarət olan A ğdam rayonu işğal edildi.
Hazırda A ğdam rayonunun Quzanlı

məntəqəsinin işğal olunması nəticəsində qaçqın və köçkünlərin ümumi sayı
567 min nəfərə çatmışdır.

qəsəbəsi

və

43

kəndi

A zərbaycanın nəzarətindədir və həmin ərazilərdə 90 m in əhali (37 m in yerli,
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edilməsi haqqında qəbul etdiyi sənədlərə, eləcə də 822 saylı qətnaməyə
məhəl qoymadığını diqqətə çatdıraraq, təcavüzkarın qarşısımn alınmas qan
tökülməsinin dayandırılması, işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin azad
edilməsinə
yönəlmiş
təxirəsahnmaz
tədbirlərin
görülməsi
üçün
Təhlükəsizlik Şurasınm dərhal çağırılmasım xahiş etmişdir.

qüvvələri tərəfındən Azərbaycanın digər ərazilərinin işğal olunmasına
gətirib çıxardı.
Iyul - İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatmın (İƏT) İstanbulda keçirilmiş
ikinci görüşündə iştirak edən dövlət başçüarım n bəyanatm da deyilirdi ki,
Ermənistanm Azərbaycana qarşı təcavüzü BM T Nizamnaməsinin,
beynəlxalq hüququn, insan haqları barədə ATƏM sənədlərinin prinsip və
məqsədlərini pozur. Görüş iştirakçıları Ermənistana müraciət edərək onu

29
iyul - A ğdam ın işğalından sonra BMT Təhlükəsizlik Şuı; ının
3259-cu rəsmi iclasınm gündəliyində bir məsələ dururdu: “D ığlıq
Qarabağda vəziyyət” . İclasın başlanğıcında Təhlükəsizlik Şurasının ıdri
Devid Henney (Böyük Britaniya) Şura üzvlərinə məlumat verərək bu ic asın

təcavüzkar mövqeyini dəyişməyə və bölgədə sabitliyin, əmin-amanlığın
bərqərar olmasım təmin edən sülh siyasəti aparmağa çağırdılar.

Azərbaycan dövləti adm dan Təhlükəsizlik Şurasına göndərilən və
BMT-dəki daimi nüm ayəndəlik tərəfındən yayılmış məktubdakı tokidli

ly u l - Tərtər rayonunun Şəhriyar qəsəbəsinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 30 nəfər yaralanmışdır.

xahişə müvafiq surətdə keçirildiyini bildirdi.
M üzakirələrdən sonra BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın

ly u l - Cəbrayıl rayon mərkəzinin ermənilər tərəfındən “Qrad”
qurğuları ilə atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 11 nəfər
yaralanmışdır.

Ağdam rayonunun işğal edilm əsi ilə bağlı 853 saylı qətnamə qəbul etdi. Bu
qətnamədə də Erm ənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası
arasında gərginliyin olduğu göstərilir, beynəlxalq sərhədlərin pozulmazlığı
və ərazilərin zor gücünə ələ keçirilməsinin yolverilməzliyi bir daha təsdiq

ly u l - Ağdam rayonunun Şaybalı kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 7 nəfər həlak olmuş, 14 nəfər yaralanmışdır.

və

Iyul - Tərtər rayon m ərkəzinin ermənilər tərəfindən atəşə tutulması
nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər yaralanmışdır.

münaqişədə iştirak edən işğalçı qüvvələrin
Azərbaycan Respublikasının
Ağdam rayonundan və bu yaxmlarda işğal olunmuş bütün digər

Iyul - Füzuli rayonunun Qoçəhmədli kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.

rayonlarından dərhal, tam am ilə və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunurdu.
Lakin Ermənistanm Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzünün

4-5 avqust - Romada ATƏM -in Minsk “doqquzluğu”nun görüşü
keçirilmiş və Dağlıq Qarabağda vəziyyət müzakirə edilmişdir.

artdığı bir vaxtda beynəlxalq təşkilatlar və böyük dövlətlər hadisələrə çox
ehtiyatla yanaşdılar. Hələ 853 saylı qətnamə qəbul edilməzdən əvvəl

9
avqust - Romada ATƏM-in Minsk qrupunun, Azərbaycan və
Ermənistan nümayəndələrinin məsləhətləşmələri zamanı erməni silahlı
qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmasını nəzərdə
tutan yeni “Təxirəsalınmaz tədbirlər cədvəli” miizakirə olundu.

olunur,

hərbi

əm əliyyatlarm

Ağdamın
işğalı
məsləhətləşmələrdə

təxirə

sahnmadan

dayandırılması

ilə
bağlı
Təhlükəsizlik
Şurasında
keçirilən
Şuramn daimi üzvləri ABŞ, Fransa və Rusiya

Ermənistanm bu açıq-aşkar təcavüzünə

Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ

arasındakı münaqişə kinıi baxırdılar. Həmin ölkələrin nümayəndələri,

13
Təhlükəsizlik

avqust - Minsk qrupunun üzvii olan “doqquzlar” BMT
Şurasının 822 və 853 sayh qətnamələrinin yerinə

olunmuş ərazilərə hücum u “Dağlıq Qarabağ ermənilərinin” hərəkəti kimi

yetirilməsinə dair “Təxirəsahnmaz tədbirlər cədvəli”nin yenidən baxılmış
variantını hazırlayaraq onu münaqişə edən tərəflərin müzakirəsinə göndərdi.

qiymətləndirdi. Sənəddə Ermənistan təcavüzkar dövlət kimi tanmmadı.
Təəssüf ki, Baş Katibin, eləcə də Təhlükəsizlik Şurasmın bölgədə

Tərəflərin mövqeyi aydınlaşdıqdan sonra konkret qərar çıxarüması üçün
“doqquzlar”ın yeni görüşünün keçirilməsi planlaşdırıldı.

yaranmış vəziyyətə vaxtm da obyektiv qiymət verməməsi və təcavüzkarın
cəzasız qalması Ermənistanı daha da ruhlandırdı. Bu da Ermənistan silahlı

Təqdim olunan bu “cədvəl” Azərbaycanın mənafeyinə zidd
olduğundan, bu plana öz kəskin etirazını bildirdi. Yenidən işlənmiş bu

xüsusilə Fransa nümayəndəsi qətnamə qəbul edilərkən Ağdam və digər işğal
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sənədə

görə,

ATƏM

müşahidəçilərinin

münaqişə

bölgəsind.-

yəni

Qarabağın Azərbaycan ərazisi olması təsdiq olunur, məsələlərin ATƏM -in

Azərbaycan ərazisində yerləşdirilməsi nəzərdə tutulurdu. Erm? istanla
həmsərhəd olan rayonlarda isə yalnız 10 kilometrlik xətti nəzar, altına
götürmək planlaşdırılırdı. Bu cür vəziyyət ermənilərə Azə baycan
sərhədlərinin yaxınhğında güclü hərbi müdafiə və hücum ko ıpleksi

M insk qrupu çərçivəsində həllinə üstünlük verilirdi.
Eyni zamanda sənəddə Şura, bütün tərəfləri avqustun 13-də Minsk
qrupunun təqdim etdiyi “BMT Təhlükəsizlik Şurasınm 822 və 853 saylı

yaratmaq üçün im kan verərdi. Bütün bu müddəalar Azərbaycarı üçün
qəbuledilməz idi.
13
avqust - Tovuz rayon mərkəzinin ermənilər tərəfindən "Qrad”
qurğuları ilə atəşə tutulması nəticəsində 4 nəfər həlak olmuş, 7 nəfər
yaralanmışdır.
17 avqust - Rusiyanın vasitəçiliyi ilə avqustun 18-dən 5 gün
müddətinə atəşin dayandırılması haqqında razılıq əldə olundu.

qətnamələrinin yerinə yetirilməsinə dair “Təxirəsahnmaz tədbirlər
cədvəli”nin dəqiqləşdirilmiş variantına razılaşdırılmış müsbət cavab
verməyə və məsələnin sülh yolu ilə həllini poza biləcək hər hansı
hərəkətdən çəkinməyə çağırırdı. Dövlətlərə müraciət edilirdi ki, Azərbaycan
Respublikasınm ərazilərinin işğalmın davam etdirilməsinə və münaqişənin

güclənməsinə səbəb olan regiona silah göndərməkdən im tina etsinlər.
23
avqust - Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı hü

18 avqust - Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini

nəticəsində 1386 km2 sahəsi, 95, 9 min nəfər əhalisi, 1 şəhər, 1 qəsəbə,
1 şəhər tipli qəsəbə və 71 kəndi olan Azərbaycanm Füzuli rayonu işğal

həyata keçirən A zərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri Heydər Əliyev
BM T Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə və BM T-nin Baş katibinə məktubunda

edildi. Rayonun son kəndi 26 oktyabr 1993-cü ildə (bütün rayon üzrə
təxminən 7 ay güclü döyüşlər getdikdən sonra) işğal olunmuşdur.

822 və 853 sayh qətnamələrin qəbul edilməsindən kifayət qədər vaxt
keçməsinə baxm ayaraq, təcavüzkar Erm ənistam n Azərbaycan ərazilərinə

1994-cü ilin yanvar ayında Horadiz qəsəbəsi, eləcə də 22 kənd
işğaldan azad edilmiş və hazırda Azərbaycanm nəzarətindədir. Azad olunan

hücumunu genişləndirərək bütün beynəlxalq hüquq normalarına məhəl

ərazilər minalardan təmizlənərək yeni qəsəbələr salınmışdır ki, burada

qoymadığım bir daha diqqətə çatdırmışdır. Bu səbəbdən Azərbaycan rəhbəri
kimi Heydər Əliyev təcavüzkarm qarşısmın almması, qan tökülməsinin

65 min 545 nəfər yerli, 50 min isə məcburi köçkün məskunlaşmışdır.
Hazırda Füzuli şəhəri və 81 kəndin 58-i Ermənistan silahlı qüvvələrinin

dayandırılması,

işğalı altındadır.

işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsinə

yönəlmiş təxirəsahnm az tədbirlərin görülməsi üçün Təhlükəsizlik Şurasının
dərhal çağırılmasım xahiş etmişdir.
18

avqust - BMT Təhlükəsizlik Şurası adından ABŞ-ın BMT-dəki

daimi nümayəndəsi xanım Madelin Olbrayt bəyanat verdi. Bəyanatda
deyilirdi ki, Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan
Respublikası arasında münasibətlərin pisləşməsi və onların arasındakı
gərginliklə əlaqədar ciddi narahatlıq keçirir. Şura habelə, Füzuli rayonunda
döyüş

əməliyyatlarımn

güclənməsindən

dərin

narahatlığım

bildirirdi.

Kəlbəcər, Ağdam rayonlarına edilən müdaxilə və işğal kimi, Füzuli
rayonuna da hücum pislənilirdi.
Bununla
yanaşı,
bəyanatda
suverenliyi,

Cəbrayıl rayonunu bütünlüklə işğal etdilər.
25
avqust - Cəbrayıl rayonunun Minbaşh kəndinə ermən
silahlı hiicumu nəticəsində 50 nəfər itkin düşmüşdür.
28
avqust - Bütün Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu
dayandırılması haqqında Rusiyanın təklifi Ermənistan tərəfındən qəbul
edilmədi.
30

avqust - Hadrut rayonu ərazisində ermənilər tərəfındən

markalı maşının partladılması nəticəsində maşında olan Hoğa (indiki
Azərbaycan

ərazi bütövlüyü və sərhədlərinin

13(5

23
avqust - Ermənistan silahlı qüvvələri 1050 km2 sahəsi, 52
nəfər əhalisi, 1 şəhər, 4 qəsəbə və 92 kənddən ibarət olan Azərbaycamn

Respublikasının

toxunulmazlığı,

Dağlıq

Üçbulaq) kəndinin mülki sakinləri 2 nəfər həlak olmuşdur. Həmin
hadisədən bir neçə gün sonra PAZ-66 markalı sərnişin avtobusu da Hoğa
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kəndindən çıxarkən ermənilər tərəfındən qumbaraatanla vurulmuş və
nəticədə 4 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər ağır yaralanmışlar.

qədər uzadılması haqqında şifahi razılıq əldə edilərək “Yol xəritəsi-2”

31
avqust - Tovuz rayonunun Əlibəyli kəndinə ermənilərin silahlı
hücum u nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.

adlanan təklif razılaşdırıldı, lakin həyata keçirilmədi.
28
sentyabr - Parisdə keçirilən görüşdə ATƏM -in Minsk qrup

31
avqust - Ermənistan silahlı qüvvələri 802 km2 sahəsi, 30,3 min
nəfər əhalisi, 1 şəhər və 93 kənddən ibarət olan Azərbaycanın Qubadlı
rayonunu bütünlüklə işğal etdilər.

tərəfındən hazırlanmış yeni “Təxirəsalınmaz tədbirlər cədvəli” tərəflərin

24

sentyabr - Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atəşkəsin noyabrın 5-in

3
sentyabr - Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağa dair bəyanat
vermişdir. Bəyanatda deyilirdi ki, Birlik və ona üzv olan dövlətlər Dağlıq

müzakirəsinə verildi. “CədvəF’in yeni layihəsində Azərbaycan tərəfınin heç
bir təklifi nəzərə alınmamışdı. Ona görə də Azərbaycan BMT TŞ-ə müraciət
edərək cədvəldə Təhlükəsizlik Şurasmın 822 və 853 saylı qətnamələrinə və
Təhlükəsizlik Şurasınm 18 avqust tarixli bəyanatına zidd olan bir sıra

Qarabağda getdikcə genişlənməkdə olan və Azərbaycan ərazisini işğal edən
yerli erməni qoşunlarının hücumlarım pisləyərək təəssüf hissi ilə qeyd

müddəalar olduğunu bildirdi. Yeni hazırlanmış “cədvəl” Azərbaycanm zəbt
olunmuş rayonlarından işğalçı qüvvələrin qeyd-şərtsiz çıxarılması haqqında

edirlər ki, bu hərəkətlər döyüş bölgəsini genişləndirməklə daha böyük
Azərbaycan ərazisini əhatə edir, Azərbaycanda çox ciddi qaçqın problemi

853 saylı qətnamənin üçüncü bəndini pozaraq həm in qüvvələrin çıxarılması
üçün ilkin şərtlər irəli sürürdü. “Cədvəl”in bu variantında erməni qüvvələri

m eydana gətirir və qonşu ölkələri qatmaqla regional təhlükəsizliyi təhdid
altına alır.

tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin adı və bu ərazilərin həmin

9-11 sentyabr - Moskvada ’Təxirəsalınm az tədbirlər cədvəli”nin
tamamlanması və onun fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi məqsədilə ATƏM -in

qüvvələrdən təmizlənməsi üçün tədbirlər göstərilmirdi.
Sentyabr - Qazax rayon mərkəzinin ermənilər tərəfındən “Q rad”
qurğuları ilə atəşə tutulması nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər

M insk qrupunun görüşü keçirilmişdir (Bu M insk qrupunun Romadan
kənarda ilk görüşü idi).

yaralanmışdır.
6-14 oktyabr - Fəaliyyətdə olan sədrin şəxsi nümayəndəsinin

21-28 sentyabr - Parisdə ATƏM-in Minsk qrupunun görüşü
keçirilmiş və “Təxirəsalınmaz tədbirlər cədvəli” yenilənmişdir.

rəhbərliyi altında ATƏM missiyasmın münaqişə regionuna səfəri olmuşdur.
14
oktyabr - BMT Təhlükəsizlik Şurası öziinün 3292-ci iclasınd

23
sentyabr
Azərbaycan
Respublikası
Prezidentinin
səlahiyyətlərini həyata keçirən Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri

R.Sardenberqin

Heydər Əliyev BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi M ahmud əl-Səidlə
görüşdə BMT ilə əməkdaşlıqdan, onun Bakıdakı fəaliyyətindən razılıq
ifadə etməklə yanaşı, ATƏM -in missiyasına münasibətini də bildirmişdir:
“Biz bu təşkilatdan çox şey gözləyirik. Amma son vaxtlar bəzi dövlətlər bu
təşkilatın fəaliyyətinin sıxışdırılmasmı istəyirlər. Biz bununla qətiyyən razı
deyilik, çünki ATƏM -ə BM T-nin bir hissəsi kimi baxırıq və istəyirik ki, bu
təşkilatlar öz fəaliyyətlərinin əməli nəticələrini əldə etsinlər”.
23-25 sentyabr - Moskvada ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri və
M insk Konfransı sədrinin nümayəndələri M .M ossberg və L.Fonarinin
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
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(Braziliya)

sədrliyi

ilə

Ermənistan-Azərbaycan

münaqişəsinə dair 874 saylı qətnamə qəbul etdi. Sənəddə BMT
Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycamn ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiq edərək
işğal olıınan torpaqların azad olunmasım tələb etmişdir. Bu qətnamədə
sentyabrın 28-də ATƏM-in Parisdə keçirilən görüşündə hazırlanan və
Azərbaycan tərəfmdən qəbul edilməyən “Təxirəsahnınaz tədbirlərin
yeniləşdirilmiş cədvəli” bəyənilir, ona üstünlük verilirdi.
Əvvəlki sənədlərdə olduğu kimi, bu qətnamədə do Ermənistan
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı münasibətlərdə olan
gərginliklə əlaqədar ciddi narahatlıq ifadə edilir, dövlətlərin suverenliyi,
ərazi bütövlüyü, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığı və ərazi əldə etmək
üçün qüvvə tətbiq olunmasının yolverilməzliyi bir daha təsdiq olunurdu.
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Lakin cəzasız qaldığmdan istifadə edən Ermənistan Respı likası
təcavüzkarlığım daha da genişləndirərək BMT Təhlükəsizlik Şı asının
822, 853, 874 saylı qətnamələrinə məhəl qoymayaraq Azərbaycanı- digər
yeni ərazilərini işğal etdi.
23
oktyabr - Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri atəşin
dayandırılması haqqında razılaşmam pozaraq Azərbaycan Respublikasınm
cənub-qərb rayonlarına güclü hücuma keçdi. Ermənistan ordusunun bu
hücum da başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikasının Zəngilan rayonunu
ələ keçirmək, bununla da Azərbaycanın cənub-şərq hissəsinin tamamilə
işğal olunmasmı başa çatdırmaq idi. Bu məqsədi həyata keçirmək üçün
Zəngilan rayonuna hücumdan bir neçə gün əvvəl Ermənistan ordusu
A zərbaycanın cənubunda mühüm kommunikasiya qovşağı olan Horadiz
qəsəbəsini tutm aqla Horadiz-Zəngilan sahəsində avtomobil və dəmir
yollarm ı kəsmişdi.
Beləliklə, Azərbaycanm 30 min nəfərdən artıq əhalisi olan
Zəngilan rayonu mühasirəyə düşmüş və onun Azərbaycanın digər rayonları
ilə əlaqəsi kəsilmişdi. Zəngilan rayonuna hücum zamanı Ermənistan silahlı
qüvvələrinin ön hissələri Azərbaycanın İranla dövlət sərhəddinə bilavasitə
yaxınlaşmış və sərhədin 70 kilometr uzunluğunda məsafəsini nəzarət altına
almışdı. Nəticədə, Azərbaycanın onlarca yaşayış məntəqəsi Ennənistan
Respublikasınm qoşunları tərəfındən işğal olundu.

qəsəbə və 8 1 kənddən ibarət olan Azərbaycamn Zəngilan rayonu bütünlüklə
işğal edildi.
29
oktyabr - Azərbaycan dövləti Ermənistamn təcavüzkarhğınm
genişlənməsi ilə əlaqədar olaraq BMT Baş Katibinə, Təhlükəsizlik Şurasmm
sədrinə

müraciət

edərək

beynəlxalq

birliyin

diqqətini

Ermənistan

Respublikasmın Azərbaycan Respublikasma qarşı birbaşa təcavüz həyata
keçirdiyinə cəlb etdi və təcavüzkara qarşı bütün lazımi tədbirləri görməyə
çağırdı.
Oktyabr - BMT Təhlükəsizlik Şurasınm 5 daimi üzvünün xarici
işlər nazirləri BM T-nin Baş Katibi B.Butros Qali ilə keçirilmiş görüşün
yekunlarına dair bəyanatda Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ
bölgəsində ATƏM-in səylərini müdafıə etdiklərini bildirmişlər. “Beşlər”in
bəyanatının Azərbaycana aid olan hissəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasınm
822 və 853 saylı qətnamələrinin tələblərinə uyğun idi. Bu, istər BMT və
ATƏM-in,
istərsə
də ayrı-ayrı
ölkələrin
vasitəçiliyi sayəsində
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına
imkan verirdi.
Oktyabr - Ağdam rayonunun Qərvənd kəndinə ermənilərin silahlı
hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuşdur.
Oktyabr - Gədəbəy rayonunun Qaravəllər kəndinə ermənilərin
silahlı hiicumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 1 nəfər yaralanmışdır.

25
oktyabr - ATƏM -in fəaliyyətdə olan sədri xanım M arqareta af
Uqlasın münaqişə bölgəsinə səfəri zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri

2
noyabr - Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
Respublikasının ərazisinə yeni hücumları və təcavüzü ilə bağlı Azərbaycan

hərbi əməliyyatları genişləndirərək Azərbaycanın Zəngilan rayonunu işğal

Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev milli televiziya və radio ilə xalqa
müraciətində Ermənistanın işğalçıhq siyasətinin nəticələri və ölkədə

etdi. ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri bununla əlaqədar bəyanat verərək
bildirdi ki, zor gücünə ərazilərin qəsb olunması heç vaxt ərazi iddialarının
əsası kimi qəbul edilə bilməz.
25
hücum una məruz
yaralanmışdır.
25

yaranmış ictimai-siyasi vəziyyət barədə məlumat vermişdir.
2-8 noyabr - Vyanada keçirilən görüşdə ATƏM-in

Minsk

oktyabr - Qazax rayonunun Fərəhli kəndi ermənilərin silahlı
qalmış, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 4 nəfər

qrupunun üzvü olan 9 dövlət Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar

oktyabr

qiymətləndirilirdi. Minsk qrupu hüquqi statusu zor gücünə dəyişdirmək

-

Ağstafa

rayonunun

Dağ

Kəsəmənli

kəndinə

ermənilərin silahlı hücum u nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.
29
oktyabr - Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı hücumu
nəticəsində 707 km 2 sahəsi, 32,6 min nəfər əhalisi, 1 şəhər, 1 şəhər tipli

140

bəyanat verdi. Bəyanatda döyüş əməliyyatlarının başlanması və yeni
ərazilərin güc vasitəsilə tutulması ATƏM prinsiplərinin pozulması kimi
cəhdini pisləyir və bundan beynəlxalq aləmdə təsdiq olunmaq üçün istifadə
etməyin yolverilməzliyini bildirirdi.
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9

noyabr - A vropa İttifaqmm Dağlıq Qarabağa dair verdiyi

Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin kəskinləşməsinin səbəblərinin,
xarakterinin və məzmununun qiymətləndirilməsinə birmənalı yanaşmadılar.

bəyanatda deyilirdi ki, A vropa İttifaqı 1993-cü il oktyabrın 24-də Dağlıq
Q arabağ bölgəsində atəşkəs haqqında sazişin pozulmasım pisləyir və bu
yaxınlarda işğal olunm uş ərazilərdən bütün qüvvələri çıxarmağa çağırır,
eləcə də Azərbaycan Respublikasmın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə

Qəbul edilən bütün sənədlərdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü bu
dövlətlərin “səyləri” nəticəsində “Dağlıq Qarabağ regionunda və onun
ətrafında m ünaqişə” kimi qiymətləndirildi.

əhəmiyyət verdiyini təsdiqləyir.
12
noyabr - Erm ənistan-Azərbaycan münaqişəsinin genişlənməsi və
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Zəngilan rayonunun işğalı ilə
əlaqədar Azərbaycan dövlətinin xahişi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurası özünün

Ennənistanın Azərbaycana qarşı açıq-aşkar müharibə apararaq
BMT üzvü olan dövlətin ərazisinin ilhaqmı davam etdirməsi nəticəsində
ölkəmizin ərazisinin 20 %-dən çox hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfındən işğal edildi. Azərbaycanm işğal olunmuş ərazilərindən

3313-cü iclasında J.L.Çesusanm (Kabo Verde) sədrliyi ilə vəziyyəti

1 milyondan çox əhali öz torpağında qaçqın vəziyyətinə düşdü. Yüzlərlə
yaşayış məntəqəsi dağıdıldı, talan edildi və yandırıldı.

m üzakirə edərək 884 saylı qətnamə qəbul etdi.
Bu
qətnam ədə
də
Təhlükəsizlik
Şurasının
Azərbaycan
Respublikasmın Dağlıq Q arabağ regionunda və onun ətrafinda m ünaqişənin
davam etməsindən və Erm ənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası
arasında m ünasibətlərin gərgin olaraq qalmasından ciddi narahat olduğu
bildirilir, atəşkəsin pozulm ası nəticəsində hərbi əməliyyatların genişlənməsi,
həddən artıq güc tətbiq edilməsi, o cümlədən Azərbaycan Respublikasmın
Zəngilan rayonunun və Horadiz şəhərinin işğalı təşvişlə qeyd edilir,
Azərbaycanm suverenliyi və ərazi bütövlüyü, həmçinin beynəlxalq
sərhədlərin pozulmazlığı və ərazi əldə etmək üçün güc tətbiq edilməsinin
yolverilməzliyi bir daha təsdiq olunurdu. Ümumilikdə, 884 saylı qətnamə

Ennənistan özünün minimum proqramım həyata keçirdikdən, yəni
Dağlıq Qarabağ regionunun bütün ərazisini işğal etdikdən sonra onun
sərhədləri boyunca “bufer zonası” yaratmağa başladı. Bu zona işğal edilmiş
Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən Azərbaycan rayonlarım əhatə edir.
Təcavüzün gedişində Azərbaycanın Ermənistanla həmsərhəd rayonlarının,
demək olar ki, hamısı iki istiqamətdə: zəbt edilmiş Dağlıq Qarabağ
regionundan və bilavasitə Ermənistan Respublikası ərazisindən aparılan
hücumlardan sonra işğal olunmuşdur. Nəticədə, Azərbaycanın Ermənistanla
dövlət sərhəddinin 70 %-dən çoxu və İran İslam Respublikası ilə
sərhəddinin 160 kilometri işğalçı dövlətin qoşunlarının nəzarəti altına
düşdü.

əvvəlki, yəni - 822, 853, 874 saylı qətnamələrin məzmununu bir daha
təsdiqləyirdi.
Ümumiyyətlə, 1993-cü il ərzində Ermənistanın təcavüzünün

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin
dinc
yoila
aradan
qaldınlması sahəsində BMT və dünya birliyinin göstərdiyi səylər, təəssüf ki,

genişlənməsi ilə əlaqədar BM T Təhlükəsizlik Şurasmın qəbul etdiyi bütün
sənədlərdə Azərbaycanm ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin

Ermənistan Respublikasının açıq-aşkar hərbi işğalçılıq mövqeyi tutması
ucbatından təsirli nəticələr vermədi. BMT-nin isə regionda sülhpərvərlik

toxunulmazlığmın zəruriliyi bildirilirdi. Lakin Təhlükəsizlik Şurasmın daimi
üzvləri olan böyük dövlətlər Ermənistanın təcavüzkar dövlət kimi

fəaliyyətinin

tanmmasm a razılıq vermədilər. Böyük dövlətlər Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxmasına
deyil, münaqişənin atəşkəs və danışıqlar yolu ilə həll olunmasına üstünlük
verdilər.
BMT TŞ-də aparılan müzakirələr zamanı və sənədlər qəbul
edilərkən

Şuranm

daimi

üzvləri
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olan

böyük

dövlətlər

uğursuzluqlarınm

başlıca

səbəbi

mohz

Azərbaycan

Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının təcavüzü faktının birbaşa
etiraf olunmaması ilə bağlıdır.
12-19 noyabr - Rusiyanın vasitəçilik missiyasmın Azərbaycana
səfəri olmuşdur.
23
noyabr - 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan ərazilərinə genişmiqyash hücumu və torpaqlarımızın işğalı ilə
əlaqədar BMT iqamətgahında İKT-nin üzvü olan ölkələrin Xarici işlər
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nazirbrinin

əlaqələndirmə

toplantısı

keçirilmiş,

burada

19

Azərbayean

Prezidenti H eydər Əliyevin erməni təcavüzü ilə əlaqədar ölkəmizin düşdüyü
vəziyyət barədə toplantı iştirakçılarma müraciəti oxunmuş və Ermənistanm
son təcavüzü ilə bağlı bəyanat qəbul edilmişdir.
28 noyabr - Romada ATƏM-in M insk qrupunun qeyri-formal

dekabr - Fransa Prezidenti F.M itteranm dəvəti ilə Parisdə rəsm

səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
ATƏM-in əsas sənədlərindən biri olan Yeni Avropa üçün Paris Xartiyasına
Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə sənədi imzaladı. Bununla da.
Azərbaycan Respublikası dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin

məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
30
noyabr - 1 dekabr - ATƏM-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasmın

edilməsinə tərəfdar olduğunu bir daha təsdiq etdi.
23-24 dekabr - Aşqabadda MDB

Romada keçirilən 4-cü görüşündə ATƏ M -in fəaliyyətdə olan sədri
Beniamino A ndreatta bəyanatla çıxış edərək D ağlıq Qarabağa dair Minsk

rəhbərlərinin görüşü zamanı Rusiya tərəfindən Ermənistan və Azərbaycan
prezidentlərinə hərbi əməliyyatlarm dayandırılması haqqm da layihə təqdim

Konfransının yeni sədri Yan Eliassonu təqdim etdi. Daha sonra Azərbaycan,
Türkiyə, Erm ənistan nümayəndələri də bəyanatla çıxış etdilər.

olundu.

Azərbaycanm
bəyanatında
göstərilirdi
ki,
Ermənistan
Respublikasının mövqeyi münaqişənin aradan qaldırılması yolunda

1 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər yaralanmışdır.
24
dekabr - Ermənilər tərəfındən Füzuli rayonunun Yuxarı

maneəyə çevrilm işdir. Ermənistanm məqsədi ərazi ələ keçirməklə başladığı
təcavüz üçün m əsuliyyətdən qaçmaq, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri

Yağhvənd kəndinə silahlı hücum nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 28 nəfər

üçün siyasi status almaq və Azərbaycanm işğal olunmuş ərazilərinin
ilhaqm a nail olmaqdır. Bəyanatda bildirilirdi ki, Ermənistamn açıq-aşkar

üzvü

olan

dövlətlərin

24 dekabr - Tərtər rayonuna ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində

yaralanmışdır.
24 dekabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti Heydər Əliyev
MDB Dövlət Başçılan Şurasının iclasında bəyanatında Dağlıq Qarabağ

hərbi işğalçılıq mövqeyi tutması ucbatmdan ATƏM-in M insk prosesi

bölgəsində yaşayan və elə bir qüvvəsi olmayan 100 mindən bir qədər çox

çərçivəsində aparılan danışıqlarm heç bir nəticəsi olmamışdır. Bu
uğursuzluğa və tutduğu mövqeyə görə Azərbaycan tərəfi ATƏM -in Minsk

erməninin 7 milyonluq əhalisi olan ölkəyə qarşı genişmiqyaslı hərbi
əməliyyatlar apara və onun ərazisinin 20 faizini işğal edə bilməzliyini,
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 50 min azərbaycanlı əhalisinin

qrupunu da günahlandıraraq bildirdi ki, BM T Təhlüksizlik Şurasımn
qətnamələrinin tələblərinin qeyd-şərtsizliyinə laqeyd yanaşan M insk qrupu
erməni qüvvələrinin çıxarılması müqabilində Azərbaycan tərəfi qarşısında

hüquqlannı inkar etməyə cəhd göstərildiyini, etnik təmizləmə nəticəsində

birm ənah olmayan ilkin şərtlər irəli sürür ki, bu da erməni tərəfınin getdikcə
artan işğalçıhq niyyətlərini ödəməyə xidm ət edir. Nəticədə, Ermənistanın

qovulduğunu bildirmişdir.
25 dekabr - Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndinə ermənilərin

təcavüzü genişləndikcə Azərbaycan daha çox təzyiqə məruz qalır.

silahlı hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.
25
dekabr - Ermənilər tərəfindən Füzuli rayonuna silahlı hücum

Bununla yanaşı, ATƏM-in Romada keçirilən iclasında gündəliyə

onların Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Hadrut və Ağdərə rayonlanndan tamamilə

“Ermənistanm Azərbaycana qarşı təcavüzü” adlı bənd salınmışdı. Lakin
Ermənistan Respublikası bu görüşdə də qeyri-konstruktiv mövqe tutaraq,

nəticəsində 49 nəfər həlak olırıuş, 6 nəfər yaralanmışdır.
25 dekabr - Tərtər rayonuna ermənilərin silahlı hücumu nəticəsində

ATƏM çərçivəsində ümum i razılığı pozmuş, Azərbaycan Respublikasmın

1 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
25
dekabr - Ermənilər tərəfmdən Qazax rayonunun Məzəm

suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanımaqdan boyun qaçırmış, bununla da
təşkilata üzv dövlətlərin yekdil qərarınm əleyhinə çıxmışdır.
10
dekabr - Qazax rayonunun Quşçu A yrım kəndinə ermənilərin

kəndinə

silahlı

hücum

nəticəsində

yaralanmışdır.

silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər ağır yaralanmışdır.
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26

dekabr

-

Füzuli

rayonuna

ermənilərin

silahlı

hücumu

nəticəsində 2 nəfər həlak olmuş, 5 nəfər yaralanmışdır.
27 dekabr - Ermənilər tərəfındən Goranboy rayonunun Gülüstan
kəndinə silahlı
yaralanmışdır.
27

hücum

nəticəsində 2 nəfər həlak

olmuş,

14 nəfər

dekabr - Ağdam rayonunun Xaçınstroy kəndinə ermənilərin

azərbaycanh həlak olmuş, 100 min nəfərdən çoxu yaralanmış, 50 min nəfərə
qədər m üxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur.
Münaqişə dövründə 4853 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1357 nəfəri
əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri isə hələ də Ermənistanda əsirlikdədirlər.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin məlumatına görə 439 nəfər əsirlikdə
ölmüşdür.

silahlı hücumu nəticəsində 14 nəfər qətlə yetirilmişdir.
D ekabr - Xocavənd rayonunun Ağburun yüksəkliyinə ermənilərin

1988-1993-cü illərdə - Eyni zamanda, bu dövrdə dövlət terrorizmi
və soyqırımı siyasəti yeridən Ermənistan tərəfindən Azərbaycan ərazilərində

silahlı hücumu nəticəsində 9 nəfər həlak olmuş, 8 nəfər yaralanmışdır.
D ekabr - Ağdam rayonunun Xaçınstroy kəndinə ermənilərin silahlı

ümumilikdə, m üxtəlif səpkili 373 terror aktı törədilmişdir ki, nəticədə 1200
nəfər həlak olmuş, 1705 nəfər yaralanmışdır. Ayrılıqda götürdükdə:

hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 2 nəfər yaralanmışdır.
D ekabr - Erm ənilər tərəfmdən Füzuli rayonuna silahlı hücum

səmişin avtobuslarında törədilmiş terror aktları nəticəsində
68 nəfər həlak olmuş, 132 nəfər yaralanmışdır;

nəticəsində 2 nəfər həlak olmuşdur.
D ekabr - Beyləqan rayonu ərazisindəki hərbi hissəyə ermənilərin

səmişin və yük qatarlarında törədilmiş
nəticəsində 74 nəfər həlak olmuş, 125 nəfər yaralanmışdır;

silahlı hücumu nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 14 nəfər yaralanmışdır.
D ekabr - A ğstafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndinə ermənilərin

Bakı metropolitenində törədilən terror aktları nəticəsində 27
nəfər həlak olmuş, 91 nəfər yaralanmışdır;

silahlı hücumu nəticəsində 1 nəfər həlak olmuş, 6 nəfər yaralanmışdır.
D ekabr - Qazax rayonunun Canalı kəndinə ermənilər tərəfindən

hava nəqliyyatında törədilmiş terror aktları nəticəsində 104
nəfər həlak olmuşdur;

silahlı hücum nəticəsində 5 nəfər həlak olmuş, 14 nəfər yaralanmışdır.
1993-cü il ərzində - Ermənistanm ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq
Qarabağ bölgəsinin (4,4 min km2) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun

yaşayış məntəqələrində və mülki obyektlərdə törədilmiş
terror aktları nəticəsində 881 nəfər həlak olmuş, 1239 nəfər yaralanmışdır;
mülki və dövlət obyektlərinə qarşı törədilmiş terror aktları

ərazisindən 4 dəfə böyük olan Azərbaycanın Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli,
Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri Ermənistan silahlı qüvvələri

nəticəsində 10 nəfər həlak olmuş, 30 nəfər yaralanmışdır;
sərnişin daşıyan dəniz bərəsində törədilmiş terror aktı

tərəfındən işğal edildi.
1992-1993-cü illərdə - Hərbi əməliyyatlarm dayandırılması və
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində ATƏM -in və onun

nəticəsində 25 nəfər həlak olmuş, 88 nəfər yaralanmışdır.
Ermənistamn hərbi təcavüzü Azərbaycanın 17 min km2 ən
məhsuldar torpaqlarının işğahna, 900 yaşayış məntəqəsinin, 150 min

yaratdığı M insk qrupunun göstərdiyi səylər heç bir nəticə vermədi.
1988-1993-cü illərin yekunu - Bu dövrdə Ermənistanın hərbi

yaşayış binasının, 7 min sənaye və kənd təsərrüfatı obyektinin, 700 təhsil,
665 səhiyyə ocağının, 800 km avtomobil yolunun, 160 körpünün, 23 min

təcavüzü nəticəsində 1 milyondan çox insan (ümumi əhalinin 15 %-i)

km. su və 15 min km. elektrik xəttinin dağıdılmasına səbəb olmuşdur.
Ermənilər işğal olunmuş ərazilərdə olan 22 muzeyi və 4 rəsm qalereyasım,

qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş, Azərbaycanm 20 %-dən çox
ərazisi işğal edilmişdir. Etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirilməklə
Ermənistanda yaşayan 250 min nəfər azərbaycanlı öz doğma yurdlarından
zorla qovulmuşlar. Bu təcavüz nəticəsində həm in dövrdə 20 min nəfər
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terror

aktları

tarixi əhəmiyyəti olan 9 sarayı qarət etmiş və yandırmışlar. 44 məbəd və
9 məscid dağıdılmış, 927 kitabxanada 4,6 ınln. kitab və qiymətli tarixi
əlyazmalar məhv edilmişdir.
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İşğal nəticəsində 464 tarixi abidə və muzey, 100-dən çox arxeoloji
abidə, 6 dövlət teatrı və konsert studiyası dağıdılmışdır. Nadir tarixi
əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti - çox qiymətli əşyalar, nadir eksjoonatlar
talan olunmuş və oğurlanmışdır.
Belə ki, Kəlbəcər tarix

diyarşunaslıq

muzeyi

yerlo-yeksan

olunduqdan sonra muzeyin ekspoziyasma daxil olan nadir qızıl vo gümüş
zinət əşyaları, ötən əsrlərdə toxunmuş xalçalar Ermənistana daşı.ımışdır.
Şuşadakı tarix muzeyinin, Ağdamdakı çörək muzeyinin, Zəngilandakı Daş
Abidələr muzeyinin də taleyi belə olmuşdur. Oğurlanmış və məhv ;:dilmiş

edilməsi ilə bağlı BMT və ATƏM-in himayəsi altında həyata keçirilən
beynəlxalq səylərə qoşulmağa çağırırıq”.
24-28yan var - Avropa Şurasına üzv olmayan ölkələr komitəsinin
təşəbbüsü ilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair görüş keçirildi.
Strasburqda keçirilən bu görüşə Dağlıq Qarabağın erməni icması münaqişə
iştirakçısı olan tərəf kimi dəvət olunmuşdu. Ona görə də Azərbaycanın və
Dağlıq Qarabağın azərbaycanh əhalisinin nümayəndələri etiraz əlaməti
olaraq bu görüşdə iştirak etmədilər.
25-27

yanvar

-

Stokholmda Rusiya-İsveç-ABŞ

formatında

bu
tarixi-mədəni
sərvətlərin
dəyərini
müəyyənləşdirmək,
pulla
qiymətləndirmək mümkün deyildir. Hazırda Ermənistan Respublikası
“Hərbi m ünaqişələr zamam mədəni sərvətlərin qorunması haqqında” Haaqa
Konvensiyasının və “M ədəni sərvətlərin qeyri-qanuni dövriyyəsi haqqında”

məsləhətləşmələr keçirilm işdir (V.Kazimirov-M.Mossberq-K.Dankerli).
Rusiya tərəfındən ATƏM-in M insk qrupu ilə qarşılıqlı fəaliyyətinə dair

Paris Konvensiyasının müddəalarını kobudcasına pozaraq Azərbaycanın

1 fevra l - İsveç nümayəndəsi Yan Eliasson İtaliyalı M.Raffaellini
ATƏM-in Minsk Konfransımn sədri qismində əvəz edərək səlahiyyətlərinin
icrasına başladı.

mədəni sərvətlərini talamaqla məşğuldur.
Sonadək dəqiqləşdirilməmiş məlumata görə, həmin dövrdə
mənəvi-psixoloji zərbələrdən əlavə Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən
60 milyard ABŞ dollarından çox ziyan dəymişdir.

3 şərt, o cümlədən tərəflərin qarşısında bir-birinin təklifləri əleyhinə çıxış
etməmək şərti irəli sürülmüşdür. Şərtləri bütün tərəflər qəbul etmişlər.

1 fevra l - Bakı Dəmir yolu vağzahnda Kislovodsk-Bakı səmişin
qatarında ermənilər tərəfındən terror aktı törədilməsi nəticəsində 3 nəfər
həlak olmuş, 20 nəfər yaralanmışdır.

1994

4
fevra l - Y. Eliassonun iştirakı ilə ilk dəfə ATƏM-in Mins
“doqquzluğu”nun Vyanada məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

I yan var - İtaliya (Xarici işlər naziri Benyamino Andreatta, daha
sonra Antonio Martino) İsveçi ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri qismində

18
fe v ra l - Moskvada Rusiya, Ermənistan və Azərbayca
nümayəndəlorinin görüşündə Rusiyanın təklif etdiyi “Silahlı münaqişəyə
son qoymaq və onun nəticələrini ləğv etmək haqqında” saziş tərəflərin
müzakirəsinə verildi. 15 maddə və 5 əlavədən ibarət olan həmin sənəd

əvəz etdi.
6-10 yanvar - Tehranda rusiyalı vasitəçi V.Kazimirovla İranm
Xarici İşlər Nazirliyinin baş direktoru M.Bank arasında Dağlıq Qarabağa

Azərbaycan, Emıənistan və Dağlıq Qarabağ tərəfindən imzalanmalı idi.

dair məsləhətləşmələr keçirilmişdir.
II yanvar - Brüsseldə Şimali Atlantika Şurası Nazirlərinin

Dördüncü tərəf isə layihənin imzalanmasında vasitəçi kimi iştirak edən
Rusiya nəzərdə tutulurdu. Dağlıq Qarabağ bu layihədə bərabərhüquqlu tərəf
kimi göstərilirdi.

görüşündə qəbul olunan Bəyannamədə qeyd edilirdi: “ Cənubi Qafqaz
regionundakı vəziyyət xüsusi narahathq doğurmaqda davam edir. Biz
ərazilərin əldə edilməsi üçün güc işlədilməsini pisləyirik. Ermənistan,
Azərbaycan və Gürcüstamn ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və suverenliyinə
hörmət edilməsi regionda sülh, sabitlik və əməkdaşlığın bərqərar olunması
üçün əhəmiyyət kəsb edir. Biz bütün dövlətləri mövcud problemlərin həll

148

Sənədin əvvəlində “tərəflərin BMT TŞ-nin 822, 853, 874, 884
saylı qətnamələrinin tamamilə həyata keçirilməsinə kömək göstərməsi”
nəzərdə tutulurdu. Sənəddə deyilirdi ki, Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu
güzəştli əsasda sonralar müəyyən ediləcəkdir.
Sənədin işğal olunmuş ərazilərin boşaldılması ilə bağlı olan
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hissəsində Şuşa və Laçının adı çəkilmirdi. Sənəddə Laçınla bağlı deyilirdi

Ankarada olmuş, Rusiya və Türkiyənin, eləcə də M insk konfransına daxil

ki, Laçın rayonundan qüvvələrin çıxarılması müddəti və qaydası bu
damşıqlarda Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında olan yolun beynəlxalq
nəzarət altında təhlükəsiz işləməsini təmin edən rejimin yaradılması ilə eyni

olan bir sıra ölkələrin nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr keçirmişdir. Bu
məsləhətləşmələrdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin

vaxtda müəyyənləşdiriləcəkdir. Şuşanın taleyi haqqında isə heç bir fıkir
söylənilmirdi. A zad edilən ərazilərdə hərbi qüvvələrin yerləşdirilməsi
məsələsi Birləşmiş Qərargaha həvalə olunurdu. Lokal təhlükəsizlik
zonalarında Birləşmiş Qərargahın tərkibindən qruplar yerləşdirilməsi
nəzərdə tutulurdu. Həmin qruplann tərkibi haqqında bir söz deyilməsə də,
qruplara Rusiya M üdafiə Nazirliyi nümayəndələrinin başçılıq edəcəyi

siyasi yolla aradan qaldınlm asımn altemativinin olmadığı əsas götürülmüş,
sülh prosesində ilkin mərhələdə münaqişə zonasında atəşin dayandırılması

ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur.
4
m art - Praqada ATƏM -in YVŞK bəyan etmişdir ki, M ins
Konfransı Qarabağ münaqişəsinin siyasi tənzimlənməsinin axtarışında
mərkəzi rol oynayır.

bildirilirdi. Sənəddə münaqişədə bilavasitə iştirak edən üç tərəf göstərilirdi:

18 m art - Xankəndi üzərində Moskvadan uçan İran hərbi hava
qüvvələrinə məxsus “Herkules” təyyarəsinin ermənilər tərəfındən vurulması

Ermənistan, Dağlıq Q arabağ və Azərbaycan.
Rusiya plam ATƏM -in M insk Konfransınm mandatına, xüsusilə

nəticəsində 34 nəfər İran diplomatı və onların ailə üzvləri həlak olmuşdur.
19-24 m art - Moskvada hərbi münaqişənin dayandırılması və

də, münaqişədə Dağlıq Qarabağın erməni icmasına münaqişə tərəfi statusu
və müzakirə edilən sənədləri imzalamaq hüququ vermək tələbinin olduğu
hissəsində ziddiyyət təşkil edirdi. Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisinə

onun nəticələrinin aradan qaldırılması üzrə razılaşma layihəsinə dair
Rusiyamn vasitəçiliyi ilə hər 3 tərəfin ekspertlər səviyyəsində damşıqları
apanlmışdır. Damşıqlarda ATƏM -in Minsk qrupunun İsveç bürosunun

isə maraqh tərəf kimi sənədləri imzalamaq hüququ verilmirdi.
Fevral - M DB-nin İcraedici katibliyi B irlik

nümayəndələri Mossberq, general Berq və general Bekman ilk dəfə
müşahidəçi qismində iştirak etmişlər.

ölkələrinin

materiah tamş olm aq və ardmca razılaşmaq üçün göndərmişdir.
1 m art - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti H eydər Əliyev

19 m art - Bakı metropoliteninin “20 Yanvar” stansiyasında
törədilmiş terror aktı nəticəsində 14 nəfər həlak olmuş, 49 nəfər
yaralanmışdır. İstintaq zamanı məhkəmə sübut etmişdir ki, terror aksiyası
Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfındən hazırlanmış, separatçı

Xocalı soyqırımı qurbanlanm n ailələrinə müraciətində bildirmişdir:
“26 fevral 1992-ci ildə Xocalı şəhərində dünya, misli görünməyən dəhşətli

“Sadval” ləzgi təşkilatınm üzvləri tərəfindən həyata keçirilmişdir.
Müəyyən olunmuşdur ki, “ Sadval” separatçı təşkilatının həmin

bir vəhşiliyin şahidi oldu. Erməni hərbi quldurları aylarla tam mühasirədə
saxlanan Xocalı şəhərini yerlə-yeksan etdilər. Köməksiz m ülki əhali azğın

fəallan 1992-ci ildən etibarən dəfələrlə Ermənistanda olmuş, bu ölkənin
Milli
Təhlükəsizlik
Baş
İdarəsi
təşkilatın
formalaşmasında,

bir amansızlıqla qətlə yetirildi. Südəmər körpələrə, əlsiz-ayaqsız qocalara,

maliyyəloşməsində və silahlanmasında yaxından iştirak etmişdir. 1992-ci
ilin aprel-may aylarında milliyyətcə ləzgi olan 30 nəfər Azərbaycan
vətəndaşı Ermənistanın Nairi rayonunun Lusakert qəsəbəsində yerləşən

rəhbərlərinə rusiyalı vasitəçi
münaqişəsinin tənzimlənməsinə

tərəfindən tərtib edilmiş “Qarabağ
dair razılaşdırılmış yanaşm alar” adlı

qadınlara, uşaqlara belə aman verilmədi. Bütövlükdə Azərbaycan xalqına
qarşı yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz qəddarlığı və qeyri-insani
cəza üsulları ilə bəşər tarixində tayı-bərabəri olmayan bir vəhşilik aktıdır.

təlim-məşq bazasında xüsusi terror-təxribat hazırlığı keçmişdir. İstintaq

Bu soyqırımı eyni zam anda bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir”.
3
m art - ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə M insk Konfransım n yeni

zamam müəyyənləşdirilmişdir ki, təxribatçılar təlimata uyğun olaraq “20
Yanvar” stansiyası ilə yanaşı Bakının “Nizami” kinoteatrında, Respublika

təyin olunmuş sədri Y.Eliasson münaqişə bölgəsinə səfər etdi. Bakıya

Sarayında və Bakı lampa zavodunda
planlaşdırmışlar.
“20
Yanvar”
metro

gəlməzdən əvvəl o, səfərə hazırlıq məqsədilə əvvəlcə M oskvada və
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törədilməsində ittiham olunan və Ermənistanda xüsusi terror-təxribat

müddəalar var idi. Sənəddə tutulmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılmasınm

hazırlığı keçmiş 30 sadvalçı einayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdir.

zəruriliyi bildirilir, lakin bu qoşunların kimə mənsub olması göstərilmirdi.

11-15 aprel - ATƏM-in M insk qrupunun Praqada keçirilən
görüşündə “Etimadı möhkəmləndirmək tədbirləri” adlı plan işlənib
hazırlandı və “doqquzlar”ın bəyanatı qəbul edildi. Bəyanatda bildirilirdi ki,

“Tutulmuş ərazilər” termini münaqişədəki real siyasi şəraitə uyğun gəlmirdi.
5
may - ABŞ senatorları Q.Reyd və P.Saymon konqresə 218 sa
qətnamə layihəsi təqdim etdilər. Qətnamədə ilk dəfə olaraq Ermənistan

Minsk qrupunun üzvü olan ölkələr Dağlıq Qarabağ ətrafında hərbi
əməliyyatların kəskinləşməsi ilə əlaqədar narahatlıqlarım bildirir, lakin

münaqişənin iştirakçısı kimi göstərilmiş və ABŞ-ın regiondakı siyasətində
dəyişikliklərin zəruriliyi fikri irəli sürülmüşdür. Layihədə keçmiş mövqedən

tərəflərdən hansınm harada, nə vaxt hücuma keçməsi və atəşi
dayandırmaqdan ötrü nə kimi tədbirlərin görülməsi göstərilmirdi. M insk

fərqli olaraq senator P.Saymon Konqresdən Azərbaycanm da mövqeyini
nəzərə almağı tələb etmişdir.

qrupunun təklif etdiyi “Etimadı möhkəmləndirmək tədbirləri”nin bəzi
maddələri Rusiyamn təklif etdiyi plana uyğun gəlirdi. Hər iki plana görə

12 may - Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması
haqqında saziş qüvvəyə minmişdir.
12-15 m ay - ATƏM -in M insk Konfransımn sədri və Rusiyanın

Azərbaycan artıq danışıqlar prosesinin gedişində Ermənistan və Dağlıq
Qarabağ üçün bütün kommunikasiyaları açmalı idi.
13
aprel - Moskva-Bakı səmişin qatarınm Dağıstan
Respublikasının “Daqestanskiye Oqni” stansiyasınm yaxınlığında ermənilər
tərəfindən partladılması nəticəsində 6 nəfər həlak olmuş, 3 nəfər
yaralanmışdır.
15
aprel - M ünaqişə tərəflərinin atəşi dayandırmasım nəzərdə
tutan 18 fevral tarixli M oskva protokolunun tələblərini pozaraq, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Füzuli rayonuna genişmiqyaslı hücuma keçməsi və
Azərbaycanın şimal-qərb sərhəd rayonlarım güclü raket-artilleriya atəşinə
tutması ilə əlaqədar M oskvada MDB Dövlət Başçıları Şurasmın iclasında
dövlət başçısı Heydər Əliyev Ermənistan Respublikasınm Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzünə siyasi qiymət verilməsini nəzərdə tutan
bəyanatla çıxış etdi.
19-20 aprel - Stokholmda V.Kazimirov ilə Y.Eliasson arasmda
məsləhətləşmələr keçirilmişdir.
26
aprel - 2 may - M.Mossberqin rəhbərliyi altında ATƏM -in
missiyasının münaqişə regionuna səfəri olmuşdur.
4-5 may - MDB Parlamentlərarası Assam bleyasınm Bişkekdə
keçirilən iclası zamam Rusiyanm təşəbbüsü ilə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin nizama salınmasına dair növbəti görüş keçirildi. Bu görüşdə
Azərbaycan tərəfi Bişkek yekun protokolunu imzalamadı. Çünki imzalamaq
üçün təklif olunan yekun sənəddə Azərbaycanın mənafelərinə zidd bir sıra

vasitəçilik missiyasımn sədrinin Bakı və Yerevana birgə səfəri olmuşdur.
15 m ay - ABŞ dövlət katibinin xüsusi müşaviri, ABŞ-ın yeni
müstəqil dövlətlər üzrə siyasətinin baş əlaqələndiricisi Ceyms Kollinzin
başçılığı ilə Bakıya rəsmi səfər etmiş nümayəndə heyətinin tərkibinə ABŞ
Dövlət Departamentinin regional münaqişələr idarəsinin rəisi, ATƏM-in
Minsk qrupundakı Birləşmiş Ştatların nümayəndəsi kimi C ozef Pressel də
daxil idi. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ABŞ nümayəndələrinin
qəbulu zamanı Ermənistanla Azərbaycan arasındakı hərbi münaqişənin
dövlətimizin suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyünə çox ciddi
problem yaratdığım bildirmişdir. Azərbaycanın dövlət başçısı ATƏM-in
M insk qrupunun üzvü olan ABŞ-m münaqişənin həllinə kömək edəeəyinə
inandığım vurğulamışdır.
16 may - M oskvada Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan Müdafiə
Nazirlərinin görüşündə atəşin tamamilə dayandırılması və Böyük Siyasi
Sazişin imzalanmasmı nəzərdə tutan Rusiyanm hazırladığı sənəd müzakirə
edildi.

18
may - Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ATƏM-in Mins
Konfransınm sədri Jan Eliasson, onun müavini Matias Mossberq və Rusiya
prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya Federasiyası XİN-nin xüsusi
tapşırıqlar üzrə səfiri V.Kazimirovu qəbul
etmiş və görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişosinin nizama salınması
ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
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9-10 iyun - NATO-nun İstanbulda keçirilən Zirvə görüşündə
nazirlər qərara aldılar ki, münaqişənin həllinə aparan mərhələli sülh prosesi
üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasımn müvafıq qətnamələrinə əsasən zəruri
şəraitin yaradılması, münaqişənin yatırılması, zorla işğal olunmuş
ərazilərdən qoşunların çıxarılması və məcburi köçkünlərin öz yurdlarına geri
qaytarılması üçün səmərəli atəşkəs və güzəştli konstruktiv damşıqlar çox
v acib d ir.

vasitəçilik

səylərinin

tamamilə

əlaqələndirilməsinə tərəfdar olduğunu

bildirdi.
13-14 iyul - Stokholmda V.Kazimirov və Y.Eliasson arasmda
məsləhətləşmələr

keçirilmişdir.

Uqlas,

Bekman

və

ekspertləri arasında danışıqlar aparılmışdır.
22
iyul - Bakıda Azərbaycan

ATƏM-in

hərbi

Respublikasınm

Prezidenti

12
iyun - Səfir C ozef Pressel ATƏM -in Minsk qrupunda ABŞ-m
nümayəndəsi təyin edildi.

Heydər Əliyevlə görüşündə Fransa parlamentinin xarici işlər üzrə
komissiyasının üzvü R.Blüm bölgəyə səfərinin məqsədinin ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ m ünaqişəsini yerində öyrənməkdən ibarət

14-18 iyun - ATƏM-in Minsk Konfransmın fəaliyyətdə olan sədri
Y.Eliasson m ünaqişə regionuna səfər etmişdir.

olduğunu bildirərək bu məsələnin həllində ATƏM -in rolunun başlıca
olduğunu etiraf etsə də, qeyd etmişdi ki, bu təşkilat lazımi fəaliyyət

1 iyul - ABŞ-ın Sülh İnstitutunda keçirilən konfransda səfir Con
M areska Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin siyasi yolla nizama

göstərmir.

sahnması barədə təkliflərlə çıxış etdi. Münaqişənin həllində bir sıra təkliflər
irəli sürən C.M areska Dağlıq Qarabağa özünüidarəetmə hüququ verilməsi
barədə kompromis plan irəli sürərək bildirdi ki, yaradılan özünüidarə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi əsasında təşkil olunmalıdır.

M oskvada Rusiya Federasiya Şurasınm sədri V.Şumeyko, Xarici işlər
nazirinin birinci müavini A.Adamişin və Rusiya Federasiyası prezidentinin
Dağlıq Qarabağa dair m əsələlər üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi
V.Kazimirovla Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin

3 iyul - Bakı metropoliteninin “28 M ay” - “Gənclik” stansiyaları
arasında elektrik qatarında erməni terrorçuları tərəfindən törədilmiş partlayış

aradan qaldırılmasına dair məsləhətləşmələr apardı. Bu görüş ATƏM-lə
Rusiyanın real əməkdaşlığının ilk səmərəsi kimi qiymətləndirilirdi.
25-26 iyul - M oskvada Rusiyanm Xarici İşlər Nazirliyində Minsk
qrupunun İsveç bürosunun nümayəndələri ilə Rusiyanın nizamlamaya dair

nəticəsində 13 nəfər həlak olmuş, 42 nəfər m üxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti
almışdır.
4-11 iyul - Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə əməkdaşlıq
məqsədilə Strasburqda Dağlıq Qarabağla əlaqədar keçirilən görüşdə iştirak
edən Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistanın Azərbaycana qarşı
əsassız ərazi iddiaları ilə bağlı hərbi təcavüzkarlığını, onun nəticələrini və
bu münaqişədə Azərbaycanm mövqeyini açıqladı.
7-8 iyul - Vyanada ATƏM-in M insk “doqquzluğu”nun
qeyri-rəsmi məsləhətləşmələri keçirilmişdir. ATƏM-in Minsk qrupunun

22-23 iyul - ATƏM -in M insk Konfransımn sədri Y.Eliasson

layihəsi üzro məsləhətləşmələr keçirilmişdir.
14-18 avqust - Vyanada münaqişə tərəflərinin iştirakı olmadan
Minsk “doqquzluğu”nun görüşü keçirilmişdir. ATƏM-in Daimi komitəsinin
iclasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair fikir

mübadiləsi aparılmışdır.
28
avqust - ATƏM-in Minsk Konfransımn sədri Y.EIiassonun

iclasında Rusiyanm hazırladığı Böyük Siyasi Saziş müzakirəyə təqdim

münaqişə regionuna səfəri olmuşdur.
4-9 sentyabr - Minsk

olunarkən Minsk qrupunun sədri bildirdi ki, Rusiyanın təqdim etdiyi layihə

nümayəndələrinin iştirakı ilə isə sentyabrın 11-12-də Moskvada aparılacaq

bəzi

danışıqlara hazırlıqla əlaqədar ATƏM-in Dağhq Qarabağ üzrə Minsk
qrupunun rusiyah nümayəndəsi V.Kazimirov bəzi təkliflərlə Azərbaycan

dəyişiklik

və

əlavələrdən

sonra

Rusiya

ilə

ATƏM

arasında

kompromisləri özündə əks etdirən ortaq sənəd kimi münaqişə edən tərəflərə
paylanacaq. O, münaqişənin aradan qaldırılmasmda ATƏM-in və Rusiyanın
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rəhbərliyinə müraciət etmişdir.
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olan

dövlətlərin
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7-9 sentyabr

-

Pakistan

İslam

Respublikasımn

17

İslamabad

oktyabr - ATƏM-in Minsk qrupunun Vyanada keçiril

şəhərində
İKT-nin
fövqəladə
sessiyası
keçirildi.
Sessiyada
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar qətnamə qəbul edildi.
Qətnamədə Ermənistanm Azərbaycana qarşı təcavüzü, Azərbaycan
ərazisinin 20 %-nin işğalı qətiyyətlə pislənildi. Bununla yanaşı, sənəddə

görüşündə

Ermənistan Respublikasından BMT Nizamnaməsinin və
Təhlükəsizlik
Şurasmm münaqişəyə dair qəbul edilmiş müvafiq qətnamələrinin dönmədən
yerinə yetirilməsi, Erm ənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan

mandatını işləyib hazırlamaq və qəbul etm ək barədə təklif irəli sürmüşdür.
24
oktyabr - ATƏM-in xüsusi iclasında ATƏM-in fəaliyyət

ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması ciddi surətdə tələb olunurdu.
Qətnamədə Azərbaycan Respublikasmm ərazisindəki 1 milyon nəfərdən çox
qaçqın və məcburi köçkünlərə humanitar yardım göstərilməsinin zəruriliyi
qeyd edilmişdir.
12-14 sentyabr - Vyanada ATƏM-in M insk qrupunun görüşü
keçirilmişdir. Lakin M oskvadakı tədbir ilə əlaqədar Rusiya Federasiyasmın
etirazma baxmayaraq, İsveç tərəfindən görüşün tarixi gözlənilmədən
sentyabrın 21-dən 12-nə keçirildiyinə görə görüşdə Rusiya təmsilçisi iştirak
etməmişdir.
14-16 sentyabr - Praqada ATƏM-in YVŞK-nin 28-ci iclası
Dağhq Qarabağda sülhün qorunması üçün təşkilatm çoxmillətli qüvvələrinin
yaradılmasınm m üm künlüyünü müəyyən etməyə qərar verdi.
27-28 sentyabr - Vaşinqtonda Rusiya və ABŞ prezidentləri
Dağlıq Qarabağ problemini müzakirə etdilər.
29
sentyabr - Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan
Prezidenti kimi ilk dəfə BM T Baş Assambleyasmm 49-cu sessiyasında
iştirak edərək bu universal beynəlxalq təşkilatın tribunasından ölkəmizin bir

İtaliya nümayəndə heyəti

yaratmağı təklif etdi.
24
Rusiya

vasitəçilik

beynəlxalq çoxmillətli qüvvələr

oktyabr - Vyanada ATƏM -in Daimi komitəsinin iclasın
missiyasınm

başçısı

ATƏM -in

M insk

qrupunun

olan sədri, İtaliya Xarici işlər nazirinin müavini A.M artininin sülhməramh
qüvvələr yaradılması təklifı qəbul edildi. Qəbul edilmiş bu plana əsasən
münaqişə bölgəsinə 3.000 nəfərə qədər hərbçi və hərbi texnika göndərilməsi
nəzərdə tutulurdu. Sülhməramlı qüvvələrin tərkibində hər bir dövlətin hərbi
qüvvələri ümumi sayın 30 % -indən çox ola bilməzdi. Bu plana görə
damşıqlarm aparılması və münaqişə bölgəsinə sülhməramlı qüvvələrin

göndərilməsinin bütün məsuliyyətini M insk qrupu öz üzərinə götürürdü.
28
oktyabr - 1 noyabr - BMT-nin Baş katibi B.Butros Q
Cənubi Qafqaz respublikalarma səfəri çərçivəsində Bakıda Azərbaycan
Respublikasmın
Prezidenti
Heydər
Əliyevlə
danışıqlar
zamam
Ermənistan-Azərbaycan, Dağhq Q arabağ münaqişəsinin həllinin BMT
Təhlükəsizük Şurasının 4 qətnaməsi və Təhlükəsizlik Şurası sədrinin
6 bəyanatı əsasında müəyyənləşmiş prinsiplər vasitəsilə miimkün olduğunu
təsdiq etdi. BMT Baş katibi ilə görüşdə bu prinsiplərin təmin olunması üçün
ATƏM
ilo yanaşı ayrı-ayrı ölkələrin, o cümlədən ABŞ, Türkiyə və
Rusiyanın toşəbbüslərindən, vasitəçilik səylərindən səmərəli istifadə

çox məsələləri ilə bağlı, xüsusilə Ermənistanm Azərbaycana təcavüzü və

olunmasınm vacibliyi bildirilmişdir.
Bununla yanaşı, BMT Baş katibi Bakıya səfəri zamanı
Azərbaycanın ictimai-siyasi və iqtisadi həyatı, Ennənistamn təcavüzünün

Dağlıq Qarabağ problemi
çatdırmışdır.

ağır nəticolori ilə yaxından tamş olaraq mövcud problemlərin həllində
Azərbaycana dəstək vermək üçün BMT-nin m üxtəlif təsisatlarının öz

haqqında həqiqətləri

dünya

ictimaiyyətinə

6-17 oktyabr - ATƏM-in missiyası münaqişə regionuna səfər
etmişdir. Hərbi əsirlərin iki-ikiyə mübadiləsi həyata keçirilmişdir.

səylərini artıracağını bildirmişdir.
10
noyabr - Avropa Şurası Parlament Assambleyasımn “Dağ

14
oktyabr - “Bu gün” (“Seqodnya”) qəzeti rusiyalı vasitəçi
V. Kazimirovun “Rusiya və ATƏM-in M insk qrupu” adlı tənqidi məqaləsini
çap etmiş, sonra isə onun mətni ATƏM-in Vyanadakı mənzil qərargahında
yayılmışdır.

Qarabağda münaqişəyə dair” 1047 sayh qətnaməsi və 1251 saylı tövsiyəsi
qəbul edilmişdir. Qətnamədə Assambleya qeyri-müəyyən şəkildə
münaqişədə iştirak edən tərəflərdən qaçqınların öz torpaqlarına qayıtması
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üçün şərait yaratmağa çağırırdı. Sənəddə Azərbaycan ərazilərinin konkret
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olaraq kim tərəfındən işğal edilməsi, Ermənistamn Azərbaycana qarşı

vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Ümid edirik ki, ATƏM Dağlıq Qarabağa dair

təcavüzü birmənalı şəkildə göstərilmirdi.
10-14 noyabr - Islam Konfransı Təşkilatının Baş Katibi
Həmid əl-Qabid Azərbaycana səfər etdi. Səfər zamanı o, Azərbaycanın İKT

sülh prosesinə səmərəli, o cümlədən

ilə əlaqələri və bu təşkilatda tutduğu yer haqqında Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevlə m üzakirələr apardı. Həmid əl-Qabid İKT-nin Ermənistanm
Azərbaycana qarşı təcavüzünü pislədiyini və münaqişənin dinc siyasi
vasitələrlə həll olunm asına tərəfdar olduğunu bildirdi.
11-15 noyabr - ATƏM-in M insk qrupunun sədri münaqişə

1992-ci il Helsinki Sənədinin

3-cü Fəslinin prinsiplərinə əsasən ATƏM-in beynəlxalq sülhüqoruma
əməliyyatmm yaradılması vasitəsilə töhfə vermək iqtidarında olacaqdır”.
5-6 dekabr - ATƏM-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının Zirvə toplantısı ATƏM tarixində yeni bir mərhələ oldu.
Budapeştdə qəbul edilən qərarların birincisi Avropada sülhün və
təhlükəsizliyin
təmin edilməsində
ATƏM-in
rolunun
daha
da
gücləndirilməsinə həsr edilmişdi. Zirvə toplantısında “Yeni dövrdə əsl

regionuna səfər etmişdir.
14-17 noyabr - A vropa Şurası Parlament Assambleyası təşkilata
üzv olmayan A vropa ölkələri ilə əlaqələr komitəsinin sədri D.Atkinson

tərəfdaşlığa doğru” adlı bəyannamə qəbul edildi. Qərara alındı ki, Budapeşt
görüşünə qədər Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq məsələlərinə dair
Müşavirə (ATƏM) adı ilə fəaliyyət göstərən bu təşkilat 1995-ci il yanvarın

başda olmaqla nüm ayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdə olmuş və səfər

1-dən A vıopada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT)
adlandırılsın. Qəbul edilən bu sənəd ATƏM-in təşkilati cəhətdən
yeniləşməsi, onun fəaliyyətinin genişlənməsi prosesinin başlanğıcı demək
idi.

zamanı Respublika rəhbərliyi ilə görüşündə bu təşkilatla Azərbaycanın
münasibətləri, o cüm lədən ölkəmizin “xüsusi dəvət edilmiş qonaq” statusu
almaq üçün müraciəti, Ermənistanm təcavüzünə son qoyulması və

ATƏM -in Minsk qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
18
noyabr - ATƏM -in YVŞK-nin 29-cu iclası Dağlıq Qarabağa

ATƏM -in Budapeştdə keçirilən Zirvə toplantısında “Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsi
ilə
əlaqədar
ATƏM-in
fəaliyyətinin
intensivləşdirilməsi” barədə qərar qəbul olundu. Qəbul edilən sənəddə
münaqişə bölgəsində sabitliyin təmin edilməsi üçün ATƏM -in çoxmillətli

dair hazırlanan sənədin layihəsini müzakirə etsə də, sənəd qəbul olunmadı.
29
noyabr - 2 dekabr - Budapeştdə tərəflərin iştirakı olmadan və

sülhməramh qüvvələrinin yerləşdirilməsi haqqında maddə öz əksini tapdı.
Bundan başqa, Budapeştdə həmsədrlik institutu da təsis edildi. Minsk

tam tərkibdə ATƏM-in M insk qrupunun görüşləri keçirilmişdir.
1 dekabr - Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşündə qəbul

Konfransına iki həmsədrin təyin edilməsi və Minsk qrupunun iclaslarmın
onların birgə həmsədrliyi ilə keçiriləcəyi barədə qərar qəbul olundu.
ATƏM-in Minsk Konfransında, o cümlədən Minsk qrupunda həmsədrlik
Rusiya və İsveçə (sonradan isə Finlandiyaya) tapşırıldı.

münaqişənin dinc vasitələrlə həlli məsələləri müzakirə olunmuşdur.
15-16 noyabr - M oskvada münaqişə tərəflərinin iştirakı olmadan

edilmiş

Yekun Kommünikedə qeyd edilirdi:

“ Biz ATƏM-in Dağlıq

Qarabağ və onun ətrafında mövcud olan münaqişənin sülh yolu ilə
nizamlanması sahəsindəki səylərini tamamilə dəstəkləyirik. Bu, ATƏM
prinsiplərinin praktiki tətbiqi istiqamətində bütün iştirakçı dövlətlərin siyasi
qətiyyətinin nümayiş etdirilməsi üçün yaxşı fürsət olacaqdır”.
Eyni zamanda, sənəddə bildirilirdi: “Cənubi Qafqazda mövcud

ATƏM-in Budapeşt samitində Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyev öz çıxışında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması üçün nəzərdə tutulmuş beynəlxalq sülməramh qüvvələrin

olan vəziyyət xüsusi narahatlıq doğurmaqda davam edir. Biz əldə edilmiş

təşkili üzrə ATƏM sədrinin səylərini yüksək qiymətləndirərək, münaqişənin
nizama sahnması prosesində irəliləyiş əldə etmək üçün Budapeşt görüşündə

atəşkəsi alqışlayır, lakin hesab edirik ki, regionda, xüsusilə də Dağlıq
Qarabağ və onun ətrafmda cərəyan edən münaqişələrin dinc və ədalətli

əlverişli imkanın yarandığmı vurğuladı və dövlət başçılarına müraciət
edərək ATƏM üzvlərini bu işdə fəal iştirak etməyə çağırdı.

nizamlanması yalnız

BMT-nin himayəsi
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13-14 dekabr - Azərbaycanın üzv d ö v b t kimi ilk dəfə iştirak

18-20 yan var - Stokholmda ATƏT-in Minsk Konfransının və

etdiyi Mərakeş Krallığının Kasablanka şəhərində İKT-yə üzv olan ölkolərin
dövlət və hökumət başçılarının VII Zirvə toplantısında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı, keçirdiyi görüşlər

M insk qrupunun Rusiya və İsveçdən olan həmsədrlərinin məsləhətləşmələri
aparılmış,
V.Lozinskiy
və
V.Kazimirovun
Y.Eliassonla
görüşü
keçirilmişdir.
26

ölkəmizin bu təşkilat daxilində mövqeyini xeyli möhkəmləndirdi.
Konfransda Azərbaycanla əlaqədar iki qətnamə qəbul edildi.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair qəbul edilən qətnamədə

yan var - 2 fevra l - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlə

V.Kazimirov və A.Bümerin Bakı, Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
6-11 fe v ra l - Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dinc yolla nizama salınmasına dair M oskvada Rusiya və
İsveçin həmsədrliyi ilə aparılmış danışıqlar Budapeşt sammitindən sonra

Ermənistamn A zərbaycana təcavüzü kəskin şəkildə pislənmiş, bu təcavüzə
son qoyulması tələb olunmuş və zor gücünə ərazi ələ keçirilməsinin

keçirilən ilk məsləhətləşmə idi. Bu damşıqlarda Budapeşt sammitində qəbul
olunmuş “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏM-in fəaliyyətinin

yolverilməz olduğu bildirilməklə, ilk dəfə olaraq Ermənistan beynolxalq
səviyyədə təcavüzkar kimi qiymətləndirilmişdir.
Konfransda qəbul edilən ikinci qətnamədə Ermənistanın hərbi
təcavüzü nəticəsində bir milyondan artıq qaçqın olması ilə əlaqədar

intensivləşdirilməsi” haqqında qətnamədə göstərilənlərin həyata keçirilməsi
yolları miizakirə mövzusu olmalı idi. Lakin Ermənistanın tutduğu

Azərbaycana iqtisadi və humanitar yardım göstərilməsi öz əksini tapdı.
Konfransın qəbul etdiyi Yekun bəyannaməyə isə Ermənistanın Azərbaycana

qeyri-konstruktiv mövqe ucbatından bu istiqamətdə irəliləyişlər əldə etmək
mümkün olmadı.

təcavüzü haqqında geniş bir bölmə daxil edildi.
20
dekabr - Ermənistan-Azərbaycan

Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ
nümayəndələri arasında danışıqlar başladı. Danışıqlarda Dağlıq Qarabağ
ermənilərinin tərəf kimi tanmması üçün Azərbaycana böyük təzyiqlər

münaqişəsi

ilə

bağlı

ATƏM-in üzv ölkələrinin təyin etdiyi hərbi nümayəndələrdən ibarət Yüksək
Səviyyəli Planlaşdırma Qrupu (YSPQ) təsis edildi.

1995
1

yanvar - M acarıstan (Xarici işlər naziri L.Kovaç) İtaliyanı

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etmişdir.
1
yanvar - Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşhq M üşavirəsi
(ATƏM) Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşhq Təşkilatı (ATƏT) kimi
adlandırılmağa başlandı.
6
yanvar - V.Lozinskiy ATƏT-in Minsk Konfransınm həmsədri
təyin edildi. ATƏT-in M insk qrupunun həmsədri isə Rusiya vasitəçisi
V.Kazimirov oldu.
12-13 yan var - V yanada ATƏT-in gələcək fəaliyyətdə olan sədri
kimi İsveçrənin iştirakı ilə Minsk “doqquzluğu”nun m əsləhətbşm əbri
keçirilmişdir.

göstərildi. Ermənistan tərəfı istəyirdi ki, danışıqlarda yalmz Dağlıq
Qarabağın erməni icması, Azərbaycan və Ermənistan iştirak etsin.
Azərbaycan tərəfı bildirdi ki, qarşı duran tərəflər Ermənistanla
Azərbaycandır, Dağlıq Qarabağm erməni və azərbaycan icmaları maraqlı
tərəflərdir. Bundan başqa, erməni tərəfı sülh müqaviləsi imzalanmamışdan
əvvəl sülhmoramlı qüvvələrin bölgəyə göndərilməsini tələb etdi.
Eyni zamanda onlar sülhməramlı qüvvələrin tərkibində Türkiyə
nümayəndolorinin olmasını istəmirdilər. Sülh danışıqlarına maneçilik
törədən başqa bir məsələ Şuşa və Laçının azad edilməsi və Dağlıq
Qarabağın gələcək statusu m əsəbsi idi. Ermənistan Laçın və Şuşa
məsələsini Dağlıq Qarabağa status verildikdən sonra müzakirə etmək
arzusunda olduğunu bildirdi. Həmçinin Ermənistan Laçın dəhlizini yalnız öz
nəzarəti altında saxlamaq fıkrində idi. Azərbaycan tərofı, heç şübhəsiz, bu
şərtlərlə razılaşmayaraq Laçın dəhlizinin sülh prosesinin ilk mərhələsində
beynəlxalq qüvvələrin nəzarəti altında olmasına razılıq versə də, Dağlıq
Qarabağın statusu m əsəbsini yalnız Şuşa və Laçından işğalçı qoşunların
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çıxarılması ilə şərtləndirdi. Beləliklə, erməni tərəfinin güzəştə getmək iiçiin
məqbul sayılmayan bu tələbləri Azərbaycan tərəfindən qəbul edilnıədi.
Nəticədə, Moskva damşıqları uğursuzluqla başa çatdı.
25 fevra l - Azərbaycan Respublikasmın Prezidenti Heydər Ə ‘ yev
Xocalı soyqırımınm üçüncü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xaiqına
m üraciətində qeyd etmişdir ki, xaricdəki imperiyapərəst qüvvələrin do '.oyi
ilə törədilən bu soyqırım erməni qəsbkarlarımn müstəqil Azərba\ can
dövlətinə qarşı yeritdiyi məqsədyönlü təcavüz planınm ən amansız həkjosi,
misli görünməmiş vəhşilik aktı, təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün
insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi XX əsrin tarixinə daxil olmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti vurğulamışdır ki, günahsız dinc əhaliyə tutulmuş
amansız divan, ağlasığmaz qəddarlıq erməni irticasınm və onun xaricdəki
havadarlarının iç üzünü beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında bütünlüklə
açıqladı.

rəzil üsullardan istifadə etməsi bəşəriyyət tarixinə daxil olub və olacaqdır.
O gecə, o günlər həlak olanlar, dünyadan gedənlər Azərbaycanın əziz
vətəndaşlarıdır, onlar respublikamızın ərazi bütövlüyü yolunda qurban
olublar, xalqım ızın milli azadlıq yolunda apardığı mübarizənin
qurbanlarıdır, şəhiddirlər. Onların faciəli surətdə həlak olması, şəhid olması
Azərbaycan
xalqımn
nümayişidir...”

qəhrəmanlığınm,

mətanətinin,

cəsarətinin

28 fevra l - Bakıya gələn, sonra Yerevana və Xankəndinə səfər
edən ABŞ Dövlət Departamentinin keçmiş SSRİ ərazisində regional
münaqişələr idarəsinin rəisi, ATƏT-in M insk qrupunda ABŞ-ı təmsil edən
C ozef Pressel münaqişə bölgəsindəki vəziyyəti araşdırdıqdan sonra
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevlə görüşdə belə qənaətə gəldiyini
bildirmişdi ki, əgər yaxm iki ay ərzində damşıqlar prosesində irəliləyişlərə

26 fevra l - Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti Heydər Əliyev

nail olunmasa, ATƏT-in indiyə qədər bu istiqamətdə gördüyü işlərin heç bir
əhəmiyyəti olmayacaqdır.

Xocalı soyqırımımn üçüneü ildönümü ilə əlaqədar Təzəpir məscidində
keçirilən mərasimdə demişdir: “ ...Tarixdə insamn insana qarşı vəhşilik

13-14 m art - Vyanada ATƏT-in M insk qrupunun görüşü
keçirilmişdir.

etməsi halları dəfələrlə qeyd olunub. Soyqırım da dünyanm bir çox
yerlərində baş veribdir. Azərbaycana qarşı Ermənistan qəsbkarları,
təcavüzkarları tərəfmdən edilən soyqırım bunlarm ən dəhşətlilərindən

15 m art - Avropa Şurası Parlament Assambleyası Ermənistan və
Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin humanitar vəziyyətinə dair

biridir. Uzun müddət, demək olar ki, XX əsr ərzində Azərbaycan xalqına,
millətinə qarşı Ermənistan təcavüzkarları tərəfındən olunan soyqırım lar
xalqımıza böyük yaralar vurmuşdur. Onların arasında ən böyük, ən ağır
yaralardan biri Xocalı soyqırımıdır...Xocalı hadisələri bir də onu göstərdi ki,
ermənilər Azərbaycanm təkcə torpaqlarına göz dikmək, ərazimizi qəsb
etmək yox, xalqımıza qarşı soyqırım törətmək kimi vəhşi bir yola
düşmüşlər. Bu, Xocalı

hadisələrində

özünii

açıq-aşkar büruzə verdi.

O dəhşətli gecədə Azərbaycan xalqının ürəyinə bir süngü taxıldı. O süngü
indiyədək bizi sızıldadır. Bu yara hələ sağalmayıb, bağlanmayıb, bu yara

1059 saylı qətnamə qəbul etmişdir. Qətnamədə Assambleyanm 1988-ci
ildən başlayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Ermənistan və Azərbaycanda
ifadə edilə bilməyən insan əzabları, minlərlə həlak olanlar, on minlərlə
yaralı

və

bir

milyondan

artıq

qaçqın

və

məcburi

köçkünlərlə

nəticələndiyindən təəssüfiəndiyi vurğulanırdı.
16 m art - Moskvada Rusiya və Ermənistan arasında 25 il
müddətinə müqavilə imzalandı. Bu müqaviləyə görə Ermənistan
Respublikasındakı Rusiya hərbi düşərgələrinə hərbi baza statusu verildi və
Rusiya qoşunlarının Ermənistanda fəaliyyəti hüquqiləşdirildi.

qəlbimizdə həmişə olacaqdır. Qeyd etdiyim kimi, gecə vaxtı dinc əhaliyə

Martın sonları - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
V.Kazimirov və A .Büm er münaqişə bölgələrinə səfər etdilər. Bu dəfə də

hücum etmək, uşağı, qadım, qocanı, xəstəni vəhşicəsinə yerindəcə məhv

ermənilərin damşıqlarda tərəflərin statusu məsələsini müzakirə mövzusuna

etmək, öldürmək və onlara görünməmiş qəddarlıqla əzab-əziyyət vermək
düşmənlərimizin nə qədər vəhşi olduğunu bir daha sübut edir...Xocalı

çevirmək cəhdləri sülh prosesinin pozulmasına gətirib çıxartdı. Dağlıq
Qarabağ ermənilərinin ATƏT-in sülh danışıqlarını bərpa etmək çağırışlarına

soyqırımı, ermənilərin xalqım ıza qarşı təcavüzü, vəhşiliyi, insana qarşı ən

162

163

Erm ənistanın Azərbaycana təcavüzii'- T əh lilixron ika (1987-2011)

maneçilik törətdiyi digər bir m əsələ - Şuşa və Laçının azad edilməsi və

Rusiya Federasiyasınm vasitəçiliyi və ATƏT-in M insk Qmpu ilə qarşılıqlı

Dağlıq Qarabağm statusu məsələsi idi.
6-7 aprel - Stokholmda tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in

fəaliyyət sayəsində razılaşdırılmış atəşkəsin bir ilə yaxın
saxlamlmasından məmnunluğunu bildirir.

M insk qrupunun görüşü keçirilmişdir. Stokholm bəyanatı qəbul edildi.
V.Lozinskiy və Y.Eliasson arasında məsləhətləşmələr aparıldı.
Stokholmda ATƏT-in M insk qrupunun Dağlıq Qarabağla

Eyni zamanda, sənəddə qeyd edilirdi ki, Təhlükəsizlik Şurası
Azərbaycan Respublikasmın Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında

əlaqədar keçirilən görüşündə münaqişə bölgəsində vəziyyət müzakirə
olunaraq bəyanat qəbul edildi. Stokholm bəyanatında deyilirdi ki, iştirakçı
dövlətlər atəşkəs rejim inin qorunub saxlanmasını alqışlayır, regiondakı
şəraiti və danışıqlar prosesindəki vəziyyəti nəzərə alaraq, münaqişədə iştirak
edən tərəfləri hərbi əm əliyyatların yenidən baş verməməsinə xüsusi diqqət
yetirməyə çağırırlar. Daha sonra münaqişə iştirakçılarından hərbi
münaqişəni dayandırmaq haqqında siyasi sazişlə bağlı danışıqları davam
etdirmək və m ünaqişənin nəticələrini heç bir ilkin şərt qoymadan aradan
qaldırmaq tələb olunurdu.
13
aprel - ATƏ T-in M insk qrupunda İsveç nümayəndələrinin
fəaliyyət müddəti başa çatdığına görə M insk Konfransımn həm sədrlik
funksiyası Finlandiyaya tapşırıldı. ATƏT-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk
Konfransı və qrupunun finlandiyalı həmsədrləri vəzifələrinin icrasına
başlayan H.Talvitiye və R.Niberq vəziyyətlə tanış olmaq üçün bölgəyə səfər
etdilər.
20-21 aprel - M oskvada ATƏT-in Minsk Konfransınm yeni
fınlandiyalı həmsədri H.Talvitiye ilə məsləhətləşmələr aparıldı. Onun
A.S.Çemışev, A.İ.Nikolayev, O.İ.Lobov, Y.M .Baturin, V.N.Kazimirovla da
görüşləri keçirildi.
21 aprel - M oskvada Rusiya Təhlükəsizlik Şurasınm katibi
O.Loqovla

H.Talvitiyenin

görüşündə

Ermənistan-Azərbaycan,

Dağlıq

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması məsələsi ilə bağlı geniş müzakirələr
aparıldı.
26

aprel - BM T Təhlükəsizlik Şurasımn sədri Şuranın 3525-ci

ielasmda “ Dağhq Qarabağda vəziyyətə dair” bəyanat vermişdir. Bəyanatda
qeyd edilirdi ki, Təhlükəsizlik Şurası özünün 884 saylı qətnaməsinin 8-ci
bəndinə uyğun olaraq ATƏT-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk Konfransmm
həmsədrlərinin təqdim etdiyi məruzələrə baxmış və 1994-cü il mayın 12-də
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müddətdə

münaqişədən və Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası
arasmda gərginlikdən təkrarən narahatlığım bildirir. Təhlükəsizlik Şurası
xüsusilə, bu yaxmlarda baş vermiş zorakı hadisələrlə əlaqədar narahat
olduğunu bildirir və 1995-ci il fevralın 6-da razılaşdırıldığı kimi hadisələrin
nizamlanmasında birbaşa əlaqələr mexanizmindən istifadə edilməsinin
vacibliyini vurğulayır.
Bununla yanaşı, bəyanatda göstərilirdi ki, Şura regionun bütün
dövlətlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə əsaslanan özünün bütün
qətnamələrini
təsdiq
edir,
həm çinin
beynəlxalq
sərhədlərinin
toxunulmazhğını və ərazi zəbt edilməsi üçün gücdən istifadənin
yolverilməzliyini təsdiqləyir.
Sənəddə qeyd olunurdu ki, Təhlükəsizlik Şurası qoşunların geri
çəkilməsini təmin etməklə münaqişənin bütün tərəflər üçün əsas nəticələrini
aradan qaldıracaq və Minsk Konfransınm çağırılmasma imkan yaradacaq
silahlı münaqişənin dayandırılmasına dair siyasi sazişin bağlamlması üçün
sürətli
danışıqların
keçirilməsinə
yönələn
Minsk
Konfransınm
həmsədrlərinin bütün səylərinə özünün tam dəstəyini yenidən başlayır.
Eyni zamanda, bəyanatda Təhlükəsizlik Şurası vurğulayır ki, sülh
nizamlanmasını əldə etmək üçün əsas məsuliyyəti münaqişə tərəfləri
daşıyırlar. Təhlükəsizlik Şurası silahlı münaqişənin dayandırıhnasına dair
siyasi sazişin BMT Nizamnaməsi və ATƏT-in müvafiq prinsipləri əsasında
bağlamlmasının zəmriliyini bildirərək qətiyyətlə tərəfləri hər hansı bir ilkin
şərtlər və prosedur maneələrsiz konstruktiv danışıqlar aparmağa, sülh
prosesini sarsıda biləcək istənilən hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır və belə
sazişin əldə edilməsinin ATƏT-in çoxmillətli sülhməramh qüvvələrinin
yerləşdirilməsi üçün ilkin şərt olduğu bildirilir.
26
aprel - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əl
Yəhudi xalqmın müsibəti günü münasibətilə Azərbaycamn yəhudi icmasına
müraciətində eyni zamanda Ermənistanm etnik təmizləmə və soyqırımı
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siyasətinə də toxunaraq

demişdir:

“ 1988-ci ildən başlayaraq ermoni

təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına qarşı yeritdiyi soyqırımı siyasəti,
günahsız əhalimizin kütləvi qırğınları, zəbt olunmuş torpaqlarımızda misli
görünməyən talanlar, vəhşiliklər, nəhayət, bütün dünyanı sarsıdan Xocalı
faciəsi xalqımızın qəlbində sağalmaz yara kimi göynəməkdədir...”
A prel - ATƏ T-in YVŞK-nin sədri İ.Dyarmoti sülh prosesinə
təkan vermək üçün konkret danışıq qrafikini razılaşdırmağı təklif etdi.
15-18 m ay - M oskvada Rusiya və Finlandiyanın həmsədrliyi ilə
danışıqların birinci mərhələsi baş tutmuşdur.
19
may - M oskvada tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in Minsk
qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmiş və ikinci M oskva bəyanatı qəbul
edilmişdir.
26

may - V yanada H.Talvitiye, V.Kazimirov və R.Niberq

ATƏT-in Daimi Şurasına məlumat verdilər. Münaqişə regionunda
kommunikasiya xətlərinin partladılması və Ermənistan Respublikası XİN-in
bəyanatı ilə bağlı A TƏ T-in fəaliyyətdə olan sədri və Minsk Konfransı
həmsədrləri bəyanat verdilər.
30

may - Şimali A tlantika Şurası Nazirlərinin görüşünün mətbuat

15-19 iyun - Helsinkidə Rusiya və Finlandiyanın həmsədrliyi ilə
razılaşmaya dair Rusiya layihəsi üzrə danışıqlar aparılmışdır.
20-21 iyun - Helsinkidə tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in
M insk qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir. Helsinki bəyanatı qəbul
edilmişdir.

28
iyun - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri L.Kovaç səf
S.Pşeqodskini münaqişə regionunda öz nümayəndəsi təyin etdi.
5 iyul - Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk Konfransımn həmsədrləri
V.Lozinskiy və H.Talvitiye BM T Təhlükəsizlik Şurasına məruzə etdilər.
5-8 iyul - Kanadamn paytaxtı Ottava şəhərində keçirilən ATƏT
Parlament Assambleyasının illik yekun sessiyasınm plenar iclasında Ottava
Bəyannaməsi qəbul edildi. Almaniya və Finlandiyanm nümayəndələri
tərəfındən göstərilən böyük dəstək nəticəsində qəbul edilmiş bəyannamədə

Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı Azərbaycan Respublikasınm
tutduğu konstruktiv mövqe tamamilə bəyənildi.
23
iyul - Budapeştdə M insk Konfransının həmsədrləri ATƏT
fəaliyyətdə
görüşdülər.

olan

sədri,

M acarıstanm

Xarici

işlər

naziri

L.Kovaçla

üçün Kommünikesində deyilirdi: “Cənubi Qafqazda mövcud olan vəziyyət
xüsusi narahathq doğurm aqda davam edir. Biz Dağlıq Qarabağ ərazisində
davam edən atəşkəsin üm um ilikdə səmərəli olmasım alqışlayırıq. Biz,

24-28 iyul - Badendə (Avstriya) tərəflərin iştirakı olmadan
ATƏT-in Minsk qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir. Baden bəyanatı
və humanitar məsələlərə dair bəyanat qəbul edilmişdir.

Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında mövcud olan münaqişənin siyasi

25-27 'ıyul - Badendə (Avstriya) tam tərkibdə ATƏT-in Minsk
qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

nizamlanmasına nail olm aq istiqamətində Minsk qrupunun səylərini
dəstəkləyirik ki, bu nizamlanma, digər şərtlərlə yanaşı, Budapeşt
Sammitində əldə edilmiş razılığa əsasən ATƏT-in beynəlxalq sülhməramlı
qüvvələrinin yerləşdirilməsinə imkan verəcəkdir”.
M ay

-

M oskvada

Ermənistan-Azərbaycan

Dağlıq

Qarabağ

münaqişəsinə dair keçiriləcək danışıqlar ərəfəsində Ermənistan ATƏT-in
Minsk qrupu çərçivəsində damşıqlarda iştirakını dayandırdığım bildirdi.
Nəticədə danışıqlar növbəti dəfə iflasa uğradı.
12-14 iyun - Helsinkidə ATƏT-in Minsk qrupunun və M insk
Konfransınm
həmsədrləri
(H.Talvitiye,
çərçivəsində məsləhətləşm ələr keçirilmişdir.
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V.Kazimirov,

R.Niberq)

28
iyul - ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü olan ölkələrin iştirakı
Avstriyanın Baden şəhərində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi

müzakirə

olundu.

M əsləhətləşmələr

zamanı

münaqişə

bölgəsindəki vəziyyətin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq tərəflər arasında
qarşılıqlı güzəştlərə nail olunması üçün danışıqların sürətləndirilməsinin
vacibliyi vurğulandı. Lakin münaqişənin həllinə dair ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində keçirilən Helsinki (Finlandiya) və Baden (Avstriya) danışıqları
da Moskva danışıqları kimi nəticəsiz qurtardı.
ly u l - Türkiyə prezidenti münaqişənin sülh yolu ilə həllinə dair
aparılan damşıqlarda iştirak etmək üçün özünün ATƏT-in Minsk
qrupundakı nümayəndəsinə xüsusi səlahiyyətli səfır statusu vermişdir.

I(i7
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28
avqust - ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ üzrə danışıqlarda xüsusi
nümayəndəsi Cozef Pressel və ATƏT-dəki xüsusi nümayəndəsi Sem Braıın
Azərbaycan, Ermənistan və Dağlıq Qarabağa səfər etdilər.
28
avqust - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
Konfransmda müzakirə olunan münaqişə üzrə Şəxsi Nümayəndəsi vəzifəsi
təsis olundu.

Minsk

4-9 sentybar - M oskva ətrafında “İttifaq” (“Soyuz”) istirahət
bazasında Rusiya və Finlandiyam n həmsədrliyi ilə danışıqlar aparılmışdır.
3-9 sentyabr - M oskvada münaqişənin aradan qaldırılmasına dair

8-16

oktyabr

-

M ariexamnda

(Aland

adaları)

Rusiya

və

Finlandiyanm həmsədrliyi ilə tərəflər arasında danışıqlar aparılmışdır.
16 oktyabr - Helsinkidə tam tərkibdə ATƏT-in M insk qrupunun
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
17 oktyabr - Helsinkidə tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in
M insk qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
20-26 oktyabr - Nyu-Yorkda ATƏT-in M insk Konfransı və
M insk qrupu həmsədrlərinin BMT-nin Baş Assambleyasınm sessiyasında
görüşü keçirilmişdir.

növbəti danışıqlar keçirildi. Bu danışıqlar ATƏT-in Minsk Konfransınm
həmsədrləri H.Talvitiyedən və V.Lozinskidən, M insk qrupunun həmsədrləri

22
oktyabr - BMT-nin 50 illik yubileyi ilə bağlı keçirilən B
Assambleyasınm xüsusi iclasında iştirak edən Azərbaycan Prezidenti

R.Nüberqdən və V .K azim irovdan ibarət tərkibdə Minsk Konfransımn
sədrliyi altında və ATƏ T-in fəaliyyətdə olan sədrinin nümayəndəsi səfır

Heydər Əliyev bu qurumun yüksək kürsüsündən dünya dövlətlərinə
müraciət edərək mövcud qlobal problemlərə dair Azərbaycan dövlətinin

S.Pşeqodskinin və Y üksək Səviyyədə Planlaşdırma Qrupunun başçısı
general X.Vilienin iştirakı ilə aparıldı. Tədbirdə Azərbaycan və Ermənistan
nümayəndə heyətləri, habelə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni
icmalarınm nümayəndələri də iştirak etdilər.

prinsipial mövqeyini açıqlamış, xüsusilə, Ermənistanm təcavüzünün aradan
qaldırılması ilə bağlı beynəlxalq səylərin artırılmasına çağırmışdır.
Oktyabr - Moskvada keçirilən növbəti danışıqlarda Azərbaycan

Danışıqlarda uzun m üddət qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edən
Ermənistan Şuşa və Laçın məsələsinin əvvəl, Dağlıq Qarabağın statusunun

V.Lozinskiy və H.Talvitiyenin təklifı ilə işğal olunmuş Azərbaycan

isə sonra müzakirə edilməsinə razılıq verdi. Bu məsələ hələ Moskva,
Helsinki, Baden damşıqlarında müzakirə obyektinə çevrilmiş ən kəskin və
mübahisəli məsələlərdən biri idi, hər dəfə də Azərbaycan Şuşa və Laçın
azad edildikdən sonra Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə baxılacağım
bildirirdi. Ermənistan isə Azərbaycanın bu təkliflərinə məhəl qoymayaraq
Şuşa və Laçın məsələsini damşıqların sonrakı mərhələsinə saxlayırdı.
11 sentyabr - M oskvada tam tərkibdə ATƏT-in Minsk qrupunun
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
12 sentyabr - M oskvada tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in
Minsk qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
14
sentyabr - Vyanada V.Lozinskiy və R.Niberq ATƏT-in Daimi
Şurasına məlum at vermişlər.
25-29 sentyabr - ATƏT-in Minsk Konfransı həmsədrlərinin Bakı,
Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
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tərəfınin

əsas

nailiyyəti

ATƏT-in

M insk

Konfransınm

həmsədrləri

ərazilərinin azad olunması üzrə cədvələ Laçının da əlavə edilməsi idi.
6-10 noyabr - Moskvada Rusiya və Finlandiyanm həmsədrliyi ilə
danışıqlar aparılmışdır.
10-11 noyabr - Moskvada tam
qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

tərkibdə ATƏT-in

Minsk

11
noyabr - Moskvada tərəflərin iştirakı olmadan ATƏTMinsk qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
19 noyabr - V.Lozinskiy ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri,
Macarıstamn Xarici işlər naziri L.Kovaçla görüşmək məqsədi ilə Budapeştə
səfər etmişdir.
20 noyabr - ATƏT-in növbəti fəaliyyətdə olan sədri Flavio Kotti
ilə görüşmək məqsədilə V.Lozinskiy Bernə (İsveçrə) səfər etmişdir.
22-30 noyabr - Bonnda Rusiya və Finlandiyanm həmsədrliyi ilə
danışıqlar aparılmışdır. ATƏT-in M insk qrupunun məsləhətləşmələri
keçirilmişdir. Minsk Konfransı həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağa dair

E rm m ista n ın Azərbaycana təcavüzii: Təhlil'ı xron ika (1987-2011)

ATƏT-in Nazirlər Şurasına etdiyi məruzə və Nazirlər Şurasının qərar
layihəsi müzakirə edilmişdir.

1995-ci il ərzində - ATƏT-in M insk qrupu çərçivəsində keçirilən
danışıqlarda erməni tərəfınin güzəştə getmək üçün məqbul sayılmayan

5
dekabr - Şimali Atlantika Şurası Nazirlərinin görüşüniin
M ətbuat üçün Kommünikesində deyilirdi: “Biz, Dağlıq Qarabağ və onun
ətrafında mövcud olan münaqişənin siyasi nizamlanmasına nail olmaq

tələbləri ucbatından tərəflər arasmda razılıq əldə edilmədi. ATƏT-in Minsk
qrupu və onun üzvü olan dövlətlərin tutduqları mövqe münaqişənin həlli

istiqamətində Minsk qrupunun davam edən səylərini dəstəkləyirik ki, bu
nizamlanma, digər şərtlərlə yanaşı, Budapeşt Sammitində əldə edilmiş
razılığa
əsasən
ATƏT-in
beynəlxalq
sülhməramh
qüvvələrinin
yerləşdirilməsinə imkan verəcəkdir”.

dondurulmuş şəkildə qalmasına səbəb oldu.

7-8 dekabr - Budapeştdə ATƏT-in Xarici işlər nazirləri Şurasımn
görüşü keçirildi. Bu görüşdə regionun hərbsizləşdirilməsi, Dağlıq Qarabağın
statusu, Şuşa və Laçın məsələlərində ciddi fıkir ayrılıqları olduğu üçün
tərəflər arasında heç bir razılıq əldə edilmədi.
Regionun hərbsizləşdirilməsi məsələsində erməni tərəfı Dağlıq
Qarabağı işğal edilmiş ərazilərə aid etməyərək orada erməni silahlı
qüvvələrinin qalmasım israr edirdi. Azərbaycan tərəfı işğalçı qüvvələrin
Şuşa və Laçın da daxil olmaqla bütövlükdə münaqişə bölgəsindən
çıxarıldıqdan sonra Dağlıq Qarabağa yüksək status verilməsi mövqeyindən
çıxış edirdi. Erməni tərəfı isə bildirdi ki, Dağlıq Qarabağm təhlükəsizliyi və
onun statusu məsələsi həll olunmayınca Şuşa və Laçın problemi həll
edilməyəcək. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri L.Kovaç Budapeşt
damşıqlarının nəticəsi barədə fikrini bildirərək görüşün gözlənilən irəliləyişə
səbəb olmadığını bəyan etdi.
7-9 dekabr - Türkiyə Prezidenti S.Dəmirəlin Azərbaycana rəsmi
səfəri zamanı imzalanmış Birgə Bəyanatda beynəlxalq əlaqələrdə BMT-nin
rolunun gücləndirilməsinin, regiondakı münaqişənin aradan qaldırılmasınm
və qlobal problemlərin həili yollarının araşdırılmasına daha fəal təsir

istiqamətində heç bir tərəqqi əldə edilməməsi, o cümlədən vəziyyətin

1996
1

yanvar - İsveçrə (Xarici işlər naziri Flavio Kotti) Macarıs

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
9-12 yan var - M oskvada Rusiya və Finlandiyanın həmsədrliyi ilə
danışıqlar aparılmışdır.
9-15 yan var - M oskvada ATƏT-in M insk qrupu çərçivəsində
danışıqlarm növbəti mərhələsi keçirildi. Damşıqlarda münaqişənin nizama
salınmasına dair əsas məsələlərin müzakirəsi davam etdirildi. Həmsədrlərin
təklifı ilə görüşdə Laçının koridor kimi qəbul edilməsi məsələsinin
müzakirəsi nəzərdə tutulmuşdu. Bundan başqa digər əsas məsələlərin
müzakirəsi haqqında da razılıq əldə edilmişdi. Danışıqlarda Dağlıq
Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmalarının nümayəndə heyətləri də
iştirak edirdilər. Erməni tərəfi Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyinə təminat
verilməsinin zəruriliyini əsas gətirərək Laçının azad olunması haqqında
məsələni müzakirə etməkdən imtina etdi. M oskva görüşündə tərəflər
arasında razılaşdırılmış hər hansı qərar qəbul edilmədiyindən danışıqların bu
mərhələsi də nəticəsiz qurtardı.
15yanvar - Moskvada tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in Minsk

göstərməsinin vacibliyi vurğulanmaqla yanaşı, bir daha Ermənistandan işğal

qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
26
yanvar - ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası, sonra i

etdiyi Azərbaycan torpaqlarını dərhal və qeyd-şərtsiz azad etməsi tələbi öz
əksini tapdı.

qanun layihəsini təsdiq etdi. Konqresmen C.Vilson tərəfindən 907-ci

8

dekabr - Budapeştdə ATƏT-in M insk Konfransı həmsədrlərinin

məruzəsi dinlənildi. ATƏT-in Nazirlər Şurası tərəfindən Dağlıq Qarabağa
dair qərar qəbul edildi.

Senatı Azərbaycana birbaşa humanitar yardım göstərilməsini nəzərdə tutan
düzəlişə edilən bu düzəlişdə deyilirdi ki, “Azərbaycan hökumətinə
humanitar yardım o halda göstərilə bilər ki, prezident müəyyən etsin ki,
qeyri-hökumət təşkilatları tərəfmdən Azərbaycana göndərilən yardım qaçqın
və köçkünlərin ehtiyaclarını lazımi səviyyədə ödəmir” .
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30
yanvar - Helsinkidə tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in
M insk qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
Yanvarın sonları - ABŞ-ın Dağlıq Qarabağ üzrə damşıqlarda
keçmiş nümayəndəsi Con M areska Azərbayeana səfər etdi. Səfər zamanı o,
münaqişənin həlli yolunun tapılmasına Amerika hökumətinin xüsusi maraq
göstərdiyini vurğuladı. ATƏT-in Qafqazdakı rolundan danışan C.Mareska
bildirdi ki, bu məsələnin həm müsbət, həm də mənfı tərəfləri var. O,
ATƏT-in regionda Rusiyaya bir altemativ axtardığım müsbət hal kimi
qiymətləndirsə də, bu təşkilatın münaqişə edən tərəfləri sülh müqaviləsi
bağlamağa məcbur edə bilmədiyini də qeyd etdi. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağhq Qarabağ m ünaqişəsinin həlli barədə Am erika nümayəndəsi bildirdi
ki, münaqişədə ən çətin problem muxtariyyət məsələsi deyil, çünki bütün
tərəflər muxtariyyətin mövcudluğunu etiraf edirlər. Əsas problem hələlik
həll oluna bilməyən Şuşa və Laçının azad edilməsi, eləcə də təhlükəsizliyin
təminatı ilə bağlıdır.

ermənilər tərəfındən Azərbaycan xalqına qarşı edilən ən dəhşətli soyqırım
olduğunu və bunun bizim tariximizdə belə də həkk olmasım qeyd edərək
bildirmişdir: “Bu soyqırımının nə qədər vəhşiliklə edildiyini və nə qədər
insaniyyətdənkənar bir hadisə olduğunu biz gərək daim xalqımıza anladaq,
bütün xalqlara anladaq, dünya ictimaiyyətinə anladaq. Bu faciəni heç vaxt
unutmaq olmaz. Zaman keçdikcə, əksinə, bu faciəni biz dünyaya daha da
kəskin göstərməliyik, xalqımıza göstərməliyik, gənc nəsillərə göstərməliyik,
hamı bilsin ki, xalqımızın başına nə kimi faciə gəlibdir və eyni zamanda
xalqımız öz azadlığı, öz Vətəni, öz torpağı uğm nda nə qədər qurbanlar
verib, nə qədər qəhrəmanlıq nümunələri göstəribdir...Xocalı soyqırımı adi
cinayət deyil. Xocalı soyqırımı gələcək nəsillərimizin xatirindən yüz il
bundan sonra da çıxmamalıdır. Hər bir gələcək nəsil gərək bilsin ki, bizim
millətimizə qarşı belə vəhşilik edilibdir...”
28
fevra l - 2 mart - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrən

21-22 fevra l - Helsinkidə Rusiya və Finlandiyanm həmsədrliyi ilə
dam şıqlar aparılmışdır.

Xarici işlər naziri Flavio Kotti başda olmaqla, ATƏT-in Minsk
Konfransının həmsədrləri V.Lozinski və H.Talvitiye, M insk qmpunun
həmsədrləri V.Kazimirov və R.Niberq regiona səfər etdilər. Səfər zamanı

23 fevral - Helsinkidə tam tərkibdə ATƏT-in Minsk qrupunun
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Azərbaycan sərhədləri daxilində Dağlıq
Qarabağa yiiksək muxtariyyət statusu verilməsinə dair Azərbaycanm

24 fevral - Helsinkidə tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in Minsk
qmpunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir. Minsk Konfransı və Minsk

təklifınə tərəfdar olduğunu və münaqişənin nizama salmmasından ötrü hər
cür köməklik göstəriləcəyini bildirdi.
Bununla belə, Flavio Kotti qeyd etdi ki, hətta ATƏT kimi

qmpunun həmsədrləri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri F.Kottiyə onun

Xocalı soyqırımının dördüncü ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına

beynəlxalq strukturlar belə bu problemi həll etməkdə çətinlik çəkirlər. Buna
görə də məhz münaqişə edən tərəflər məsələnin həllinə özləri
qoşulmalıdırlar. ATƏT nümayəndələrinin ardınca regiona səfər etmiş ABŞ
Dövlət katibinin müavini Stroub Talbott da birbaşa Azərbaycan-Ermənistan

müraciətində xalqımıza qarşı yeridilmiş bu məqsədyönlü soyqırımı
siyasətinin insanhq və bəşəriyyət tarixində ağır bir cinayət kimi qalacağım

danışıqlarının keçirilməsinin vacibliyini ön plana çəkdi. Minsk qrupunun
həmsədri V.Kazimirov Amerika nümayəndəsinin fikirlərini təsdiqləsə də,

və

Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa danışıqlarm nəticələrinə ümid

Cənubi Qafqaza səfərinə dair “Paket həllinin çərçivələri” adlı sənəd
layihəsini təqdim etdilər.
24

əsrin

ən

fevra l - Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti Heydər Əliyev

böyük

faciələrindən

olan

Xocalı

soyqırımınm

erməni

qəsbkarlarmın vəhşiliklərini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdiyini
qeyd etmişdir.

etmədiyini bildirdi.
6

24
fevra l - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti Heydər Əliyev
Xocalı soyqırımımn dördüncü ildönümü ilə əlaqədar Prezident sarayında

qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

mart - Vyanada tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in Min

Xocalı sakinlərinin bir qrupu ilə görüşdə Xocalı soyqırımının Ermənistan,
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7

m art - Vyanada ATƏT-in M insk Konfransı və M insk qrupıınun

11 iyun - Erməni lobbisinin güclü təsiri altında olan Konqresin

həmsədrləri (V.Kazimirov, H.Talvitiye) ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə
məruzə etdilər.

Nümayəndələr Palatası 1997-ci il üçün xarici əməliyyatlar haqqında qanun
layihəsinin Azərbaycana aid olan müddəasım Konqresmen C.Porterin

25-28 m art - M oskvada Rusiya və Finlandiyanm həmsədrliyi ilə
dam şıqlar aparılmışdır.
29
m art - M oskvada tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in M insk

əlavəsi nəzərə ahnmaqla qəbul etdi. Bu əlavədə Azərbaycana humanitar
yardım edilməsi yenə də müəyyən şərtlər müqabilində nəzərdə tutulurdu,
yəni Azərbaycana yardımı əvvəlki kimi ABŞ-m yalnız qeyri-dövlət

qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
29-30 m art - M oskvada tam tərkibdə ATƏT-in M insk qrupunun
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

təşkilatları edə bilərdilər. Daha sonra humanitar yardımın düzgün olmayan
proporsiyası müəyyənləşdirilmişdi. Ayrı-ayrılıqda həm Azərbaycamn və
Dağlıq Qarabağın qaçqm və köçkün düşmüş əhalisinə uyğun olaraq 7:1

9
aprel - ATƏT-in Minsk Konfransı həmsədrlərinin BMT
Təhlükəsizlik Şurasına məktubu göndərildi.

nisbətində, yəni Azərbaycana çatacaq 7 dollar müqabilində Dağlıq Qarabağa
1 dollar humanitar yardım göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdu.
12 iyun - ABŞ Dövlət Departamenti bəyanat verərək “Porter

Aprelin ortaları - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri F.Kotti
bildirmişdi ki, münaqişə edən tərəflər dam şıqlara konkret nəticələrlə
gəlməsələr, ATƏT öz vasitəçiliyini dayandıra bilər. O bəyan etdi ki, Böyük
Siyasi Saziş yaxın aylarda imzalanmasa, Qarabağ məsələsinin həlli
dondurulmuş şəkildə qalaraq daha 2-3 il uzana bilər.
25

aprel - Lüksemburqda Cənubi Qafqaz respublikalarınm

Avropa İttifaqı ilə “Əməkdaşlıq və Tərəfdaşlıq haqqmda Saziş”i
imzalamasından sonra Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Dağlıq
Qarabağ məsələsi ilə bağlı bəyanatla çıxış etdilər.
25-30 aprel - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı,
Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
5
may - Helsinkidə tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in M insk
qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
22-26 m ay - ATƏT-in Minsk qrupunda ABŞ təmsilçisi C.Pressel
Bakıya və Yerevana səfər edərək Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri
ilə görüşlər keçirdi.
3

iyun - Şimali Atlantika Şurası Nazirlərinin görüşündə mətbuat

üçün Kommünikedə deyilirdi ki, “Biz Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında
mövcud olan münaqişənin siyasi yolla nizamlanmasına nail olmaq
istiqamətində M insk qrupunun səylərini dəstəkləyirik” .
5-10 iyun - ATƏT-in Minsk qrupu və M insk Konfransınm
həmsədrlərinin Bakı, Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
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düzəlişi”nin təqdim olunmuş şəkildə qəbul edilməsinin əleyhinə olduğunu
bildirdi. Bəyanatda deyilirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycanın
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasımn ardıcıl
tərəfdarıdır. ABŞ hökuməti bu düzəlişin layihədəki kimi qəbul olunmasım
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi damşıqlar yolu ilə həllinə maneələr
yaradacağım bildirdi.
13 iyun - ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasınm xarici siyasət
komitəsi qarşısında çıxış edən ABŞ prezidentinin və dövlət katibinin Yeni
Müstəqil Dövlətlər üzrə xüsusi müşaviri R.M om inqstar Amerika
hökumətinin ümumiyyətlə “Azadlığı Müdafıə Aktı”na 907-ci düzəlişin
“Porter əlavəsi” də daxil olmaqla ləğvinə tərəfdar olduğunu bəyan etdi.
15-18 iyun - Moskvada ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair
danışıqlar keçirildi. Danışıqlarda Şuşa və Laçının azad olunması, tərəflərin
təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində oldu.
Göriiş zamanı erməni tərəfı Azərbaycanın hərbi nöqtcyi-nəzərdən
möhkəmləndiyini və bunun Ermənistan üçün daim təhlükə törədəcəyindən
narahat olduğunu bəhanə gətirdi. Bununla da onlar özlərinin silahlı
birləşmələrinin mövcudluğunun vacibliyini sübut etməyə çalışaraq Şuşa və
Laçının azad olunmasım qeyri-məqbul hesab etdilər. Laçının azad edilməsi
məsələsində erməni tərəfınin etdiyi təklif həmsədrlərin fikirləri ilə demək
olar ki, eyni idi. Bu təklifdə Azərbaycamn ərazi bütövlüyünün pozulması ilə
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yanaşı silahlı qüvvələrin tranzit bölgədən çıxarılmasının dəqiq müddəti də
göstərilmirdi. M oskva danışıqlarında müzakirə olunan məsələlərin böyük
bir qismində həmsədrlərlə erməni tərəfinin mövqeləri üst-üstə düşürdü. Bu
təkliflər Azərbaycan üçün qeyri-məqbul sayıldığından aparılan danışıqların
heç bir nəticəsi olmadı.
1-5 iyul - ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində Stokholmda (İsveç)
keçirilən görüş M oskva danışıqlarının davamı kimi qiymətləndirilirdi. Lakin
danışıqların bu mərhələsində münaqişənin həlli ilə bağlı mühüm məsələlərin
(Şuşa və Laçın, Dağlıq Qarabağın statusu və s.) ön plana çəkildiyi zam an

İyul - Rusiyanın Dağlıq Qarabağ üzrə danışıqlarda xüsusi
nümayəndəsi, M insk qrupunun həmsədrlərindən biri V.Kazimirov özünün
4 illik vasitəçilik fəaliyyətini başa vurdu. Rusiya vasitəçilik missiyasının
rəhbəri, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri vəzifəsinə V.Kazimirovun
əvəzinə Y.Yukalov təyin edildi.
Avqustun əvvəlləri - Yeni təyin olunmuş rusiyalı həmsədr
Y.Yukalov və onun ardınca Fransamn M insk qrupundakı xüsusi
nümayəndəsi münaqişə bölgələrinə səfər etdilər.
11-13 avqust - Helsinkidə M insk qrupu və Minsk Konfransımn

erməni tərəfı müzakirələrin ardıcıllığını pozmaq məqsədilə ilk baxışdan
ciddi qəbul edilməyən bir sıra tələblər irəli sürdü (Goranboyun rayonunun

rusiyah və finlandiyalı həmsədrləri M insk qrupunda ABŞ, Fransa, Türkiyə
və İsveç nümayəndələri ilə görüşdülər.

bir hissəsinin azad edilməsi və s.).
Nəticədə, Ermənistanın belə manevrlərdən istifadə edərək ortaya

Avqustun ortaları - Almaniyanın M insk qrupundakı xüsusi
nümayəndəsi Frank Lambax münaqişə bölgələrinə səfəri zamanı Dağlıq

atdığı bu tələblər m ünaqişənin həllinin uzadılmasına xidmət etməklə yanaşı,

Qarabağın statusu məsələsinin həllində beynəlxalq hüquq normaları və
sərhədlərin toxunulmazhğı prinsipini əsas götürdüyünü bəyan etdi.

vəziyyətin dondurulmuş şəkildə qalmasma səbəb olurdu. ATƏT-in M insk
qrupunun həm sədrləri bunun günahını münaqişədə iştirak edən tərəflərin
m övqelərinin bir-birinə zıdd olması ilə izah edirdilər. Lakin danışıqlar

17-22 avqust - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri münaqişə
regionuna səfər etdilər.

prosesində həmsədrlərin mövqeyi erməni tərəfmin mövqeyinə daha yaxm
idi. O nlar münaqişədə hərbi cəhətdən zəif tərəfə təzyiq göstərməklə

27-28 avqust - ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısına hazırlıq
tədbirləri çərçivəsində Azərbaycan ilə Ermənistan arasında birbaşa

irəliləyişə nail olm ağa çalışırdılar. Azərbaycan tərəfinin mövqeyi isə
onlardan tamamilə fərqlənirdi. Erməni tərəfi Azərbaycanm Şuşa və Laçın da

damşıqların növbəti mərhələsi Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirildi.

daxil olm aqla bütün işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsinə dair təklifınə
qarşı əks mövqedən çıxış edərək Şuşa və Laçının azad edilməsini
qeyri-mümkün sayırdı.
4-5
iyul
-

Stokholmda

ATƏT-in

Minsk

qrupunun

3
sentyabr - Y.Yukalov V.Kazimirovun əvəzinə Rusiyanın Dağlı
Qarabağ üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edildi.
Sentyabrın ortaları - ABŞ-m Dağlıq Qarabağ üzrə danışıqlarda
xüsusi nümayəndəsi C.Presselin regiona növbəti səfəri zamam da əvvəlki
görüşlərdə olduğu kimi konkret heç bir nəticə əldə edilmədi.

məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
15
iyul - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri F.Kotti səfır Anji

26-27 sentyabr - M oskvada tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in
Minsk qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

Kaspşiki 3 ay müddətinə öz şəxsi nümayəndəsi təyin etdi.
30
iyul - ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasımn xarici

2-4 oktyabr - ATƏT-in Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupu
münaqişə regionuna səfər etdi.

siyasət komitəsində Dövlət Departamentinin yeni müstəqil dövlətlər üzrə
baş əlaqələndiricisinin müavini Con Herbst “ABŞ-ın Qafqaz siyasəti”
mövzusunda çıxış edərkən “Porter əlavə”sinin əleyhinə olaraq bildirdi ki,
“Bu qanunvericilik aktı Dağlıq Qarabağa yardım məsələsinə süni münasibət
yaratm aqla problemin həllinə köməkdən çox zərər yetirmişdir”.

17(5

3-6

oktyabr

-

ATƏT-in

Minsk

Konfransının

həmsədrləri

V.Lozinski (Rusiya) və H.Talvitiye (Finlandiya) başda olmaqla nümayəndə
heyəti Minsk qrupunun bir neçə üzvü ilə (ABŞ, İsveçrə, Danimarka,
Türkiyə) birgə Lissabon sammiti ərəfəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ətrafmda yaranmış vəziyyəti araşdırmaq məqsədilə
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Bakı, Yerevan və Xankəndinə səfər etdilər. Eyni zamanda missiyanm
tərkibinə ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri - R.Niberq və Rusiya
tərəfmdən V.Kazimirovu bu vəzifədə yeni əvəz etmiş Y.Yukalov da daxil
idi. Bu səfərin məqsədi münaqişə tərəflərini əvvəlcədən Lissabon zirvə
görüşündə m üzakirə olunacaq məsələlər və sammitin iş plam ilə tanış
etmək, bu nüfuzlu beynəlxalq tədbirə konkret təkliflər hazırlamaqdan ibarət
idi.
iştirakı

hərtərəfli (qlobal) təhlükəsizlik m odeli” adlandırıldı. Toplantıda Avropada

olmadan

və dünyada baş verən proseslər, o cümlədən, qarşılıqlı təhlükəsizlik və
əməkdaşhq, insan haqlarmın qorunması, demokratikləşmə və münaqişələrin
həlli ilə bağlı məsələlər müzakirə obyektinə çevrildi. Bəyannamədə Bosniya

məsləhətləşmələri

ATƏT-in

Daimi

keçirilmişdir.

Şurasma

Minsk

münaqişənin

Konfransı

nizamlanması

prosesi haqqm da hesabatı dinlənilmişdir.
28-30 oktyabr - M oskvada Rusiya və Finlandiyanın həmsədrliyi
ilə dam şıqlar aparılmışdır.
10-12 noyabr - Helsinkidə ATƏT-in Lissabon sammitinin yekun
hazırlanm ası

üzrə

M insk

Konfransı

həmsədrlərinin

m əsləhətləşmələri keçirilmişdir.
18-22 noyabr - Helsinkidə Rusiya və Finlandiyanm həmsədrliyi
ilə danışıqlar aparılmış və ATƏT-in M insk qrupunun məsləhətləşmələri
keçirilmişdir.
Noyabrın sonları - ATƏT-in Parlament Assambleyasımn sədri
Havyer Rupers, sonra isə onun müavini, Bundestaqın Almaniya-Qafqaz
Qrupunun rəhbəri Villi Vimmerin regiona səfərləri zamam keçirilən
görüşlərdə heç bir tərəqqi əldə edilmədi. Münaqişə tərəfləri arasında heç bir
razıhğın əldə edilməməsi dekabr ayında Lissabonda keçiriləcək Zirvə
toplantısında erməni tərəfınin konstruktiv bir mövqedən çıxış edəcəyini
şübhə

2-3 dekabr - Lissabonda ATƏT-in dövlət və hökumət başçılarınm
Zirvə toplantısı Avropanm 52 dövlətinin, ABŞ və Kanadanm, habelə
müşahidəçi qismində 10 Asiya və Afrika dövlət başçılarının iştirakı ilə
keçirildi. Lissabon Zirvə toplantısında yekun sənəd - 27 maddədən ibarət
bəyannamə qəbul edildi. Bəyannamə “Avropada XXI əsrdə ümumi və

16-17 oktyabr - Vyanada ATƏT-in M insk qrupunun tərəflərin
həmsədrlərinin

sənədinin

beynəlxalq hüquq normalarına zidd tələbləri ucbatından tərəflər Lissabon
Zirvə toplantısına razılıqsız getdilər.

altmda

qoyurdu.

Razılığın

əldə

olunmamasmı

Ermənistan

və Herseqovinada daimi sülhün təmin olunması, Qazaxıstan, Ukrayna və
Belarusun öz ərazilərindən nüvə silahlarım çıxarması, Gürcüstan və
M oldova respublikalarının suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin
olunması, Çeçenistan məsələsi, ATƏT-in Orta Asiya respublikalarında
demokratik strukturların inkişaf etdirilməsində rolu, qaçqınlar problemi,
mətbuat azadlığı, iqtisadi, sosial və s. problem lər öz əksini tapdı. Qərara
almdı ki, 1997-ci ilin dekabrında ATƏT-in Xarici işlər nazirləri Şurasının
toplantısı Kopenhagendə (Danimarka), dövlət və hökumət başçılarının Zirvə
toplantısı isə 1998-ci ildə İstanbulda keçirilsin. 1998-ci ildən ATƏT-ə
sədrlik Polşaya tapşırıldı.
Lissabonda digər məsələlərlə yanaşı, ilk dəfə olaraq, Qafqazda
gedən proseslər, o cümlədən Emıənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli
yolları dünyanın aparıcı ölkələri tərəfindən geniş müzakirə olundu. Hələ
Zirvə toplantısmdan əvvəl tərəflərin mövqeləri arasında ziddiyyətlərin
qalması
Lissabonda Azərbaycan və Ermənistanın ikitərəfli damşıqlarının

danışıqlarda Azərbaycanın guya sərt mövqe tutması ilə izah edirək Şuşa və

uğursuzluqla qurtarmasına səbəb olmuşdu.

Laçın məsələsində güzəştə gedilməməsini, eləcə də Dağlıq Qarabağın
müstəqilliyinin tanmmam asını nəzərdə tuturdular. Lakin Azərbaycan ən

Keçirilən bütün görüşlərdə Azərbaycan ATƏT prinsiplərini əsas
götürərək özünün ərazi bütövlüyünü qorumaq şərti ilə Dağlıq Qarabağa öz

axırıncı güzəştlərini edərək Şuşadan silahlı qüvvələrin çıxarılmasına, Dağlıq

tərkibində ən yüksək
Azərbaycanm bu təklifi

Qarabağla Ermənistan arasında yerləşən

Laçm dəhlizinin beynəlxalq

status verilməsi mövqeyindən çıxış edirdi.
Ermənistandan başqa ATƏT-in Minsk qrupunun

sülhməramlı qüvvələrin nəzarəti altında olmasına və bundan sonra Dağlıq
Qarabağa Azərbaycan tərkibində ən yüksək status verilməsinə razı olduğunu

bütün üzvləri tərəfindən müdafıə olundu. Hətta Azərbaycan və Ermənistan
danışıqlarında iştirak edən xüsusi nümayəndələrin görüşləri zamanı da bu

bildirmişdi. Buna baxm ayaraq, ermənilərin Şuşa və Laçına olan iddiaları və

prinsiplər Minsk qrupu tərəfindən
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müzakirəyə təqdim edilmiş, lakin
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Ermənistan buna etiraz etdiyindən heç bir nəticə əldə edilməmişdi.
Göstərdiyi bütün səylərə baxmayaraq, Lissabon Zirvə toplantısmın yekun
bəyannaməsinin layihəsində Azərbaycan təklif etdiyi maddənin yox, başqa
bir maddənin salınmasının şahidi oldu. Vyanada, daha sonra Lissabonda işçi
qrup tərəfındən hazırlanm ış bəyannamə layihəsində əks olunan izahatda
göstərilirdi ki, Ermənistan bu maddəyə konsensus vermədiyinə görə, ümumi
bəyannamədən çıxarılmışdır.
Buna baxmayaraq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı
qətnamə m üzakirəyə çıxarılarkən əsas mübarizə sənədin 20-ci maddəsi

Azərbaycan Respublikasınm və Ermənistan Respublikasınm
ərazi bütövlüyü;
Razılaşmada müəyyən edilmiş öz müqəddəratını təyin
etməyə əsaslanan, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək
özünüidarə dərəcəsi verən hüquqi statusu;
Qarşıhqh öhdəliklər də daxil olmaqla nizamasalma
müddəalarma bütün tərəflərin riayət etməsi və Dağlıq Qarabağın, eləcə də
bütün əhalisinin təminatlı təhlükəsizliyi.

uğrunda oldu. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səyləri və təkidi ilə
Lissabon sənədinə 20-ci maddə adı altmda həmin prinsipləri əks etdirən bir

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
dair 3 əsas prinsipi özündə əks etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri,
İsveçrənin Xarici işlər naziri Flavio Kottinin adından verilən bu bəyanat

maddə daxil edildi. Bu maddəyə əsasən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
tanmırdı. Lakin Erm ənistan tərəfı konsensus qaydasından istifadə edərək,

Ermənistan istisna olmaqla, dünyamn 53 dövləti tərəfindən müdafiə olundu
və Lissabon sammitinin Yekun sənədlərinə əlavə edildi.

yekun qətnamənin 20-ci maddəsinə “veto” qoydu.
Belə vəziyyətdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev prinsipial
mövqe tutaraq və buna cavab kimi sammitin Yekun sənədlərinə “veto”

9-13 dekabr - İKT-yə üzv olan ölkələrin Xarici işlər nazirlərinin
İndoneziyanm
Cakarta
şəhərində
keçirilən
XXIV
konfransında
Azərbaycanla bağlı bir neçə sənəd qəbul edilmişdir. Qəbul edilən sənədlərdə
İKT konfranslarınm Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar

qoymaqla obyektiv qərarın qəbul olunması istiqamətində fəaliyyətini davam
etdirdi. Böyük dövlətlərin başçıları və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri
ilə aparılan dam şıqlardan sonra Azərbaycan Prezidenti Ermənistan-

1993-cü ildən qəbul etdiyi qətnamələrin adı dəyişdirilərək, “Ermənistan
Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında münaqişə haqqında”

Azərbaycan m ünaqişəsinin həlli prinsipləri haqqında fəaliyyətdə olan sədrin
adından bəyanatın verilməsinə və sammitin Yekun sənədlərinə qoyduğu

qətnamə əvəzinə, “Ermənistan Respublikasımn Azərbaycan Respublikasına
qarşı təcavüzü haqqında” qətnamə adlandırılmağa başlandı.

“veto”nu götünnəyə razı oldu.
Nəticədə, Lissabon sammitinin yekun bəyannaməsinin 20-ci
maddəsi Azərbaycanm təklif etdiyi prinsiplər olmadan qəbul edildi. Bunun
əvəzində
ATƏT-in
fəaliyyətdə
olan
sədri
Flavio
Kotti

Əvvəlki qətnamələrdə olduğu kimi, Ermənistamn təcavüzkarlığım
pisləyən bu qətnamədə də BM T Təhlükəsizlik Şurasınm qəbul etdiyi
məlum qətnamələrin yerinə yetirilməsi, Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən o cümlədən Şuşa və Laçından Ermənistan silahlı qüvvələrinin

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə dair 3 əsas prinsipi özündə

dərhal, qeyd-şərtsiz və tamamilə çıxarılması təkidlə tələb edilirdi.

əks etdirən bəyanat verdi. Bəyanatda deyilirdi ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll edilməsində və Azərbaycamn ərazi bütövlüyü

Cakarta
konfransında
bu
sənəddən
başqa
Azərbaycan
Respublikasına iqtisadi yardım göstərilməsi haqqında başqa bir qətnamə də

m əsələsində tərəqqi əldə edilməmiş, məsələnin həlli prinsiplərinə dair

qəbul edildi. Konfransm Yekun sənədində isə Evmənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin aradan qaldırılması prinsipləri - Azərbaycanın ərazi

tərəflərin

fikirlərini

bir-birinə

yaxınlaşdırmaq

üçün

Minsk

Konfransı

həmsədrlərinin səyləri uğursuz olmuşdur. Daha sonra bəyanatda Dağlıq
Qarabağ m ünaqişəsinin dinc

vasitələrlə həllinin bir hissəsini təşkil etməli

bütövlüyü, Azərbaycan
muxtariyyət
verilməsi

Respublikası
və
Dağlıq

torkibində
Qarabağın

Dağlıq
bütün

Qarabağa
əhalisinin

təhlükəsizliyinin təmin olunması prinsipləri barədə Lissabon sammitində

olan 3 əsas prinsip göstərilirdi:
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qəbul edilmiş ATƏT sədrinin bəyanatınm yekdilliklə müdafiə olunması
haqqında maddə öz əksini tapdı.
10
dekabr - Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşünün mətbuat
üçün Kommünikesində deyilirdi: “ Bütün dövlətlərin demokratik və iqtisadi
inkişafı, müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyü Avro-Atlantika
məkanında sabitlik və təhlükəsizliyin mühüm amilləridir. Biz özünün
m üxtəlif missiyaları vasitəsilə bir sıra regional münaqişələrdə vasitəçilik
səyləri həyata keçirdiyinə görə ATƏT-i təqdir edir və Milli Azlıqlar i'ızrə Ali
Komissarın dəyərli işini yüksək qiymətləndiririk. Biz Dağlıq Qarabağ və
onun ətrafmda m övcud olan münaqişənin siyasi nizamlanmasına nail olmaq
istiqamətində M insk qrupunun səylərini dəstəkləyirik” .
17
dekabr - Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk Konfransının
həmsədrləri BMT Təhlükəsizlik Şurasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsinin gedişatına dair məruzə etdilər.
30 dekabr - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri F.Kotti Finlandiyanm
əvəzinə Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin baş katibinin müavini Jak Blonu
ATƏT-in Minsk K onfransm ın həmsədri təyin etdi.
31 dekabr - Fransamn ATƏT-in M insk Konfransınm həmsədri
təyin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə etiraz etdi.
1995-1996-cı illər - Budapeşt sammitindən sonra Lissabon
sammitinə qədər münaqişə tərəfləri ilə danışıqların 17 raundu və çoxsaylı
məsləhətləşmələr aparıldı. Bu müddət ərzində sazişin mətninin 75%-i
hazırlanmışdı. Lakin Şuşa və Laçın rayonları daxil olmaqla bütün ərazilərin
boşaldılması, münaqişə iştirakçılarının təhlükəsizliyi və Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərindən çıxarılması kimi prinsipial məsələləri

1 yanvar - Fransa və Rusiya ATƏT-in M insk qrupunun
həmsədrləri qismində fəaliyyətə başladılar.
1
yanvar - ATƏT-in

fəaliyyətdə

olan

sədrinin

Konfransmda müzakirə olunan m ünaqişə üzrə ilk şəxsi nümayəndəsi
vəzifəsinə səfır Anji Kaspşik təyin edildi. O dövrdən indiyədək Anji
Kaspşik bu vəzifəni icra edir.
8 yanvar - ABŞ-ın Dövlət katibi vəzifəsinə yeni təyin olunmuş
M adelin Olbrayt Senatm Beynəlxalq M ünasibətlər Komitəsi qarşısında çıxış
edərkən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqmda
bildirmişdi: “ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində indiyə qədər gedən proses
sarsıdıcı dərəcədə ləng olmuşdur. Bizim bu regionda çox əhəmiyyətli
iqtisadi, siyasi və humanitar maraqlarımız var və biz münaqişənin həllinə
kömək göstərməklə daha nəzərə çarpan rol oynamağa hazırıq” .

30
yanvar - Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri ilə ATƏT-in ye
fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi S.Kristiansen arasında
məsləhətləşmələr aparılmışdır.
14
fevra l - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Nils Petersen AB
Dövlət katibinin müavini Stroub Talbottu ATƏT-in M insk qrupunun
həmsədri təyin etdi. ABŞ bu dövrdən etibarən Rusiya və Fransa ilə birlikdə
ATƏT-in Minsk Konfransı və M insk qrupunun üçüncü həmsədri oldu.
Bu təyinata qarşı Rusiya və Ermənistanın etirazına baxmayaraq

ABŞ ən yüksək səviyyədə Rusiya-Fransa həmsədrlər sırasına qoşuldu.
Beləliklə, istər M.OIbraytın çıxışı, istərsə də S.Talbottun həmsədr təyin
olunması
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin
nizamlanması istiqamətində ABŞ-ın fəalhğınm artdığını göstərirdi.
23
fevra l - MDB ölkəiəri ilə Əməkdaşhq naziri A.Tuleyev

Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi nəticəsində razılaşdırmaq mümkün
olmadı.

Rusiyanın Müdafıə naziri İqor Rodionova göndərdiyi məktubda
1994-1996-cı illər ərzində Ermənistana 271 milyard Rusiya rublu dəyərində
m üxtəlif növ müasir tipli zirehli texnikanın əvəzsiz olaraq verildiyi barədə

1997

faktlar açıqlandı.
24-25 fevra l - Kopenhagendə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
himayəsi altında Minsk qrupunun rusiyalı, fransalı və amerikalı

1 yanvar - Danim arka (Xarici işlər naziri N ils Peterson) İsveçrəni
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində, Fransa isə Finlandiyam ATƏT-in

həmsədrlərinin məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

M insk Konfransı və M insk qrupunun həmsədri qismində əvəz etdi.
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25

fe v ra l - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydor Əliyev

tərəflərin iştirakı ilə keçirilən ilk görüş idi. Damşıqlarm bu mərhələsi iki

Xocalı soyqırımımn beşinci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına
müraciətində bildirmişdir: “...1992-ci il fevral ayımn 26-da Ermənistan
silahlı birləşmələri imperiyapərəst qüvvələrin bilavasitə iştirakı və
havadarhğı ilə Azərbaycan xalqına qarşı növbəti qanlı təcavüzə əi ataraq

hissədən ibarət olmuşdur: birinci hissə silahlı münaqişənin dayandırılması
haqqında razılaşma layihəsinin işlənib hazırlanması və müzakirəsinə həsr

tarixdə misli görünməm iş Xocalı soyqırımını törətdilər. Xocalı şəlıərinin
minlərlə əliyalm m ülki əhalisi müasir hərbi texnika ilə silahlanmış düşmənin
qəfil və amansız hücum una məruz qaldı. Yüzlərlə günahsız insan kütləvi
şəkildə məhv edildi, qocalar, qadınlar, uşaqlar, hətta südəmər körpələr ən

nümayəndələrinin) iştirakı ilə, habelə onların iştirakı olmadan Minsk
qrupunun iclasları keçirildi.

dəhşətli üsul və vasitələrlə qətlə yetirildilər, girov götürülərək insanlığa
sığmayan həqarət və təhqirlərlə üzləşməli oldular...Xocalı soyqırımı erməni
faşizminin iç üzünü bir daha açıb göstəmıəklə, təkcə Azərbaycan xalqm a
deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş tarixi cinayətdir və beynəlxalq
hüquqa uyğun olaraq sivilizasiyalı dünya tərəfindən məhkum olunm ahdır...”
6
mart - M oskvada Rusiya Xarici işlər nazirinin birinci müavini
V.Pastuxovun S.Talbotla görüşü olmuşdur.
19
mart - Parisdə ATƏT-in M insk qrupunun tərəflərin iştirakı
olmadan məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
21

mart - Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi N.Bem s

edildi. İkinci hissədə isə Azərbaycanm, Ermənistanm və maraqlı tərəflərin
(Dağlıq Qarabağm erməni icmasmm və azərbaycanlı əhalisinin

M oskva danışıqlarında Azərbaycan tərəfindən tənzimlənmənin
başlıca problemi olan və silahlı münaqişənin dayandırılması haqqında
razılaşmanm əsas mövzusu kimi qəbul edilən Şuşa və Laçının azad edilməsi
məsələsi əsas diqqət mərkəzində olsa da, ermənilər əvvəlki kimi sərt mövqe
tutaraq Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini müzakirəyə çıxarmağa
çalışdılar. Ermənistan və Dağlıq Qarabağın erməni icmasının nümayəndələri
Dağlıq Qarabağın erməni icmasının təhlükəsizliyi məsələsini status
haqqında məsələ ilə əlaqələndirirdilər. Lakin Azərbaycan tərəfinin ciddi
iradlarından sonra Minsk qm pu həmsədrləri Dağlıq Qarabağın statusu
məsələsinin ATƏT-in Minsk Konfransında müzakirə ediləcəyini bildirsələr
də, ilkin məsləhətləşmələrin mümkünlüyünü də istisna etmədilər.

bəyanat verərək bildirdi: “Dağlıq Qarabağın tanınması haqqında ABŞ-ın
siyasəti dəyişməz qalır, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsidir” .

11
aprel - Rusiya Dövlət Duması müdafiə komitəsinin sədri Lev
Roxlinin Ermənistana qanunsuz olaraq silah, hərbi texnika və sursat
göndərilməsi barədə məruzəsini dinlədi. M əmzədə deyilirdi ki,

Bəyanatın sonunda deyilirdi: “Dövlət katibinin müavini S.Talbott Rusiya və
Fransa nümayəndələri ilə yanaşı, Minsk qmpunun həmsədrlərindən biridir

1993-1995-ci illərdə Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyinin müəyyən
vəzifəli şəxsləri tərəfindən Ermənistana qanunsuz, gizli və əvəzsiz olaraq

və biz, Rusiya, Fransa və digərləri ilə həmin proses çərçivəsində birgə
işləyib Dağlıq Qarabağa sülh gətirməyə ümid edirik”.

Rusiya silahı, o cümlədən 84 ədəd T-72 tankı, 50 ədəd PDM, külli miqdarda
R-17 raketi, “ Kruq” zenit raket kompleksi, “OSA” zenit raket kompleksi
üçün raketlər, “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemlər, “ İQLA” səyyar zenit

23

m art - İKT-yə üzv olan ölkələrin dövlət və hökumət

başçılarmın İslamabadda Pakistanın müstəqilliyinin 50 illiyinə həsr edilmiş
növbədənkənar toplantısında qəbul edilmiş bəyannamənin Azərbaycanm
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 10-cu maddəsində Ermənistan tərəfindən
ölkəmizə qarşı edilən təcavüz qətiyyətlə pislənmiş, işğal edilmiş ərazilərin
azad olunması tələb olunmuşdur.
1-5 aprel - ATƏT-in Minsk qmpuna yeni həm sədrlər təyin
olunduqdan sonra M oskvada M insk qmpu çərçivəsində damşıqların növbəti
mərhələsi keçirilmişdir. Bu, ATƏT-in Lissabon sammitindən sonra bütün

184

raket qurğuları və bir çox başqa silahlar göndərihnişdir ki, bunlarm da
məbləği 1 milyard Amerika dollarına bərabərdir. Bundan bir müddət sonra
Lev Roxlin naməlum şəraitdə qətlə yetirildi.
22

aprel - Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Cənubi

Qafqazda m ünaqişələr barədə qətnamə (1119) qəbul etdi. Qətnamədə qeyd
edilirdi ki, regionda mövcud olan münaqişələr 1975-ci il Helsinki Yekun
Aktının və 1990-cı il Yeni Avropa üçün Paris Xartiyasının müddəalarına
uyğun həll olunmalıdır.
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27-30 aprel - Pariscta ATƏT-in Minsk Konfransı həmsədrlərinin

ilə başa çatdı. Sammitin yekunlarma görə ATƏT-in M insk qrupunun

məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
1 may - Moskvada S.Talbott və J.Blonun iştirakı ilə Y .Prim akov

həmsədrləri olan ölkələrin başçıları ABŞ prezidenti B.Klinton, Fransa
prezidenti J.Şirak və Rusiya prezidenti B.Yeltsin davam etməkdə olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə
həll olunmasına kömək etmək üçün sıx işləmək niyyətlərini bildirərək birgə

və ABŞ dövlət katibi M.Olbrayt arasında məsləhətləşmələr aparılmışdır.
3 may - Azərbaycan Respublikasmın Prezidenti Heydər Ə liyev
Azərbaycan Respublikasmın yəhudi icmasına müraciətində Erm ənistam n
etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinə də toxunaraq xalqımızm tarixinə
qanlı səhifə kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımınm ağlasığmaz erməni
vəhşiliklərinin miqyasına görə Kiyevdəki Babiy Yarda, Varşava və Krakov
gettolarında faşistlərin törətdikləri kütləvi insan qırğmları ilə bir sırada
durduğunu bildirmişdir.
15
may - ATƏT-in M insk Konfransmm həmsədrləri - Fransadan
siyasi məsələlər üzrə direktor Jak Blo, Rusiyadan səfır Valentin Lozinski və

bəyanat imzaladılar.
25-26 iyun - Parisdə ATƏT-in M insk qrupunun məsləhətləşmələri
keçirilmişdir.
İyulun I I yarısı - ATƏT-in Minsk Konfransmın həmsədrləri
V.Lozinski (Rusiya), J.Blo (Fransa) və S.Talbott (ABŞ) münaqişənin
nizamlanması istiqamətində hazırladıqları yeni təkliflərlə Ermənistan və
Azərbaycana səfər etdilər. M insk Konfransı həmsədrlərinin yeni təklifı
Dağlıq Qarabağ əhalisinin təhlükəsizliyinin daha dəqiq təminatı,

ABŞ-dan dövlət katibinin müavini Stroub Talbott Vaşinqtonda görüşərək
sülh prosesinə dair m övqeləri birgə müzakirə etdilər.
29
may - 1 iyun - ATƏT-in M insk qrupu və M insk Konfransm ın
həmsədrlərinin Bakı, Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.

sülhməramlı qüvvələrin iştirakı, onların münaqişə regionunda qalmasmın
müddəti və Dağlıq Qarabağın statusu haqqında idi.
Daha sonra Minsk qrupu həmsədrləri Y.Yukalov (Rusiya),
J.Vojye (Fransa) və C.Presselin əvəzinə L.Pasko (ABŞ) regiona səfər edərək

4 iyun - Vyanada tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in M insk
qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

problemin nizamlanması üzrə məsləhətləşmələri davam etdirdilər. Səfər
zamanı məlum oldu ki, Ermənistan və Dağlıq Qarabağ erməniləri Minsk
Konfransı həmsədrlərinin Lissabon sənədində əksini tapmış prinsiplər

5 iyun - Vyanada münaqişənin nizamlanması prosesi barədə
M insk qrupunun ATƏT-in Daimi Şurasmda hesabatı dinlənilmişdir.
12-15 iyun - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Xankəndi,
Yerevan və Bakıya səfəri olmuşdur.
13
iyun - ABŞ Senatımn xarici məsələlər üzrə komitəsi 13 səs
lehinə, 4 səs əleyhinə olmaqla “ 1998-1999-cu maliyyə ili üçün xarici
səlahiyyətlər haqqında” qanuna iki -

konqresmen Pallone və Smit

əsasında
hazırladıqları
“Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin
qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş”i (şərti olaraq “paket”

aradan
variantı

adlandırılan təklifı) qəbul etmirlər. Bu variant Dağlıq Qarabağın statusu da
daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda razılıq əldə edilməsini nəzərdə
tuturdu.
17-20 iyul - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı, Yerevan

düzəlişlərini qəbul etdi. Birbaşa Azərbaycana və onun maraqlarına zidd olan
F.Pallonenin düzəlişi ABŞ-ın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin

və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
18
iyul - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfındən

nizama salınmasmda fəal iştirakını və Dövlət Departamentinin Bakı ilə
Xankəndi arasında birbaşa damşıqlar təşkil etməsini nəzərdə tuturdu.

“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasına dair hərtərəfli saziş”

Düzəlişdə “ərazi bütövlüyü” və “millətlərin öz müqəddəratmı təyinetmə
hüququ” haqqında heç nə deyilmirdi.
20

iyun - Denverdə (ABŞ) dünyanın aparıcı ölkələrinin (7+1)

dövlət və hökumət başçılarının sammiti birgə kommünikenin qəbul edilməsi

186

adlanan birinci sənəd münaqişə tərəflərinə təqdim edildi. Həmin sənəd daha
çox “paket həll” kimi tanınır və bir paketdə birləşdirilən iki anlaşmadan
ibarət idi. Anlaşmalardan birincisi silahlı münaqişənin dayandırılmasına,
ikincisi isə Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsinə həsr
olunmuşdu.
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“Paket”

həll variantında Azərbaycanı

təmin

etməyən və

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin diqqətinə çatdırılan bir sıra ciddi
m əqamlar var idi. Hər şeydən əvvəl, sənədin BMT-nin ınəlurn
qətnamələrinə əsaslanmaması və hüquqi baxımdan icbari xarakter
daşımaması narazılıq doğururdu. Digər tərəfdən, işğal olunmuş ərazilərin
boşaldılması ilə status məsələsinin qarşılıqlı şəkildə əlaqələndiıilməsi
əslində münaqişənin həllini uzun bir prosesə çevirirdi. Çünki sənəddə
münaqişənin aradan qaldırılmasınm dəqiq mexanizmi və konkret zaman
çərçivəsi öz əksini tapmamışdı. Bir çox məsələlərin həlli “Daimi qarışıq
komissiya”mn öhdəsinə buraxılırdı. Həmin komissiyamn qərarlarımn işlənib
hazırlanması isə bu sənədin çərçivəsindən kənarda nəzərdə tutulurdu.
“Paket” təklifindəki Laçm və Şuşa ilə bağlı müddəalar, habelə
gələcəkdə ermənilərin Azərbaycamn Goranboy rayonunun bir hissəsinin
(keçmiş Şaumyan rayonu) qaytarılmaları ilə bağlı təklif də Azərbaycan
tərəfindən birm ənah şəkildə qarşılanmadı. Digər tərəfdən, münaqişə
başlayana qədər Dağlıq Qarabağın 56 yaşayış məntəqəsinin əsas yerli
əhalisini təşkil etmiş 50 m indən çox azərbaycanlının gələcək taleyi də təbii
ki, Azərbaycanın diqqətindən kənarda qalmamış və buna öz narazılığmı
bildirmişdi.
“Paket” təklifmin Dağlıq Qarabağın statusu ilə bağlı olan hissəsi
isə regionun Azərbaycanın tərkibində özünüidarə statusu konsepsiyası ilə
bir araya sığışmadığından, Azərbaycan dövləti tərəfındən etirazla
qarşılanmış və həmsədrlərdən bu mühüm məqama aydınlıq gətirmək tələb
olunmuşdu. Əslində təqdim olunan həll variantı Azərbaycanı da qane
etmirdi. Buna baxmayaraq, həmin dövrdə paket təklifi Azərbaycan tərəfdən
yalnız taktiki mülahizələrin damşıqlar prosesinə başlamaq və Ermənistanın
mövqelərini ümumi şəkildə də olsa müəyyənləşdirmək məqsədilə əsas
olaraq qəbul edilmişdi. Lakin sənəd hətta bu şəkildə də ermənilər tərəfındən
qəbul olunmadı və bununla da Ermənistanın sülh istəmədiyini və dialoqa
hazır olmadığını bir daha göstərdi.
Belə ki, sənədlər təqdim olunduqdan az sonra həm Ermənistan,
həm də Dağlıq Qarabağ erməniləri onu prinsipial şəkildə qəbul
etməyəcəklərini bildirdilər. Onlar öz fıkirlərini bu sazişin ATƏT-in
Lissabon

sammitinin

prinsipləri
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əsasında

hazırlanması,

həmin

prinsiplərin

isə

sammit

zamanı

Ermənistan

tərəfindən

qəbul

olunmaması ilə izah etdilər. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağm Azərbaycan
Respublikasmın tərkibində olması da erməni tərəfıni qane etmirdi. Status
məsələsinin ATƏT-in Minsk Konfransında müzakirə və həll olunacağı
barəsində əvvəllər əldə olunmuş razılığa əsaslanaraq, onlar ilkin mərhələdə
status məsələsinin gündəliyə gətirilməsini yolverilməz saydılar. Bunun
nəticəsində Ermənistan tərəfı M insk qrupu həmsədrlərindən münaqişənin iki
mərhələdə həlli ilə bağlı variant tələb etməyə başladı.

21
iyul - Moskvada tərəflərin iştirakı olmadan ATƏT-in M i
qrupunun məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
27
iyul - 7 avqust - Azərbaycan Respublikasının Prezide
Heydər Əliyevin Birləşmiş Ştatlara ilk rəsmi səfəri zamanı iki dövlət
rəsmiləri arasında keçirilən görüşlərdə də Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi daha çox müzakirə obyektinə çevrilən məsələlərdən idi. Səfər
zamanı Azərbaycan dövlətinin başçısı Ermənistanm təcavüzü nəticəsində
Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal edilməsi, bir milyondan çox
azərbaycanlımn qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsinə
baxmayaraq, məhz təcavüzə məruz qalan tərəfın - Azərbaycanın ABŞ
Konqresi tərəfindən ədalətsiz olaraq 907-ci düzəliş ilə dövlət səviyyəsində
humanitar yardım göstərilməsinə qadağa qoyulması faktlarım xüsusi olaraq
qeyd etmiş və 907-ci düzəlişi iki dövlət arasında münasibətlərin inkişafında

ciddi maneə kimi qiymətləndinnişdir.
1
avqust - İki dövlət başçısı, prezidentlər H.Əliyev və B.KIint
arasında Vaşinqtonda ABŞ-Azərbaycan münasibətləri haqqında birgə
bəyanat imzalandı. Bəyanatda hər iki prezident Dağlıq Qarabağ probleminə
toxunaraq bildirdilər ki, münaqişənin həll edilməsi ATƏT-in Lissabon
sammitinin üç prinsipinə əsaslanmalıdır. Prezident B.Klinton 907-ci
düzəlişin ləğv olunmasının Amerika administrasiyası tərəfindən qətiyyətlə
müdafiə edildiyini bir daha təsdiq etdi.
Avqustun ortaları - Almaniyanm ATƏT-in Minsk qrupundakı

təmsilçisi Frank Lambax münaqişə regionuna səfər etdi.
29
avqust - Moskvada Rusiya və Ermənistan prezidentlə
qarşıhqlı yardım, əməkdaşlıq və dostluq haqqında saziş imzaladılar.
23 maddədən ibarət 12 səhifəlik bu sənəddə Rusiya və Ermənistanm
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öhdəlikləri göstərilirdi. Sənəddə iki dövlət arasında hərbi-strateji, iqtisadi

də bu zaman hər bir maddənin həyata keçirilməsinin dəqiq mexanizminin

sahələrdə maraqların üst-üstə düşdüyü, qlobal və eləcə də regional
problemlərə münasibətdə mövqelərin yaxınlaşdığı qeyd edilirdi. Bu sənəd
hər iki dövlətin uzunmüddətli maraqlarına cavab verən və strateji tərəfdaşlıq
yolunda ikitərəfh münasibətlərin yeni mərhələsi demək idi. Saziş 25 il

və konkret zaman çərçivəsinin müəyyənləşdirilməsi və bu prinsipləri pozan
tərəflərə sanksiyaların tətbiqi nəzərdə tutulurdu.
Təbii ki, digər təkliflər kimi, “mərhələli həll” təklifində də
Azərbaycam qane etməyən bir sıra müddəalar var idi. Bu, ilk növbədə,

müddətinə imzalanmışdı və bu müddətdən sonra on ildən bir uzaduması
qərara ahnmışdı.
18-24 sentyabr - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin Bakı,

Dağlıq Qarabağın azərbaycanh əhalisinin taleyi, Laçm dəhlizi və s.
məsələlər idi. Lakin bu çatışmazlıqlara baxmayaraq, Azərbaycan yenə də
“mərhələli həll” təklifinin danışıqlara başlamaq üçün əsas kimi qəbul

Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
19
sentyabr - 23 sentyabr - ATƏT-in

olunmasına öz razıhğım bildirdi.
Ümumilikdə isə, həm

M insk

həmsədrləri münaqişə edən tərəflərə M insk Konfransı həmsədrləri
tərəfindən hazırlanmış növbəti - ikinci təkliflər planmı təqdim etmək üçün
regiona səfər etdilər. “Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin dayandırılm ası
haqqında saziş” adlı layihə kimi münaqişə tərəflərinə təqdim edilən və şərti
olaraq “mərhələli həll” adlandırılan plan Azərbaycan Respublikası üçün
daha məqbul hesab olundu. Çünki bu plan ardıcıl şəkildə silahlı
münaqişənin nəticələrinin aradan qaldırılmasma və sonrakı mərhc lədə
keçiriləcək ATƏT-in Minsk Konfransmda Azərbaycan Respublik;» mın
tərkibində
Dağlıq
Qarabağm
statusunun
müəyyənləşdirilm sinə
yönəldilmişdi.
“Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin dayandırılması haqı nda
saziş”in mahiyyəti münaqişənin iki mərhələdə həll edilməsindən ibaıə idi.
Birinci
mərhələdə ATƏT-in sülhməramlı
qüvvələrinin
regionda
yerləşdirilməsi, hərbi-texniki xarakterli tədbirlər sistemi əsasmda mün;ıqişə
zonasında hərbi gərginliyin aradan qaldırılması, Azərbaycanm Dağlıq
Qarabağ bölgəsinə bitişik ərazilərin - erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
işğal olunmuş altı rayonun (Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadh,
Zəngilan) azad edilməsi, bu rayonlardan qaçqın düşmüş əhalinin öz
yerlərinə qaytarılması, münaqişə zonasında bütün əsas kommunikasiyaların
fəaliyyətinin normallaşdırılması nəzərdə tutulurdu.
Ikinci mərhələdə isə bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasımn
tərkibində Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi, o biri
tərəfdən isə Laçın, Şuşa və Goranboy rayonunun bir hissəsi (keçmiş

qrupunun

“paket”, həm

“mərhələli”

həll

planlarmda Goranboy rayonunun bir hissəsi (keçmiş Şaumyan rayonu)
haqqında müddəanm sənədə salınması ermənilərin iddiaları əsasında baş
vermişdi. Əslində isə bu, tarixən Ermənistan ərazisində yaşamış, ancaq
1988-1989-cu illərdə amansızlıqla öz doğma yurdlarından qovulmuş
azərbaycanlıların taleyinə biganə yanaşılması demək idi. Çünki onlar da
beynəlxalq hüquqa görə tarixən yaşadıqları torpaqlara qayıtmaq hüququna
malikdirlər və qayıtmalıdırlar. Amma bu sənədlərdə bu barədə heç nə
deyilmirdi.
Əgər böyük dövlətlər məsələni ədalətli şəkildə həll etmək
istəyirlərsə, uzunmüddətli münaqişəyə səbəb olmuş bu məsələlərə kompleks
şəkildə yanaşılmalıdır. Əks halda münaqişənin ədalətli həllinə nail olmaq
çətindir.
4

oktyabr

-

BMT

Baş

Assambleyasının

52-ci

sessiyas

çərçivəsində BMT iqamətgahında keçirilmiş İKT Xarici işlər nazirlərinin
əlaqələndirmə toplantısının Yekun Bəyanatında İslam dünyasının digər
problemləri ilə yanaşı, Ermənistanm Azərbaycana qarşı təcavüzü məsələsi
də öz əksini tapdı.
8
ATƏT-in
Minsk

oktyabr - Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikas
qrupu
həmsədrlərinin
münaqişənin
“mərhələli”

tənzimlənməsinə dair təkliflərinə cavab verdilər.

10
oktyabr - Strasburqda Azərbaycan və Ermənista
prezidentlərinin münaqişənin “mərhələli həll” planını dəstəkləyən birgə
bəyannaməsi imzalandı.

Şaumyan rayonu) ətrafında vəziyyətin nizama salınması göstərilirdi. Həm
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15-18 oktyabr - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri

4. Əvvəlcə paket, sonra mərhələli həll təkliflərini rədd etməklə,

ATƏT-in Daimi Şurasına məruzə etdilər. Həmsədrlərin Yüksək Səviyyəli

indi isə yenidən paket həllə qayıtmağı təklif etməklə Dağlıq Qarabağ tərəfi
həm özünü, həm də Ermənistam namünasib vəziyyətdə qoymuşdur;

Planlaşdımıa Qrupu ilə məsləhətləşmələri keçirildi.
26
oktyabr - Dağlıq Qarabağ

erməniləri “mərhələli həll”

təklifinin qəbuledilməz olduğunu bəyan etdilər. Onlarm fikrineə, belə bir
həll zamanı regiondakı hərbi-siyasi balans Azərbaycanın xeyrinə dəyişəcək,
öz statusuna beynəlxalq və hüquqi zəmanətlər ala bilməmiş Dağhq

5. Amerika Konqresindəki lobbiçilik hərəkatmm öz sərhədləri
vardır və həmin hərəkat ABŞ-ın m illi maraqlarına toxunan yerdə
dayandırılır;

Qarabağın təhlükəsizliyi üçün real qorxu yaranacaq, Azərbaycan bufer zona
rolunu oynayan işğal edilmiş ərazilərdə möhkəmlənərək yenidən hərbi

6.Bu gün əsas məsələ dayanmış danışıqları bərpa
etməkdir.
Bunun üçün də gələcək dam şıqlar üçün əsas olan sənədin layihəsini
razılaşdırmaq lazımdır.

əməliyyatlara başlayacaq və Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinə son qoyaraq
onu bir qurum kimi ləğv edəcək. Əslində bununla da Dağlıq Qarabağ
erməniləri ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərini Dağlıq Qarabağı tərəf kimi

Həmin ərəfədə Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrinin
müxbirlərinə verdiyi müsahibədə isə Ermənistan Prezidenti özünün iki əsas
tezisini irəli sürmüşdü:

tanımağa, Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında birbaşa danışıqlar təşkil

1. Əgər Qarabağ böhranı aradan qaldırılmazsa, yalnız Dağlıq

etməyə çağırdılar.
29
yığıncağında 1998-ci

oktyabr - ABŞ Senatı və Nümayəndələr Palatasımn birgə
maliyyə ilində Azərbaycanla əlaqədar 907-ci

düzəlişin qüvvədə qalması ilə yanaşı, Gürcüstana 92,5, Ermənistana 87,5,
Dağlıq Qarabağa isə 12,5 milyon dollarhq birbaşa ABŞ dövlət yardırmnm
göstərilməsi qərara alındı.
Oktyabr - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişə
bölgəsinə səfəri zamanı Azərbaycan və Ermənistamn Minsk qrupunun irəli
sürdüyü sülh təklifini danışıqlar üçün əsas kimi qəbul etdikləri təsdiqləndi.
5
noyabr
Ermənistan
Prezidenti
L.Ter-Petrosyanm
“Nezavisimaya qazeta”da “Müharibə, yoxsa sülh? düşünmək zam anı” adlı
məqaləsi çap edildi. Məqalədə aşağıdakı tezislər erməni ictim aiyyətinin
diqqətinə çatdırıldı:
1. Münaqişənin

nizama salınmayacağı

təqdirdə

Ermənistan

Respublikası və Dağlıq Qarabağ bir il ərzində nəzərə çarpacaq dərəcədə
zəifləyəcək;
2. Beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ ətrafında yaranan
vəziyyətlə həmişəlik barışmayacaq, çünki bu vəziyyət təhlükəsizliyə və
regional əməkdaşlığa, habelə Qərbin neft maraqlarına təhlükə törədir;
3. Bizim meydan oxuduğumuz beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq
Qarabağın müstəqilliyinin əleyhinədir;
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Qarabağın deyil, Ermənistan Respublikasınm da strateji və iqtisadi vəziyyəti
yaxşılaşdırıla bilməz. Ermənistanın xarici aləmlə əlaqələri məsələsi həll
edilmədən erməni millətinin və erməni dövlətinin inkişafı mümkün deyil.
2. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün de-yure qorunub saxlanması
ilə bir sırada Dağlıq Qarabağın faktiki müstəqilliyinin təmin edilməsinin
Azərbaycan tərəfındən həyata keçirilməsi başqa münaqişələrin də həlli üçün
yeni imkanlar açacaqdır.
Bu ınəqalə Ermənistan Prezidentinin sentyabrın 26-da keçirdiyi
və münaqişənin həllinə dair yeni yanaşmanın mümkünlüyü barədə irəli
sürdüyü fikirlərin ictimaiyyətə çatdırılması və problemin mürəkkəbliyini,
eləcə də Ermonistanm gələcəkdə qarşılaşacağı çətinlikləri izah etmək üçün
atdığı ilk cəhd idi ki, bu da az sonra onun hakimiyyətdən uzaqiaşdırılması
ilə nəticələndi.
5-10 noyabr - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı,
Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri zamam
Azərbaycan tərəfi problemin iki mərhələdə həllinə dair Minsk qrupunun
təkliflər plamnı qəbul etdiyini bir daha bəyan etdi. Ermənistan tərəfı də
münaqişənin mərhələlərlə nizama salınması plamnı qəbul etməyə razı olsa
da, Dağlıq Qarabağ erməniləri saziş layihəsini əsas kimi qəbul etməyərək
münaqişənin “paket” üsulu ilə nizama salmmasım təkid etdilər. Onlar
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münaqişənin siyasi vasitələrlə həllinin bütün prosesində Dağlıq Qarabağın
statusunun hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsinin zəruriliyini tələb ediıdilər.
Beləliklə, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin sərt mövqeyi nəticəsində
ATƏT vasitəçilərinin hazırladığı plana görə münaqişənin nizama salınması
haqqmda sazişin imzalanması baş tutmadı. Bu da dekabr ayında ATƏT-in
Xarici işlər nazirlərinin Kopenhagendə keçiriləcək iclasında əhəmiyyətli
irəliləyişin əldə olunacağı ehtimahnı heçə endirirdi.
2-6 dekabr - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin Xankəndi,
Yerevan və Bakıya səfəri olmuşdur. ATƏT-in M insk qrupu həmsədrləri
əlavə və düzəlişlər apardıqdan sonra münaqişənin “mərhələli həll” planını
tərəflərə təqdim etdilər.
2
dekabr - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin
“mərhələli həll” planı ilə bağlı təklifm yenidən işlənilmiş variantmı
Azərbaycana təqdim etdi. Burada artıq Dağlıq Qarabağm da münaqişə tərəfı
kimi tanınması barədə təklif irəli sürülürdü. Azərbaycan dövləti həmin
versiyanı qəbul etmədiyini, yalnız 19 sentyabr tarixli layihə əsasmda
danışıqlara başlamağın mümkün olduğunu bildirdi.
8-11 dekabr - İKT ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarınm
İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində keçirilən VIII Zirvə konfransı
əvvəlki
qətnamələrin
müddəalarına
istinad
edərək,
Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında daha
bir qətnamə qəbul etdi.
Tehran Zirvə konfransında qəbul edilən bu qətnamə

Cakarta

konfransında qəbul edilmiş qətnaməni bir daha təsdiq etdi. Bundan başqa,
İKT-nin VIII Zirvə toplantısında qəbul edilmiş Tehran bəyannaməsinin
8-ci maddəsi də Azərbaycana aid idi. Burada deyilirdi ki, İKT üzvü olan
dövlətlər Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına təcavüzü
faktını bir daha təsdiq edir və Ermənistan qoşunlarmın Azərbaycamn işğal
edilmiş bütün ərazilərindən çıxarılmasına, münaqişənin tezliklə və sülh yolu
ilə həll edilməsinə çağırırlar.
Tehran Zirvə toplantısının

bəyannaməsinin

qarşı təeavüzün ciddi nəticələrinin dərhal aradan qaldırılmasının təminatı
kimi qiymətləndirir. Beləliklə, Tehranda qəbul edilən sənədlərdə
Azərbaycanm mənafeyi bütünlüklə müdafıə olundu.
Azərbaycan
Prezidenti
Heydər
Əliyev
Tehran
Zirvə
toplantısmdakı nitqində İKT-nin müsəlman dünyasında və beynəlxalq
aləmdə apardığı işlərə böyük əhəmiyyət verərək üzv dövlətləri fəal
əməkdaşlıq etməyə, müsəlman ölkələrində davam edən münaqişələrin sülh
yolu ilə həllində, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında, eləcə
də sabit inkişafa nail olunmasında əməkdaşlığın daha da artırılmasınm
zəruriliyini qeyd etmişdir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın dövlət başçısı
İKT rəhbərliyinə və üzv dövlətlərin başçılarına təşkilatın yüksək səviyyəli
toplantılarında Ermənistanın təcavüzkar siyasətini pisləyərək
qərarlar qəbul etdiklərinə görə təşəkkürünü bildirmişdir.

ədalətli

Ümummilli lider Heydər Əliyevin apardığı səmərəli danışıqlar və
məqsədyönlii fəaliyyəti nəticəsində İKT dövlət və hökumət başçılarının
1994-cü ildə Kasablankada keçirilmiş VII Konfransının qəbul etdiyi
qətnamənin adı 1997-ci ildə Tehranda keçirilən VIII Konfransda
dəyişdirilərək, “Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası
arasında münaqişə haqqında” qətnamə əvəzinə “Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında” qətnamə adlandırıldı.
17-18 dekabr - Kopenhagendə ATƏT üzvü olan ölkələrin Xarici
işlər nazirlərinin görüşü keçirildi. 54 ölkənin nümayəndələri yekdilliklə
Avropanın təhlükəsizlik məsələlərinin həllində ATƏT-in başlıca rolunu əks
etdirən sənədo iırıza atdılar. Azərbaycanın da imzaladığı bu sənədlor Avropa
Təhlükəsizlik Xartiyasının hazırlanmasını sürətləndirir və Avropada
regional münaqişələrin həllində ATƏT-in başlıca rolunu tosbit edirdi.
Kopenhagen toplantısında Almaniya ATƏT-in qərarlarının
qəbulunda “konsensus minus 1” prinsipinin totbiq edilmosi mosolosini irəli
sürdü. Bir dövlətin 53 dövlətin razılaşdığı qərara “veto” qoymaq hüququnu

56-cı

heçə endirən bu prinsip Azərbaycan üçün do böyük əhəmiyyotə malik idi.

maddəsində isə göstərilirdi ki, konfrans Ermənistan və Azərbaycan arasında
münaqişənin nizama sahnmasına dair ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin

Çünki 1996-cı ilin dekabrında Lissabonda ınəhz belə bir prinsipin olmaması
nəticəsində Ermənistan “veto” hüququndan istifadə etdi və nəticədə

1996-cı il Lissabon sammitində qəbul edilmiş bəyanatında ifadə olunmuş

Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təsbit olunan maddə yekun qətnaınodə öz
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Yekun

3 prinsipə tərəfdar olduğunu bir daha təsdiq edir və bu addımı Azərbaycana
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əksini tapmadı. Ancaq yeni prinsipin qəbul edilməsi üçün də “veto” hüququ
mane oldu. Çünki bu prinsip də ATƏT üzvü olan dövlətlərin hamısı

Fevral - Rusiyadan öz hərbi bazalarım genişləndirməsi məqsədilə
Ermənistana S-300 raketləri göndərildi.

tərəfindən qəbul edilməli idi. Bu dəfə isə Kopenhagendə Rusiya “veto ’
hüququndan istifadə edərək “konsensus minus 1” prinsipinin qəbul

3
m art - Varşavada M insk qrupu həmsədrlərinin ATƏT
fəaliyyətdə olan sədri Polşa Xarici işlər naziri B.Qeremeklə
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

edilməsinə mane oldu.
18

dekabr - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər

Əliyev
“ 1948-1953-cü illərdə azərbaycanlıların Ermənistan
SSR
ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlanndan kütləvi surətdə deportasiyası
haqqında” fərman imzaladı. Fərman Ermənistan SSR ərazisindən

5
mart - M oskvada ATƏT-in M insk qrupunun tərəflərin iştir
olmadan məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

azərbaycanhlarm deportasiyasının hərtərəfh tədqiq edilməsi, bu cinayətə
hüquqi-siyasi qiym ət verilməsi və onun beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması

15-17 m art - İKT-nin Xarici işlər nazirlərinin Qətər dövlətinin
paytaxtı Dohada keçirilən XXV konfransında Tehran Zirvə toplantısında
qəbul olunmuş qətnaməyə Azərbaycan tərəfinin etdiyi yeni düzəliş və
əlavələr qəbul edilmiş qətnamədə tam şəkildə öz əksini tapdı. Konfrans bir

baxım ından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
18-19 dekabr - Kopenhagendə

daha Ermənistanın təcavüzkar siyasətini pisləməklə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət etməyə çağırmışdır.

ATƏT

Nazirlər

Şurasında

ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrlərinin Nazirlər Şurasına hesabatı
dinlənildi. Kopenhagen görüşündə Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe
tutması nəticəsində münaqişənin nizama salınmasına dair hər hansı sənədin,
o

cümlədən, ATƏ T-in fəaliyyətdə olan sədri Nils Pitersenin bəyanatm m

Bundan əlavə, konfransda “Azərbaycan Respublikasına maliyyə
və iqtisadi yardım haqqında” qəbul edilmiş qətnamədə bütün üzv dövlətlərə,
islam institutlarına və beynəlxalq təşkilatlara Azərbaycana iqtisadi və
humanitar yardım göstərilməsi üçün müraciət edilmişdir. Konfransın Yekun
Bəyanatında isə, Ermənistan Respublikasımn Azərbaycan Respublikasına
qarşı təcavüzünə dair bənd öz əksini tapdı.

qəbul edilməsi müm kün olmadı.

1998
1 yanvar - Polşa (Xarici işlər naziri B. Qeremek) Danimarkanı
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
2-4 fevra l - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həm sədrlərinin
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
23
fevra l - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti H eydər Əliyev
Xocalı soyqırımınm altıncı ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına
müraciətində Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocah soyqınm ınm
ağlasığmaz qəddarhğı və qeyri-insani cəza üsulları ilə tayı-bərabəri olmayan
vəhşilik aktı, insanhğa qarşı tarixi bir cinayət olduğunu bildirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti nahaq qanın yerdə qalmadığını, eləcə də Xocalı
m üsibətinin də beynəlxalq aləmdə öz qiymətini alacağını və günahkarların
gec-tez öz layiqli cəzalarına çatacağmm labüd olduğunu qeyd etmişdir.

19«

26
m art - Ermənilərin azərbaycanhlara qarşı zaman-zam
törətdikləri soyqırımı ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti
Heydər Əliyevin imzaladığı Fərmanla 31 mart - Azərbaycanhların
Soyqırımı Günü elan edilmişdir.

2124 aprel - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsodrlorin
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

28
aprel - Moskvada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini
görüşü keçirilmişdir. Görüşdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri birgə
bəyannamə imzaladılar. Sənəddə tərəflər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə siyasi vasitələrlə ATƏT-in Minsk
qrupu çərçivəsində aradan qaldırıhnasına sadiq olduqlarını təsdiq etdilər.
12-17 m ay - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Xankəndi,
Yerevan və Bakıya səfəri olmuşdur.
7
1 iyun - Uşaqları

iyun - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliy
Beynəlxalq Müdafıə günü münasibətilə çıxışında
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başhnıması,

görüşlərin nəticələri haqqmda məlumat verdilər. Bununla yanaşı həmsədrlər

Ermənistanm Azərbaycana təcavüz etməsi ilə əlaqədar döyüşlər gcdibdir,
insanlarımız həlak olubdur, şəhid olubdur, qurbanlar vermişik. Təəı sü f ki,
hələ böyüməmiş, dünyanı görə bilməmiş uşaqlar da həlak olubiar, bu
faciənin qurbanları olublar. Uşaqlar 1990-cı il 20 yanvar faciəsinin də

Dağlıq Qarabağın statusu problem inin həllinə dair yeni təkliflərin
hazırlanacağmı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin nəzərinə çatdırdılar.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində və

bildirmişdir:

“...Ermənistan-Azərbaycan

münaqişəsinin

qurbanları olublar. Erm ənilər tərəfındən Azərbaycan xalqına qarşı cdilmiş
Xocalı soyqırımında da uşaqlar həlak olublar, uşaqlar qurban gediblər.
Bunlar hamısı bizi kədərləndirir, cəmiyyətimizin, həyatımızın yaralı
yerləridir və bütün bu döyüşlər, münaqişə, Ermənistamn torpaqlarımızı işğal
etməsi nəticəsində əhalim izin böyük bir qismi yerindən-yurdundan didərgin
düşmüşdür, onlarm əksəriyyəti çadırlarda yaşayır və bizim körpələr, uşaqlar,
balalarımız artıq bir neçə ildir ki, çadırlarda yaşamaq məcburiyyətindədirlər.
Onlar çadırda yaşayırlar, çadırda böyüyürlər, çadırda təhsil alırlar. Bizim
həyatım ızın bu cür narahatedici, sıxıntılı cəhətləri də vardır...”
9 iyun - Qazaxıstan Respublikasmın paytaxtı Astana şəhərində
Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının V zirvə görüşündə qəbul olunmuş
bəyannamədə
Erm ənistanla
Azərbaycan
Respublikası
arasındakı

qoşunların təmas xəttində mövcud atəşkəs rejiminin qorunub saxlanmasmın
böyük əhəmiyyəti olduğunu bildirməklə yanaşı, Qafqaz regionuna getmək
niyyətində olduğunu və bu səfərinin ATƏT-in M insk prosesinə əlavə təkan
verəcəyinə ümid etdiyini bildirdi.
21 oktyabr - Vyanada ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
22 oktyabr - Vyanada ATƏT-in M insk qrupunun tərəflərin
iştirakı olmadan məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
8-12 noyabr - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin Bakı,
Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Ennənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı özlərinin
üçüncü və sonuncu təkliflərini (“ Ümumi dövlət”) tərəflərə təqdim etdilər.

münaqişənin bu ölkələrin iqtisadi inkişafına və xalqların rifahmın
yaxşılaşmasına zərər vurduğu qeyd edilmiş və BMT Təhlükəsizlik Şurasmın
müvafıq
qətnamələri, ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə irəli siirülən

“Ümumi dövlət” plam da ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərinin ilk təklifı kimi paket xarakteri daşıyırdı. Bu sənəd

3 prinsip əsasında münaqişəni aradan qaldırmağın vacibliyi vurğulanmışdır.
10 iyun - Varşavada Minsk qrupu həmsədrlərinin ATƏT-in

Lissabon sammitlərinin qorarlarına zidd idi. Həm də həmsədrlər bu dəfə
Dağlıq Qarabağın statusunun qəbul
edilməsini silahlı qarşıdurmanm
dayandırıhnasından daha əvvəl nəzərdə tuturdular. Bununla yanaşı, həmin

fəaliyyətdə olan sədri ilə məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
13-18 sentyabr - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı,
Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.
Sentyabr - İ.Studennikov (Rusiya),

J.Vojye

status münaqişəyo colb edilmiş ölkələrin parlamentlərində ratifıkasiya
olunmah idi. Bu da öz növbəsində miinaqişənin həllini istənilon qədər

və

uzatmaq və lazımi mərhəlodə onu siyasi vasitəyə çevirmək iiçün qarşı

ATƏT-in

tərəfin, konkret olaraq, Ermənistan tərəfinin olində kifayət qədər güclii
vasitəyə çevirilmiş olurdu.

(Fransa)

D.Kayzerin (ABŞ) daxil olduğu qismən yeniləşmiş tərkibə malik

münaqişənin mərhələlərlə həllini əsas götürən ATƏT-in Budapcşt və

Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişə bölgəsinə tamşlıq xarakterli səfəri

Həmsədrlərin irəli sürdükləri bu təklif Dağlıq Qarabağı öz

olmuşdur.
8

oktyabr - Varşavada ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Polşanın

müvafiq atributları olan respublika şəklində dövlət və ərazi qurumuna

Xarici işlər naziri B.Qeremekin Minsk qrupunun ABŞ, Fransa və Rusiyanı
təmsil edən həmsədrləri ilə görüşü oldu. Həmsədrlər ATƏT-in fəaliyyətdə

çevirir və “ümumi dövlət” çərçivəsində ona bərabər subyektlilik verirdi. Bu
zaman formalaşacaq ümumi dövlətin sərhədləri kimi Azərbaycan

olan sədrinə sentyabr ayında münaqişə bölgəsinə etdikləri səfərin yekunları

Respublikasınm beynəlxalq səviyyədə tamnmış sərhədlərinin göstərilməsi
hələ Azərbaycanın öz suveren hüquqlarını bu sərhədlər daxilində

barədə, habelə münaqişəyə cəlb olunmuş tərəflərin rəhbərləri ilə keçirdikləri
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gerçəkləşdirməsi demək deyildi. Nəhayət, tərəflər, o cümlədən do Dağlıq

kimi təsdiq olunması yalnız Ermənistan əleyhinə olmaqla, mütləq səs

Qarabağ istənilən məqamda ümumi dövlətin tərkibindən çıxa bilər ki, bu da
hətta belə bir dövlət yarandıqdan sonra da Azərbaycamn ərazi bütc vlüyünə

çoxluğu ilə qəbul edilmişdir.

hüquq

15 dekabr - BMT Baş M əclisinin 54-cü sessiyasında qəbul
olunmuş qətnamədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasındakı
dialoq alqışlanmış, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün

normalarına zidd, həmçinin Azərbaycan üçün qətiyyən qəbuledilməz olan
və damşıqların davam etdirilməsinə imkan yaratmayan üçüncü təklifi dünya
praktikasında mövcud olmayan “ümumi dövlət” ideyasına əsaslamrdı.

ATƏT-in M insk qrupunun fəaliyyəti dəstəklənmiş, sülhyaratma prosesində
BM T-nin ATƏT-in Minsk qrupunu hər cür dəstəkləməyə hazır olduğu
bəyan edilmişdir

Azərbaycan tərəfındən qətiyyətlə rədd edilən süni “ümumi dövlət” təklifı

D ekabr - Rusiyadan öz hərbi bazalarını
məqsədilə Ermənistana MİQ-29 təyyarələri verildi.

yönəlmiş təhlükələrin gündəlikdən çıxarılmadığını göstərirdi.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin beynəlxaiq

Azərbaycanın mənafeyinə zidd olmaqla yanaşı, ATƏT-in Budapeşt və
Lissabon Zirvə toplantılarında qəbul edilən sənədlərə də etinasız

genişləndinnəsi

yanaşılması demək idi.
Bu sonuncu “ümum i dövlət” təklifı tərəflərə təqdim edildikdən

1999

sonra ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətində demək olar ki,
durğunluq yarandı.
18-20 noyabr - M insk qrupu həmsədrlərinin ATƏT-in fəaliyyətdə

/ yanvar - Norveç (Xarici işlər naziri K.Vollebek) Polşanı
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
18-19 yan var - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin

olan sədri Polşa Xarici işlər naziri B.Qeremekə hesabatı olmuşdur.

məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

25
noyabr - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri B.Qeremek miinaqişə
bölgələrinə, o cümlədən Azərbaycana səfər etdi. Səfər zamanı o,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevlə görüşündə

8
fevra l - Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ATƏT-in Min
qrupunun həmsədrləri olan dövlətlərin (ABŞ, Fransa, Rusiya) başcılarına

münaqişənin nizama salınması istiqamətində Minsk qrupu həmsədrləri
tərəfındən hazırlanan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanla birlikdə “ümumi
dövlət“ yaratması prinsipini bir daha irəli sürərək, bu təklifın Ermənistan və
Dağlıq Qarabağ tərəfındən qəbul edildiyini bildirdi.
30
noyabr - Osloda ATƏT-in Minsk qrupunun tərəflərin iştirakı
olmadan məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
7
dekabr - BMT Baş Məclisinin ümumi iclasında BMT ilə ATƏT
arasında əməkdaşhq məsələsi müzakirə olunarkən regional münaqişələrin

eyni məzmunlu məktubla müraciət etdi. Azərbaycanın dövlət başçısı
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ miinaqişəsinin həllinə yönəlmiş
görülən işləri ətraflı təhlil edərək problemin hələ də həll olunmaması ilə
əlaqədar narahatlığını bildirdi. Minsk qrupu həmsədrlorinin sonuncu
təklifıni ciddi surətdə tənqid edən Prezident Heydər Əliyev “ümumi dövlət”
konsepsiyasının ATƏT prinsiplərinə uyğun olmadığını və sülh prosesinə
xeyli zərər verdiyini göstərməklə yanaşı, ABŞ, Fransa və Rusiya dövlət
başçılarını münaqişənin ədalətlə və tezliklə həll olunması üçün səylərini

nizama salınması məsələsinə toxunulmuş, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan,

ciddi sürətdə artırmağa çağırdı.
16 fevra l - Moskvada ATƏT-in Minsk qrupunun tərəflərin iştirakı

Dağlıq

olmadan

Qarabağ

m ünaqişəsinə

xüsusi

yer

verilmişdi.

Azərbaycan

görüşü

keçirilmişdir.

Minsk

qrupu

çərçivəsində

birbaşa

Respublikasının nümayəndə heyəti tərəfindən Baş Məclisin qətnaməsinə

danışıqların bərpası üçün Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri, ikitərəfli

təklif olunan düzəliş, yəni Azərbaycan Respublikasınm ərazi bütövlüyünün

dialoqun başlanmasına çağırıldılar.

tanınması və Dağlıq Qarabağın Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi

26
fevra l - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silah
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Heydər Əliyev Xocahnın düşməndən
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müdafiəsində iştirak etmiş, şəhid olmuş milli qəhrəmanların, döyüşçülərin
valideynlərinə, ailə üzvlərinə və fərqlənənlərə “Qızıl Ulduz” medalları,
“Azərbaycan Bayrağı” ordenlərinin təqdim edilmə mərasimində nitqində

2

M oskvada MDB üzvü olan ölkələrin Dövlət Başçıları Şurasmm iclasında
Respublikanm suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə, regionda sülhə və sabitliyə
təhlükə törədən problem haqqında bəyanatla çıxış etdi. Bəyanatda

qeyd etmişdir: “XX əsrdə ermənilər tərəfmdən Azərbaycan xalqına qarşı
dəfələrlə təcavüz edilibdir, soyqırımı törədilibdir. Onlardan ən dəhşətlisi

göstərilirdi ki, “Rusiya silahımn və hərbi texnikasınm Ermənistana
göndərilməsi, onun ərazisində hərbi bazaların yerləşdirilməsi bütün
beynəlxalq hüquq prinsiplərinin pozulması ilə yanaşı 1992-ci il may ayının
15-də Daşkənddə imzalanan MDB ölkələrinin kollektiv təhliikəsizliyi

Xocalı faeiəsi, soyqırım ıdır...O müdhiş fevral gecəsi Ermənistan silahlı
qüvvələri Sovet İttifaqı ordusunun 366-cı alayının köməyi və iştirakı ilə
Azərbaycanın gözəl bir diyarı olan Xocalının sakinlərinə qarşı dəhşətli
soyqırımı etmişlər. Böyük, misli görünməmiş vəhşiliklə həyata keçirilən bu
soyqırım

XX

əsrin

ən

dəhşətli faciələrindən

biridir.

Dinc,

aprel - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əli

haqqında ırıüqavilənin müddəalarınm kobud şəkildə pozulması deməkdir”.
25 aprel - NATO-nun 50 illik yubileyi ilə əlaqədar Vaşinqtonda
dövlət başçılarının iştirakı ilə keçirilmiş mərasimlər çərçivəsində Prezident

silahsız

xocahlılara bir gecənin içində böyük zərbələr vurulmuşdur. Soyqırım
nəticəsində yüzlərlə xocalılı qadın, kişi, yaşlı, gənc, körpə, uşaq həiak
olmuşdur. Yüzlərlə xocalılı yaralanmış, xəsarət almış, şikəst olmuşdur.

Heydər Əliyevlə görüş zaırıam ABŞ Prezidenti B.Klinton hakimiyyətdə
olduğu dövrdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll

Yüzlərlə insan əsir düşmüşdür... Bu ifadə Azərbaycan xalqına qarşı

edəcəyinə inandığım bildirərək, Cənubi Qafqaz bölgəsini özüniin xarici

Ermənistan-Azərbaycan m üharibəsi dövründə vurulmuş ən ağır zərbədir.
X ocalılılar bu faciəni mərdliklə, qəhrəmanlıqla qarşılamışlar. Öz evini,
şəhərini, ailəsini qəhrəm ancasına müdafıə edənlər həlak olmuşlar, şəhid

siyasətində prioritet region adlandırmışdır.
26 aprel - Danışıqlar prosesinə təkan vermək üçün ABŞ-ın
təşəbbüsü ilə NATO-nun 50 illik yubileyindən sonra Vaşinqtonda
M.Olbraytın iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan prczidentləri arasında

olmuşlar. Vəhşi erm ənilər tərəfındən açılan atəşlərin nəticəsində Xocah
ərazisi qana bulanmışdır...Bu faciə bütün Azərbaycan xalqını sarsıtmış,
xocalılılara ağır bir mənəvi zərbə olmuşdur. Ancaq xocalılıların iradəsi
sınmamış, insanlar qəhrəm anlıqla, mərdliklə şəhid olmuşlar. Xocalılılar bu

artıq yeni formatda birbaşa danışıqlara başlanıldı və ATƏT-in Minsk qrupu

ağır faciəni mərdliklə yaşamışlar...Xocalı faciəsi təkcə xocalılıların yox,
bütün Azərbaycan xalqının dərdi, qəmidir. Ona görə də bu gün bütiin
ölkəmizdə kədər giinü, hüzn günüdür, matəm günüdür. Mən bütün həlak

məsləhətloşmələri

olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyir və xocalılılara, bütün Azərbaycan

Uaqaduqu şəhərində keçirilmiş İKT Xarici işlər nazirlərinin XXVI konfransı
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcaviizii ilə bağlı 3 mühüm qətnamə qəbul

tərəfındən damşıqların bu formatı bəyənildi.
6-7 may - Parisdə ATƏT-in Minsk

mart

-

Osloda

Minsk

qrupu

həmsədrlərinin

ATƏT-in

aprel - M oskvada MDB Dövlət başçılarınm görüşlərinin

başlanması ərəfəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü
keçirilmişdir.

202

qrupu

Daiırıi

həmsədrlərinin

Şurasımn

Dağlıq

etdi:

fəaliyyətdə olan sədri Norveç Xarici işlər naziri K.Vollebeklə görüşü
keçirilmişdir.
1

ATƏT-in

Qarabağda atəşkəsin 5 illiyi ilə bağlı bəyanatı qəbul edildi.
28
iyun - / iyul Burkino-Faso Respublikasmın paytax

xalqına başsağlığı verirəm. Çünki həlak olmuş hər bir soydaşımız öz ailəsi
ilə bərabər Azərbaycanm övladıdır və bu, Azərbaycan xalqımn m atəm idir...”
3

keçirilmişdir.

1. “Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzü haqqında” ;
2. “Azərbaycan Respublikasına iqtisadi
haqqında” ;
3.
təcaviizü

“Ermənistan

nəticəsində

Respublikasının

Azərbaycan
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ərazilərində İslam tarixi və mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və

7 oktyabr - Osloda M insk qrupu həm sədrlərinin ATƏT-in

dağılması haqqında” .
Qəbul edilən sənədlərdə üzv dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü

fəaliyyətdə olan sədri K.Vollebeklə Cənubi Qafqaza səfərinin nəticələrinin
müzakirəsi üçün görüşü keçirilmişdir.

qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı qüw ələrinin işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasım tələb etmişlər.
16
iyul - Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin

8 oktyabr - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupunun tərəflərin iştirakı
olmadan görüşü keçirilmişdir.

öz təşəbbüsləri ilə görüşü keçirildi.
22
avqust -

Cenevrədə

Azərbaycan

və

Ermənistan

prezidentlərinin öz təşəbbüsləri ilə görüşü keçirildi. Atəşkəs rejiminin
möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlər görülməsi üçün Azərbaycan və
Ermənistan Müdafiə nazirlərinin görüşləri, eləcə də Azərbaycan və
Ermənistan respublikalarımn Xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk
qrupu çərçivəsində birbaşa damşıqlarınm bərpası haqqında razılıq əldə
edildi.
9 setıtyabr - Yaltada Azərbaycan və Ennənistan Xarici işlər
nazirlərinin Baltik-Qara dəniz forumunda görüşü keçirildi.
10 sentyabr - Yaltada Azərbaycan və Ennənistan prezidentbrinin
öz təşəbbüsləri ilə Baltik-Qara dəniz forumunda görüşü keçirilmişdir.
29

sentyabr - Nyu-Yorkda Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər

nazirlərinin BMT Baş Assambleyasmın sessiyası çərçivəsində görüşü

9 oktyabr - Vyanada Xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilmiş
görüşdə ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri - K.Kavano (ABŞ), J.Vojye
(Fransa) və N.Qribkov (Rusiya) Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı müzakirələr apardılar.

11
oktyabr - Azərbaycan-Ermənistan sərhədində - Sədərə
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin öz təşəbbüsləri ilə görüşü
keçirildi. Vyanada ATƏT-in M insk qrupunun iştirakı ilə təşkilata üzv olan
dövlətlərin ərazisindəki münaqişəli vəziyyətlə bağlı Daimi Şuramn
genişlənmiş iclası keçirildi.

27
oktyabr Yerevanda
Ermənistan
Respublika
parlamentində terror aktı törədildi. Öldürülən 8 nəfər arasında Baş nazir
Vazqen Sarkisyan və parlamentin spikeri Karen Dəmirçiyan da olmuşdur.
16 noyabr - ATƏT-in Bakıda Nümayəndəliyinin (Ofisinin) təsis
edilməsi haqqmda ATƏT-in Daimi Şurasınm 318 saylı qərarı qəbul olundu.

keçirildi.

17 noyabr - İstanbulda ATƏT-in sammiti ərəfəsində Azərbaycan
və Ermənistan prezidentlorinin görüşü keçirildi.

Sentyabr - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri K.Vollebek ilə
görüşdə Prezident Heydər Əliyev Minsk qrupunun Ermənistan-Azərbaycan,

18-19 noyabr - ATƏT üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarmın İstanbulda keçirilən Zirvə toplantısında qəbul edilən Yckun

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ikili standartlara yol verdiyini

bəyannamənin 20-ci maddəsində Dağlıq Qarabağ problemi ətrafında
yaranmış mövcud vəziyyəti özündə əks etdirən və Minsk qrupu çərçivəsində
münaqişə tərəflorinin damşıqları davam etdirməyə çağırış öz əksini tapdı.

vurğulamış və onun fəaliyyətsizliyini ciddi tənqid edərək demişdi: “Belə
nəticə çıxarmaq olar ki, M insk qrupu bu məsələyə birtərəfli baxır,
Azərbaycana qeyri-obyektiv münasibət göstərir. O, bizim razılaşdığımız
təklifi Ermənistan qəbul etməyəndə bunu normal hesab edir, amma bizim
razı olmadığımız təklifi Ermənistan qəbul edəndə bunu bizim üçün

Sənəddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin cəhdlərino müsbət qiymət
verilməklə yanaşı, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında

qeyri-normal hesab edir... İndi bir ildir ki, bizi qınayırlar ki, nə üçün biz bu

intensivləşən danışıqlardan razılıq ifadə olunur və nizamlama formatına
daha çox uyğun gələn Minsk qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq sülh

“ümumi dövlət” formulunu qəbul etmirik və M insk qrupu yeni bir təklif
verm ir”.

prosesinin davam etdirilməsi üçün görüşlərin keçirilməsi dəstəklənirdi.

204

11-15 dekabr - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrləri - Kerri
Kavano, Jan Jak Qayard və Nikolay Qripkov 13 aylıq fasilədən sonra
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Yerevan, Xankəndi və Bakıya səfər etdilər. Bu səfər həmsədrlər üçün yeni

Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazılərində islam tarixi və

olduğundan sırf tanışhq xarakteri daşıyırdı.

mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması haqqında” və
“Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
haqqında” adlı iki qətnamə qəbul edilmişdir.

2000

1

yanvar - Avstriya (XİN V. Şussel, daha sonra

B. Ferrero

Qəbul edilən sənədlərdə üzv dövlətlər bir daha erməni
təcavüzünü qətiyyətlə pisləmiş, Ennənistan silahlı qüvvələrinin işğal

Valdner) Norveçi ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
24
yan var - M oskvada MDB dövlət başçılarınm iclası keçirildi.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiyanm təşəbbüsü ilə görüşü

olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasım tələb
etmişlər.

olmuşdur. Daha sonra görüşə Rusiyanm Baş naziri V.Putin qoşulmuşdur.
28 yanvar - Davosda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
öz təşəbbüsləri ilə görüşü keçirilmişdir.

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini (ABŞ, Fransa və Rusiya) qəbul
etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizama sahnması ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.

29 mart - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
31 m art - Azərbaycanlılarm Soyqırımı günü münasibətilə Azərbaycan

4
iyul - Avstriyada rəsmi səfərdə olan Azərbayca
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədri, Avstriyanın Xarici işlər naziri xanım Benita Ferrero-Valdnerlə

xalqm a müraciətində 1992-ci ilin fevralında keçmiş sovet qoşunlarmın
yaxından köməyi ilə erməni hərbi birləşmələri tərəfındən m üasir tarixdə
analoqu olmayan müdhiş faciə törədildiyini, Azərbaycan şəhəri Xocalınm
minlərlə müdafıəçisi və dinc sakininin öldürüldüyünü, əsir ahndığmı,
şəhərin yerlə yeksan edildiyini bildirərək qeyd etmişdir ki, bu misilsiz
vandalizm və soyqırımı aktlarında məqsəd xalqımızı qorxutmaq, onun
mübarizə əzmini qırmaq olmuşdur.
8

aprel - Bakıda Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarınm növbəti

VI zirvə görüşündə qəbul edilmiş Bəyannamədə göstərildi ki, iştirakçılar
BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair qəbul etdiyi qətnamələrinə tərəfdar olduqlarım bir daha
bəyan edərək, münaqişənin ATƏT-in Lissabon sammitinin məlum 3 prinsipi
əsasında sülh yolu ilə həllini dəstəkləyir.
20
iyun - M oskvada MDB Dövlət Başçıları Şurasınm iclasında
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiyanın təşəbbüsü ilə görüşü
keçirilmişdir. Daha sonra görüşə Rusiyanın Baş naziri V.Putin də

iyul - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti Heydər Əliy

keçirdiyi görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur.
17 iyul - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Avstriyanin Xarici işlər
naziri xanını Benita Ferrero-Valdnerin Bakıda Azərbaycan Rcspublikasınm
Prezidcnti Heydər Əliyevlə keçirdiyi görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli perspektivləri müzakirə olundu.
18 iyul - ATƏT-in
fəaliyyətə başladı.

Bakıda Nümayəndəliyi (Ofisi) açılaraq

18
avqust - Yaltada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərin
öz təşəbbüsləri ilə görüşü keçirilmişdir.
6-8 sentyabr - Nyu-Yorkda BMT Baş Məclisinin 55-ci yubiley
sessiyası çərçivəsində keçirilmiş və “MiniIIiyin zirvə görüşü” adı ilə tarixə
düşmüş sammitdə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev dünyada
sülhün və təhlükəsizliyin qorunmasında bu beynolxalq təşkilatın mühüırı rol
oynadığını qeyd etmiş, regional münaqişələrin, o cümlədən EnnənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin

qoşulmuşdur.
27-30 iyun - İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Xarici
işlər nazirlərinin M alayziyanm paytaxtı Kuala-Lum purda keçirilmiş XXVII
K onfransında

2

“Ermənistan

Respublikasınm

206

təcavüzü

nəticəsində

aradan qaldırılmasına dair

Azərbaycanın mövqeyini bir daha bildirmiş, bəşəriyyətin üzləşdiyi
problemlərin həllində BMT-nin fəaliyyətini daha da gücləndinnək
məqsədilə təşkilatda islahatların aparılmasının zəruriliyini vurğulamışdır.

207

E rm ənistanın A zərbaycana təcaviizü: Təhlilixronika (1987-2011)

7

sentyabr

-

Nyu-Yorkda

Azərbaycan

və

Ermənistan

prezidentlərinin öz təşəbbüsləri ilə görüşü keçirilmişdir. Azərba s/can və
Ermənistan prezidentlərinin ikitərəfli damşıqları, habelə ABŞ prezidenti
B.Klinton, dövlət katibi M .Olbrayt və ATƏT-in M insk qrupunun aınerikalı
həmsədri
K.Kavano
ilə
görüşlər
zamam
aydın
oldu
ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı yeni
təklif və irəliləyiş yoxdur.
12-13 noyabr - İKT-nin üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarınm Qətərin Doha şəhərində keçirilən D t Zirvə toplantısmda
Azərbaycanın maraqlarına tam şəkildə uyğun olan və ölkəmizin ədalətli
mövqeyini beynəlxalq səviyyədə dəstəkləyən İKT Xarici işlər nazirlərinin
XXVI konfransında Ermənistanm Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı
qəbul edilmiş mühüm sənədlər bir daha təsdiq edilərək qəbul olundu.

1999-2000-ci illər ərzində - Həmsədrlərin münaqişə tərəfləri ilə
demək olar ki, heç bir əlaqələri olmamışdır. Bu illər M insk qrupunun
fəaliyyəti baxımmdan itirilmiş illər oldu. Bunu etiraf edən həmsədrlər də
onlarm təklif limitlərinin bitdiyini, münaqişənin aradan qaldırılması yolları
ilə bağlı hər hansı yeni ideya və plan irəli sürməkdə çətinlik çəkdikləri
haqqmda dəfələrlə və açıq şəkildə bildirdilər.
1992-2000-ci illər ərzində - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində nizama salmaq
istiqamətində
aparılan
danışıqlar
bir
tərəfdən,
Ermənistanm
qeyri-konstruktiv mövqeyi, digər tərəfdən isə ATƏT-in və onun Minsk
qrupunun kifayət qədər prinsipial mövqe tuta bilməməsi, nəhayət, dünya
birliyinin təcavüzkarı tanımaq istəməməsi nəticəsində demək olar ki,
uğursuzluqla başa çatmışdır.

İKT-nin Zirvə toplantısm da “Ermənistan Respublikasınm Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavlizü haqqmda”, eləcə də
ilk dəfə olaraq
“Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycamn tarix və mədəniyyət
abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması ilə əlaqədar qətnamə”nin qəbul
edilməsi də çox mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
30
noyabr - Belarusun paytaxtı Minskdə MDB üzvü olan dövlət
başçılarmm zirvə toplantısm m gedişində Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin öz təşəbbüsləri ilə görüşü keçirildi. Danışıqlar zamam
tərəflər bir daha münaqişənin qarşılıqlı güzəştlər əsasında həllinə tərəfdar
olduqlarını bildirdilər. Eyni zamanda, dövlət başçıları ATƏT-in Minsk
qrupunun fəaliyyətinin nəticəsiz olduğunu qeyd etsələr də, münaqişənin
həllində ATƏT-in vasitəçilik fəaliyyətinin gücləndirilməsinin və bilavasitə

2001
/ yanvar - Rumıniya (Xarici işlər naziri M.Coana) Avstriyanı
ATƏT-in foaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.

17
yanvar - Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin nümayəndəl
səviyyəsindo keçirihniş iclasında Azərbaycan Respublikasınm Avropa
Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsinə dair qərar qobul edildi.
Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qobul edilməsi ölkomizin beynolxalq
miqyasda nüfuzunun artması, dünya birliyino
istiqamətindo yeni morhələnin başlanğıcını qoydu.

inteqrasiya

olunması

Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında Azorbaycan
Prezidenti Heydor Əliyev Avropa ölkələrinin parlament nümayondələrino

iştirakınm vacib olduğunu da bildirdilər.
Dekabr - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri K.Kavano (ABŞ),
J.Qayyard (Fransa) və N.Qribkov (Rusiya) Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq

müraciətində onları Ermonistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişosinin
sülh yolu ilo həlli üçün soylərini qətiyyətlə birləşdirməyə çağırdı. Dövlot

Qarabağ münaqişəsinin nizama salınmasınm hansı səviyyədə olduğunu və

başçısı qeyd etdi ki,

yeni

münaqişələrə son qoymadan regionda sülhə vo təhlükəsizliyə nail olmaq
mümkün deyildir.

təkliflərin

hazırlanması

üçün

vacib

meyarları

tnüəyyən

etmək

məqsədilə Türkiyənin Xarici işlər naziri İ.Cemlə görüşdən sonra Qars
vilayətinə, oradan Naxçıvana, sonra isə Yerevan-Xankəndi-Bakı marşrutu
ilə regiona səfər etmişlər.

bu

münaqişəni həll etmodən, eloco do digər

25
yanvar - Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin iştirakı ilə
Starsburqda ölkəmizin Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi münasibətilə
rəsmi mərasim keçirilmiş və Azərbaycanın üçrəngli bayrağı ucaldılmışdır.
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Bu hadisəni ümummilli lider Heydər Əliyev yüksək qiymətləndirərək
demişdi: “Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi nəinki mtistəqil,
suveren, demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanmmasıdır, həm də Avropa
ailəsinin bərabərhüquqlu üzvü kimi Azərbaycan dövlətinin inkişafında yeni

366-cı alayınm bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanm Xocalı şəhərini yerlə
yeksan etdilər, yüzlərlə günahsız mülki əhaliyə - qadınlara, qocalara,
uşaqlara amansızcasına divan tutdular. Xüsusi qəddarhğı ilə seçilən bu
təcavüz aktı təkcə Xocalı əhalisinə deyil, bütövlükdə insanlığa qarşı misli
görünməmiş cinayət idi. Əsrin əvvəllərindən başlayaraq təcavüzkar ennəni

m ərhələnin başlanğıcıdır”.
Azərbaycanm
Avropa
Şurasmın
bərabərhüquqlu
üzvü
olması - respublikamızın mühüm problemlərinin dünya ictimaiyyətinin

millətçiləri tərəfmdən azərbaycanhlara qarşı dəfələrlə soyqırımı aksiyaları
törədilmişdir. Amma Xocalı soyqırımı bunların ən dəhşətlisi olmuşdur...

diqqətinə obyektiv çatdırılması iiçün yeni və çox mötəbər tribuna vermiş
oldu. D övlət başçısı Heydər Əliyev Avropa Şurasınm tribunasından

Xocalı soyqırımımn qurbanlarınm xatirəsini yad edərkən onların qarşısında
hər birimizin vicdan və vətəndaşlıq borcu haqqmda düşünürük. Bu borcu

Azərbaycamn mənafeyinə uyğun şəkildə istifadə edilməsi üçün uğurlu bir
addım atdı. Belə ki, Avropa Şurası Parlam ent Assambleyasında Azərbaycan

ödəməyin ən yaxşı yolu Xocalı qəhrəmanlarının uğrunda öz həyatlarmı
qurban verdikləri idealları yaşatmaq, müstəqil Azərbaycan dövlətini
qorumaq, onun sərhədlərinin toxunulmazhğım, ərazi bütövlüyünü təmin
etməkdir”.

nümayəndə heyətinə millət vəkili İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi və daha
sonra onun AŞPA-dakı fəaliyyəti ümummilli liderin qarşıya qoyduğu
vəzifələri reallaşdırdı.
2 6 ya n va r - Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Fransanm
təşəbbüsü ilə Parisdə, Marini saraymda görüşü keçirilmişdir. Damşıqlara
sonda Fransa Prezidenti Jak Şirak da qoşulmuşdur.
21
fevra l - Azərbaycanda rəsmi dövri mətbuatda ATƏT-in Minsk
qrupu həm sədrlərinin münaqişə tərəflərinə 1997-ci il iyul və dekabr, 1998-ci
il noyabr aymda təqdim olunmuş üç təklifı çap olundu. Azərbaycanın
ardınca hər üç layihə Ermənistanda da ictimaiyyətə açıqlandı.
23 fevra l - Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti Heydər
Əliyev Milli M əclisin iclasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tarixi, bu münaqişənin aradan qaldırılması üçün görülmüş
işlər, aparılmış damşıqlar, ATƏT-in M insk qrupunun fəaliyyəti və digər
məsələlər barəsində geniş nitq söyləmişdir.
24 fe v ra l - Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti Heydər Əliyev
Milli M əclisdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
aradan qaldırılması üçün keçirilən iki günlük geniş müzakirələrdən sonra
yekun nitq söyləmişdir.
24
fe v ra l - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti Heydər Əiiyev
Xocalı soyqırım ının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində
bildirmişdir: “ ...1992-ci il fevralın 26-da ən müasir silahlar və texnika ilə
təchiz olunm uş Ermənistan hərbi birləşmələri keçmiş sovet ordusunun
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27-28 fevral - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Ermənistana səfər
etmişdir.
Fevral - “Geqaron” terror qrupu ASALA
tərəfindən
yaradılmışdır. Məqsədi Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ərazilərində türk
mənşəli siyasi lider, diplomat və iş adamlarına qarşı terror aktlarınm həyata
keçirilməsidir.
1-2 m art - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Azərbaycana

səfər

etmişdir.
4-5 m art - Parisdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
Fransanm təşəbbüsü ilə Yelisey sarayında görüşü keçirilmişdir. Danışıqlara
sonda prezident J. Şirak da qoşulmuşdur.
3-6 aprel - Ki-Uestdə (ABŞ, Florida ştatı) ABŞ-ın təşəbbüsü ilə
Azərbaycan
və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir.
Damşıqlara Birləşmiş Ştatların dövlət katibi K. Pauell də qoşulmuşdur.
Ki-Uest görüşlərinin təşkilati cəhətdən fərqləndirən əsas cəhəti ondan ibarət
idi ki, burada ilk dəfə olaraq M insk qrupu həmsədrlərinin hər üçü - ABŞ,
Fransa və Rusiya təmsilçiləri əvvəlki görüşlərdən fərqli olaraq, eyni vaxtda
m ünaqişə tərəflərinin hər ikisi ilə əvvəlcə ayrıhqda, sonra isə birlikdə
danışıqlar apardılar.
Bu damşıqlarda da Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi
nəticəsində heç bir gözlənilən irəliləyiş əldə edilmədi. Ki-Uest damşıqları
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başa çatdıqdan sonra M insk qrupunun həmsədrləri bəyan etdilər ki, onlar
m ünaqişənin həlli ilə bağlı yeni təkliflər üzərində işləyirlər və onu iyul
ayında Cenevrədə keçirilən görüşdə prezidentlərə təqdim edəcəkbr.
U mumilikdə isə, bu danışıqlarda da heç bir razılığa gəlinmədi. Ki-Uestdə
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun
fəaliyyətini kəskin şəkildə tənqid edərək, onun passiv fəaliyyət göstərdiyini
bəyan etdi.
9
aprel - Vaşinqtonda ABŞ Prezidenti Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri ilə ayrı-ayrılıqda görüş keçirdi.
24-27 aprel - Azərbaycan Respublikasının AŞPA-dakı
nümayəndə heyətinin ilk dəfə olaraq bu qurumun iclasında tamhüquqlu üzv
kimi iştirak etdiyi plenar sessiyada Ermənistanın Azərbaycana tocaviizü
faktlarını özündə əks etdirən sənədlər: 9 ölkə və AŞPA-da fəaliyyət göstərən
5 siyasi qrupu təmsil edən 29 nümayəndə tərəfındən imzalanmış “Ermənilər
tərəfındən azərbaycanlı əhaliyə qarşı törədilmiş soyqırımm tanınması” adlı
yazılı bəyanat və 14 ölkəni təmsil edən 20 nümayəndə tərəfındən
imzalanmış “ Ermənistan və Dağlıq Qarabağda saxlamlan hərbi əsirlər və
girovlar” adlı sənəd AŞPA-nm rəsmi sənədləri qismində yayılmışdır.
Göstərilən sənədlərdə ermənilər tərəfındən Xocalı əhalisinin
tamamilə qətlə yetirilməsi, Erm ənistan tərəfındən Azərbaycan ərazisinin
20 faizinin işğal edilməsi, Ermənistanda, eyni zamanda, işğal edilmiş
Azərbaycan ərazilərində uşaq, qadm və yaşlı insanların da daxil olduğu
783 azərbaycanh girovun saxlanılması faktı və digər vacib məsələlər öz
əksini tapmışdır.
29
aprel - Terrorçu “A postol” təşkilatı əsasən Ermənistan, Suriya
və Livan vətəndaşlarından ibarət olan Ermənistan Müdafıə Birliyi tərəfındən
yaradılmışdır. Təşkilatın məqsədi Türkiyə və Azərbaycan ərazilərində terror
aktları həyata keçirmək olmuşdur.
18-21 may - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin münaqişə
regionuna səfəri olmuşdur.
31

m ay - Minskdə MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiyamn təşəbbüsü ilə görüşü
keçirilmişdir. Görüşdə Rusiya Federasiyasının Prezidenti V.Putin də iştirak
etmişdir.
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22-24 iyun - La-Valettada (Malta) ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin ekspertlərin iştirakı ilə məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
25-29 iyun - Bamakoda (Mali) şəhərində keçirilmiş İKT üzvü
olan ölkələrin Xarici işlər nazirlərinin XXVIII konfransı “Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqmda” qətnamə qəbul etmişdir.
Qəbul edilən sənəddə üzv dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü
qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı qüw ələrinin işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etmişlər.
25-29 iyun - AŞPA-nın növbəti plenar sessiyası zamanı
Azərbaycanla bağlı daha 2 mühüm sənəd AŞ PA-nın rəsmi sənədləri kimi
yayılmışdır. “Azərbaycan Respublikasında (Dağlıq Qarabağ, Laçın,
Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadh, Zəngilan) ekoloji vəziyyət” və
“Azərbaycanın mədəni irsinin qəsb olunması və dağılması” adlı iki sənəddə
Ermənistan tərəfındən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində yerləşən
mədəni abidə və sərvətlərin dağıdılması məsələsi Avropa ictimaiyyətinin
diqqətinə çatdırılmışdır.
9-13 iyul - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin ınünaqişə
regionuna səfəri olmuşdur.
1-3 avqust - Soçidə MDB-nin qeyri-rəsmi sammitində
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiyanın təşəbbüsü ilə görüşü

keçirihnişdir. Görüşdə Rusiya Prezidenti V.Putin də iştirak etmişdir.
15
sentyabr - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heyd
Əliyev Avropa Şurası Parlament Assaınbleyasının sədri Lord R.Consonla
görüşdə demişdir: “ 1988-ci ildən indiyə qədər Ermənistan-Azərbaycan
münasibətlərində baş vermiş hadisələr - insanların qətlə yetirilınəsi, Xocalı
faciəsi, yaxud işğal olunmuş torpaqlarda kütləvi formada aparılan etnik
təmizləmə, yenə də deyirəm, bunun nəticəsində insanların qətlə yetirihnəsi,
bunların özü də terrorun bir formasıdır”.
24-28 sentyabr - AŞPA-nın plenar sessiyasında Azərbaycan
nümayəndə heyəti tərəfındən hazırlanmış “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi” adlı digər sənəd yayılmışdır. Qəbul edilən sənəddə
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin
yalnız
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə ahnmaqla həll olunmasının zəruriliyi
qeyd edilirdi.
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2002

Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Əliyev ilk dəfə
bu qurumun kürsüsündən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfındən
Azərbaycamn Dağlıq Qarabağ və daha 7 rayonunun işğal olunduğunu, işğal
edilmiş ərazilərin terrorizm və narkotik maddələrin tranzitinə çevrildiyini
bəyan etmişdir. Avropa Şurasımn sənədlərində Ermənistan təcavüzkar
dövlət kimi tanınmış, işğalçı qoşunların dərhal Azərbaycan torpaqlaı ından
çıxarılması tələb edilmişdir. Söylənilən bu faktlar AŞPA-nın sənədlərində
öz əksini tapmışdır.
Sentyabv - Vyanada M insk qrupu
Daimi Şurasında hesabatı dinlənilmişdir.

həmsədrlərinin ATƏT-in

24 oktyabr - ABŞ Senatı 907-ci düzəlişin dayandırıhnası
haqqında senator Sem Braunbekin layihəsini təsdiq etdi.
25 oktyabr - Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədrləri R.Perinanı (ABŞ), F.Sürmeni (Fransa),
Rusiyanın Xarici işlər nazirinin birinci müavini V.Trubnikovu və onları
müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
30

noyabr - M oskvada M DB Dövlət Başçıları Şurasının 10-cu

Zirvə toplantısında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü
keçirilmişdir. Görüşdə Rusiya Prezidenti V.Putin də iştirak etmişdir.
Damşıqların nəticəsində Erm ənistam n qeyri-konstruktiv mövqedən əl
çəkmədiyi bir daha aydın oldu.

1
yanvar - Portuqaliya (Xarici işlər naziri X.Qama, daha sonr
Martineş da Kruş) Rumıniyam ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində
əvəz etdi.
Yanvar - ABŞ Prezidenti C.Buş “Azadlığı Müdafıə Aktı”na
907-ci düzəlişin qüvvəsinin dayandırılması barədə fərman imzaladı.
907-ci düzəlişin aradan qaldırılması Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin
inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu.
23
yanvar - Azərbaycan Respublikasmın Prezidenti Heydə
Əliyev uzun illər ABŞ-da bir sıra mühüm vəzifələrdə çalışmış,
1992-1993-cü illərdə ATƏT-in Minsk qrupunda Birləşmiş Ştatların
nümayəndəsi olmuş, Praqada açıq KİV üzrə tədqiqat institutunun rəhbəri və
keçmiş sovet respublikalarına həsr olunmuş “Keçid” jum ahnın baş
redaktom Con Mareska ilə söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini problemin elə ilkin mərhələsində həll etməyin

mümkünlüyünü xatırlatmışdır.
29
yanvar - 6 fe v ra l - Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk qrupu

həmsədrlərinin məsləhətləşmələri keçirildi.
25
fevra l - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H eydərƏ liye

M insk qrupu həmsədrlərinin münaqişə

Xocalı soyqırımının onuncu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına
müraciətində bildirmişdir: “...Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə
erməni şovinist-millətçiləri tərəfındən azərbaycanlılara qarşı müntəzəm

3-4 dekabr - ATƏT-in N azirlər Şurasımn Buxarestdə keçirilən
iclasında qəbul edilmiş bəyanatda sülh danışıqlarının davam etdirilməsinin
vacibliyi bildirilmiş və tərəflərə münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları

olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və
ən qanlı səhifəsidir. Bir sıra dövlətlərin hakim dairəlori tərəfındən himayə
olunan bu mənfur siyasət çar Rusiyası və sovet hakimiyyəti dövründə ardıcıl

və prinsipləri əsasında tez bir zam anda həll edilməsi üçün səyləri artırmaq
məsləhət görülmüşdür.

davam etdirilmiş, SSRİ-nin süqutundan sonra xalqımızın doğma
torpaqlarından qovulması, qaçqın və köçkünə çevrilməsi kütləvi qırğınlarla
müşaiyət olunmuşdur. Təcavüzkar erməni millətçilərinin və sərsəm “Böyük

Noyabr - ATƏT-in
regionuna səfəri olmuşdur.

Ermənistan” ideoloqlarının

etnik

təmizləmə

və

soyqırımı

siyasətinin

nəticələrini bütövlükdə iki milyon azərbaycanh m üxtəlif vaxtlarda öz
üzərində hiss etmişdir...Öz miqyasm a və dəhşətlərinə görə dünya tarixində
analoqu az olan Xocalı soyqırımını törətməkdə erməni şovinistləri və
ideoloqları uzağa gedən məqsəd güdürdülər. Məqsəd Dağlıq Qarabağı və
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digər Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini qırmaq idi. Lakin mənfiır düşmən öz
niyyətlərinə çata bilmədi. Doğrudur, faciə bütün Azərbaycanı sarsıtmış,
Xocalı sakinlərinə sağalmaz yaralar, mənəvi zərbələr vurmuşdur. Lakin

soyqırımı siyasəti, misli görünməmiş Xocalı müsibətinin XX əsrdə
dünyanm ən böyük milli fəlakətlərindən biri olduğunu bildirmişdir.
8
may - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
12-15 may - Praqada Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər

xocalılılar hətta amansız soyqırım günündə də özlərini əsl qəhrəman kimi
aparmış, erməni-sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər döyüşdə
igidliklə vuruşmuş, düşmən qarşısında əyilməmiş, xalqımızm qəhrəmanlıq
tarixinə şərəfli səhifələr yazmışlar... Bu gün Azərbaycan hökuməti və xalqı

keçirilmişdir.
13-15 may

qarşısında Xocalı soyqırımı və bütövlükdə ermənilərin Dağlıq Qarabağda

Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin şəxsi nümayəndələrinin görüşü

törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi, bütün miqyası və
dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə
çatdırmaq, bütün bunların əsl soyqırım aktı kimi tanınmasma nail olmaq

keçirilmişdir.
12

vəzifəsi durur. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısmda bizim vətəndaşlıq və
insanlıq borcumuzdur. D igər tərəfdən, faciənin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi
qiymət alması, onun ideoloqlarmm, təşkilatçılarımn və icraçılarınm
layiqincə cəzalandırılması bütövlükdə insanhğa qarşı yönəlmiş belə qəddar
aktların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir...”

nazirləri

müavinlərinin
-

“Praqa
Praqa

prosesi”
şəhəri

çərçivəsində

yaxınhğmda,

ilk

Ştirin

görüşü

ərazisində

iyun - Avropa İttifaqı-Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsi

yekun sənədində Aİ münaqişənin sülh yolu ilə həllinə əsaslanaraq
Azərbaycanm ərazi bütövlüyünü dəstəklədiyini bir daha təsdiqləmişdir.
18-19 iyun - Lissabonda Minsk qrupu həmsədrlərinin ATƏT-in
yeni təyin edilmiş fəaliyyətdə olan sədri Portuqaliyanm Xarici işlər naziri
M. da Kruşla görüşü olmuşdur. ATƏT-in M insk qrupu

həmsədrlərinin

26-28 fevra l - V yanada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Ermənistan prezidenti ilə görüşü keçirilmişdir.

məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
23-26 iyun - İstanbulda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti, Ermənistan Respubhkasımn Xarici

8
m art - Sülh prosesində irəliləyiş əldə etmək ınəqsədi ilə
həmsədrlər münaqişənin həlli barədə aparılan danışıqlarda iştirak etmək

işlər naziri və Türkiyənin Xarici işlər naziri İ.Cemlə görüşü keçirilmişdir.
25-27 iyun - Sudanm Xartum şəhərində
keçirilmiş İslam

üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin xüsusi nümayəndələrinin
təyin olunmasmı təklif etdilər. Prezidentlər tərəfindən təyin olunmuş xüsusi
nümayəndələr il ərzində üç dəfə - may və iyun aylarında iki dəfə Praqada və
noyabr ayında isə bir dəfə Vyanada görüşdülər.

Konfransı Təşkilatma üzv olan ölkələrin Xarici işlər nazirlərinin XXIX
konfransı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı qətnamə qəbul

15
m art - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupunun “Praqa prosesi”
haqqında iclası keçirilmişdir.

qətiyyətlə

8-11 aprel - Praqada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində “Praqa prosesi”nin
başlanması üçün təşkilati məsələlərə dair qərar verilmişdir.
8

aprel - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev

Azərbaycamn yəhudi icmasma müraciətində Ermənistanm etnik təmizləmə
və soyqırımı siyasətinə də toxunaraq son on dörd ildə Ermənistanın

etmişdir.
Qəbul edilən sənəddə üzv dövlətlər bir daha erınəni təcavüzünü
pisləmiş,Ermənistan

silahlı

işğal

olunmuş

Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasım tələb etmişlər.
26
iyul - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupunun tərəflərin iştira
olmadan məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
29-30 iyul - Praqa şəhəri
Azərbaycan
ATƏT-in

və Ermənistan
M insk

qrupu

yaxmlığında

prezidentlərinin

həmsədrlərinin

keçirilmişdir.

Azərbaycana hərbi təcavüzü, xalqımıza qarşı həyata keçirilən deportasiya və
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şəxsi

iştirakı

ilə

Ştirin

ərazisində

nümayəndələrinin
ikinci

görüşü
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2
avqust - Avropa İttifaqı Azərbaycan Respublikasınm Dağlıq
Qarabağ bölgəsində qondarma “prezident seçkiləri”nin keçirilınəsini
pisləyən sənəd qəbul etdi.
14 avqust - Azərbaycan-Ermənistan sərhədində - Sədorəkdə
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin öz təşəbbüsləri ilə görüşü
keçirilmişdir.
26
sentyabr - Azərbaycan Parlamentinin Avropa
Partlament Assam bleyasında nümayəndə heyətinin rəhbəri, millət vəkili
İlham Əliyevin prinsipial və ardıcıl fəaliyyəti nəticəsində AŞPA-nın payız
sessiyasında ilk dəfə olaraq bu beynəlxalq qurumun sənədlərində

1

yanvar - Niderland (Xarici işlər naziri Y.Sxeffer) Portuqaliya

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
19-21 yanvar - Praqada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Şurası

Ermənistan silahh qüvvələri tərəfındən Dağlıq Qarabağın işğalı faktı rəsmi
şəkildə öz əksini tapdı.
28

2003

sentyabr - Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Bakıya səfər

etmiş M insk qrupunun həmsədrləri R.Perina (ABŞ), Q.Perren (Fransa) və
N.Qribkov (Rusiya) ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
Minsk qrupunun ATƏT çərçivəsində aparılan səylərinin zəif olduğunu bir
daha vurğulamış, həm sədrlərin kifayət qədər fəal olmadıqlarım bildirərək
qeyd etmişdir ki, Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək üçün bütün
səylərdən istifadə etməyə hazırdır.

Çexiya Xarici İşlər Nazirliyində “Praqa danışıqlar prosesi” ilə bağlı
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
22-25 yan var Strasburqda
ATƏT-in M insk qrupu

həmsədrlərinin Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin
iclasında
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə edilmişdir.
23
yanvar - Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin Strasburqd
geniştərkibli bürosu münaqişənin sülh yolu ilə həlli məqsədi ilə Azərbaycan
və Ermənistan tərəfındən götürülmüş öhdəliklərin icrası ilə bağlı xüsusi
iclas keçirdi.
27-29 yan var - Kiyevdə MDB-nin qeyri-rəsmi sammiti
çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşü keçirilmişdir.
20-22 fevra l - Varşavada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşikin iştirakı
ilə
münaqişə
regionunda
vəziyyətin
kəskinləşməsi
haqqında

6
oktyabr - Kişinyovda MDB Dövlət Başçılan Şurasının iclasında
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir. ATƏT-in
Minsk qrupu həmsədrləri sonradan görüşə qoşulmuşlar.

məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
25
fevra l - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliy

15 noyabr - Vyanada Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
şəxsi nümayəndələrinin üçüncü görüşü keçirilmişdir.

Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətində
bildirmişdir: “ ...Xocah faciəsi iki yüz ildən çox müddətdə davakar erməni

21-22 noyabr - Praqada NATO-nun sammitində Azərbaycan və
Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir. ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrləri sonradan görüşə qoşulmuşlar.

millətçiləri tərəfindon xalqımıza qarşı aparılan etnik tomizləmə və soyqırımı
siyasətinin qanlı səhifəsidir. M üxtəlif vaxtlarda fərqli şəkildə, xüsusi

6-7 dekabr - ATƏT-in Nazirlər Şurasının Portuda keçirilən
iclasında

qəbul

edilmiş

bəyanatda

tərəflər

arasında

danışıqların

incəliklə yeridilən bu mənfur siyasət və düşmənçilik heç zaman
dayanmamış, gah açıq qarşıdurma və qanlı toqquşmalar şəklini almış, gah

intensivləşməsinə və Minsk qrupu həmsədrlərinin fəal dəstəklənməsinə

da dövrün tələblərinə uyğun ideoloji forma ilə pərdələnmişdir.,.15 il əvvəl
təcavüzkar erməni şovinistlərinin irəli sürdükləri ərazi iddiaları

baxmayaraq, Dağhq Qarabağ problem inin hələ də nizamlanmamasına görə
narahatlıq ifadə olundu.

azərbaycanlıların qədim torpaqlarından kütləvi deportasiyasına, çoxsaylı

1999-2002-ci illər - ATƏT-in Minsk qrupunun tam tərkibdə heç

on minlərlə insan həlak oldu, əlil vəziyyətinə düşdü, yüz minlərlə
soydaşımız qaçqın və məcburi köçkünə çevrildi. Dağlıq Qarabağ və onun

birgörüşü keçirilmədi.
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ətrafında olan 7 rayonumuz erməni hərbi birləşmələri tərəfındən işğal edildi.
Lakin 1992-ci il fevralın 26-da qədim Xocalı şəhərinin misli görünməmiş
qəddarlıqla məhv edilməsi bu faciələrin ən dəhşətlisi oldu. Erməni hərbi
birləşmələri 366-cı sovet alayı ilə birlikdə qadınlara, uşaqlara, qocalara
aman vermədən yüzlərlə insanı xüsusi vəhşiliklə qətlə yetirdi, onları hərb
tarixində analoqu olmayan işgəncə verməklə öldürdü, təhqirlərə məruz
qoydu. Öz am ansızhğına, vəhşiliyinə, kütləviliyinə və törədilən cinayətlərin
ağırlığına görə Xocah faciəsi insanhğın tarixində qara ləkə kimi
qalacaqdır... X ocalı soyqınm ını törətməkdə erməni şovinistlərinin məqsədi
xalqımızı qorxutmaq, vahim ə içində saxlamaq, onun mübarizə əzmini
qırmaq, işğal faktı ilə barışmasına nail olmaq idi. Lakin düşmən öz məkrli
niyyətlərinə çata bilmədi. Xocah müdafiəçiləri təpədən dımağa qədər
müasir silahlarla təchiz olunmuş düşmən qarşısında özünü itinnədi,
əyilmədi, qəhrəm anlıq və rəşadət nümunələri göstərdi. Onlar qeyri-bərabər
döyüşdə igidliklə vumşaraq, əsl fədakarhq və vətənpərvərlik nümayiş
etdirdilər...”
26 fe v ra l - A zərbaycanda Xocalı soyqırımı şəhidlərinin xatirəsinə

olunmuş, kütlənin şüurunda “türk-azərbaycanlı” düşmən obrazı yaradılmış,
bu məqsədə xidmət edən “mədəni-milli cəmiyyətlər”, terrorçu təşkilatlar
şəbəkəsi qumlmuşdur...”
14-15 aprel - Parisdə ATƏT-in M insk qmpu həmsədrlərinin

məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
27
aprel - Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti Heydər Əliy
Azərbaycanm yəhudi icm asm a məktubunda Ermənistanın etnik təmizləmə
və soyqırım siyasətinə də toxunaraq demişdir: “...Azərbaycan xalqı da öz
tarixi boyu dəfələrlə belə milli müsibətlərlə üzləşməli olmuşdur. Xüsusən
1988-ci ildən başlayan növbəti erməni hərbi təcavüzü nəticəsində xalqımızın
məmz qaldığı soyqırımı və deportasiya, kütləvi qətl və qırğınlar, zəbt
olunmuş torpaqlarımızda dəhşətli erməni vandalizmi,
nəhayət Xocalı
müsibəti kimi ağır cinayətlər dünyanın gözü qarşısında baş vermiş, lakin,
təəssüf ki, hələ də beynəlxalq birlik tərəfındən hüquqi-siyasi qiymətini
almamışdır...”
6-7 may - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona

100-dən çox

səfəri ərəfəsində məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
28-30 may - İslam Konfransı Təşkilatının üzvü olan ölkələrin

4-6 m art - Vaşinqtonda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Cənubi Qafqaza səfəri ərəfəsində məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

Xarici işlər nazirlərinin Tehranda (İran) keçirilmiş XXX konfransı
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağh qətnamə qəbul etmişdir.
2-3 iyun - M adriddə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin

ucalddmış “Vətən harayı” abidəsi önündə və dünyamn
ölkəsində Xocalı qurbanlarmın xatirəsi amlmışdır.

27 m art - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
31 mart - Azərbaycanhların Soyqırımı Günü münasibəti ilə Azərbaycan
xalqına müraciətində Emıənistanın etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin
XX əsrin sonunda da davam etdiyini bildirərək demişdir: “ ...1992-ci ilin
fevrahnda törədilm iş Xocalı faciəsi isə insanhğa qarşı çevrilmiş, öz
qəddarhğma və am ansızhğına görə misli görünməmiş genosid aktı kimi
tarixdə qalacaqdır. Davakar erməni millətçilərinin və onların ideoloqlarınm

Azərbaycan

və

Ermənistamn

Xarici

keçirilmişdir.
5-6 iyun - Vyanada ATƏT-in

işlər

nazirləri

ilə

görüşləri

Minsk qrupu həmsodrlərinin

məsləhətləşmələri və ATƏT-in Daimi Şurasının sədri Y. de Visserlə görüşü
keçirilmişdir.
10-12 iyun - Haaqada AŞPA-nın Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi
məruzəçisi T.Devislə m əsləhətləşm ələr keçirilmişdir.
13-15 iyun - Praqada ATƏT-in Minsk qmpu həmsədrlərinin

xalqımıza qarşı cinayətlərinin tam olmayan siyahısı belədir: Yüzillər boyu
davam edən bu şovinist və davakar siyasət nəticəsində əzəli Azərbaycan

Çexiyanın Xarici işlər naziri ilə “ Praqa prosesi” çərçivəsində damşıqların

torpaqlan təcavüzkar qonşular tərəfindən qəsb olunmuş, on minlərlə
soydaşımız vəhşicəsinə öldürülmüş, minlərlə maddi və mənəvi mədəniyyət

davam etdirilməsi barədə məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
7
iyul - Avropa İttifaqı Cənubi

abidələri vandallıqla dağıdılmışdır. Keçən dövrdə mütəmadi olaraq erməni

nümayəndəsini təyin etmişdir. Eyni zamanda, Avropa Parlamenti də Cənubi

xalqının geniş dairələri azərbaycanhlara qarşı nifrət m hunda tərbiyə

Qafqazda

220

təhlükəsizliyin

təmin

221

edilməsinə

Qafqaz
mane

üzrə
olan

Xüsu

E rm ənistam n A zərbaycana təcavüzü: T əh lilixronika (1987-2011)

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınmasının vacibliyini
bildirmişdir.
8
iyul - İki dövlət sərhədində Azərbaycan və Ermənistan
Respublikalarının Müdafiə nazirlərinin təmas xəttində insidentlərin
qarşısınm ahnm ası üçün görüşü keçirilmişdir.
23-24 iyul - Brüsseldə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Avropa İttifaqmın Cənubi Qafqaz üzrə təyin edilmiş xüsusi məruzəçisi
H.Talvitiye ilə məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
Sentyabrm əvvəlləri
- ATƏT-in M insk qrupunun Rusiya
tərəfindən həmsədri N.Qribkov Y.M erzlyakovla əvəz edildi.
4
sentyabr - Azərbaycan Respublikasımn Baş naziri İlham
Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyadan olan yeni təyin olunmuş
həmsədri Y.M erzlyakovu qəbul etmişdir.
15-16 sentyabr - Vyanada ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
24
sentyabr - BMT Baş Assambleyasının 58-ci sessiyasında
iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Baş naziri İlham Əliyev öz
çıxışında beynəlxalq aləmdə mürəkkəb proseslərin cərəyan etdiyi dövrdə
üzvlərin arasında qarşılıqlı anlaşılmazlıqların meydana çıxmasına görə,
BMT Təhlükəsizlik Şurasmın şəraitə uyğun, çevik və adekvat münasibət
göstərə bilməməsini qeyd edərək, mövcud BMT mexanizmlərinin zamanın
tələbinə cavab vennədiyini vurğulamış və bununla bağlı təşkilat daxilində
islahatların vacib məsələyə çevrildiyini bildirmişdir. Azərbaycanın Baş
naziri İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasında həm
bugünkü, həm də yarıməsirlik reallıqlar öz əksini tapmalıdır.
30

sentyabr - 1 oktyabr - Haaqada Minsk qrupu həmsədrlərinin

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Y.Sxefferlə onun regiona səfəri öncəsi
görüşü keçirilmişdir.
2-4 oktyabr - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə görüşü keçirilmişdir.
7-12 oktyabr - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin Bakı və
Yerevana səfərləri çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə
görüşmüşlər.

16-17

oktyabr

-

İKT

Dövlət

və

Hökümət

Başçılarının

Malayziyanm Putracaya şəhərində keçirilən X Sammitində “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasma qarşı təcavüzü haqqında” adlı
qətnamə qəbul edildi.
Qəbul edilən sənəddə üzv dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü

qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı qüw ələrinin işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasım tələb etmişlər.
22
oktyabr - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Niderla
Kralhğımn Xarici işlər naziri Y.Sxefferin Azərbaycana səfəri zamanı
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
ilə bağlı fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
11-14 noyabr - Vyanada Minsk qrupu həmsədrlərinin ATƏT-in
Daimi Şurasına hesabatı dinlənilmişdir.
1-2 dekabr - ATƏT-in Nazirlər Şurasınm M aastrixdə keçirilən
növbəti iclasında qəbul edilmiş bəyanatda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində edilən cəhdlərin
uğursuzluğundan narahathq ifadə olundu. Nazirlər yenidən sülh
danışıqlarına təkan verməyin vacibliyini vurğulamaqla tərəfləri münaqişənin
beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında həll olunması üçün edilən səyləri
ikiqat artırmağa çağırdılar. Azərbaycan nümayəndə heyəti bu çağırışa uyğun
bəyanatla çıxış etdi.
4-7 dekabr - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı və
Yerevana səfərləri çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə

görüşləri keçirilmişdir.
5
dekabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliy
ATƏT-in

Minsk

qrupunun

Rusiyadan,

ABŞ-dan

və

Fransadan olan

həmsədrləri Y.M erzlyakovu, R. Perinanı, A.Jakoleni və Rusiya Federasiyası

Xarici işlər nazirinin birinci müavini V.Trubnikovu qəbul etmişdir.
11
dekabr - Cenevrədə İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Dün
Sammiti çərçivəsində “ İnterkontinental” mehmanxanasının “ Millətlər
salonu”nda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir.
1993-2003-cü illər ərzində - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması ümummilli lider
Heydər Əliyevin xarici siyasət fəaliyyətində mühüm yer tutmuşdur. Bu
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illərdə münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevin ən yüksək səviyyədə dövlət başçıları və nümayəndə
heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli görüşlərdə ATƏT-in Zirvə
toplantılarında, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə aparılan müzakiıoiərdə,
eyni zamanda Ermənistan prezidenti ilə birbaşa danışıqlarda göstərdiyi
səylər ümummilli liderin apardığı ardıcıl və məqsədyönlü siyasətin miihüm
tərkib hissəsini təşkil etmişdir.
Bu dövrdə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Ennənistan
Prezidenti ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və Minsk qrupunun nümayəndələri ilə
150-yə qədər görüş keçirmişdir. Ümummilli liderin Azərbaycan Prezidenti
kimi bu illərdə 80-dək ölkənin dövlət başçıları ilə keçirdiyi 500-dən çox
görüşdə, eləcə də nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarm ən yüksək səviyyəli
nümayəndələri ilə ATƏT-in, NATO-nun, Avropa Şurasmın, İslam Kofransı
Təşkilatınm, MDB-nin, GUAM -ın, İqtisadi Ə m əkdaşhq Təşkilatımn,
Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarmm Zirvə görüşlərində ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizam a salmması məsələləri
müzakirə edilmiş, Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü və işğalçılıq
siyasəti haqqında geniş məlumat verilmişdir.

2004
1 yan var - Bolqarıstan (Xarici işlər naziri S.Passi) Niderlandı
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
15-16 yanvar - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
ATƏT-in yeni fəaliyyətdə olan sədri S.Passi və ATƏT-in baş katibi
Y.Kubişlə məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
4

fevra l - ATƏT-in Parlament Assambleyası sədrinin Dağlıq

Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndəsi Q.Lenmarkerin Azərbaycana səfəri
zamam dövlət başçısı İlham Əliyev qeyd etdi ki, münaqişənin nizama
sahnması prosesində əsas vasitəçi olan ATƏT-in Minsk qrupu ilə yanaşı,
digər beynəlxalq qurumlar - ATƏT-in Parlament Assambleyası, Avropa
Şurası və Avropa İttifaqmın da fəaliyyətinin gücləndirilməsi böyük
əhəmiyyətə malikdir.

224

Fevralın ortaları -

ATƏT-in Parlament Assambleyasınm iclası

zamanı Dağlıq Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndə Q.Lenmarkerin
məruzəsində Azərbaycanm ərazi bütövlüyü dəstəklənmiş və işğal olunmuş
ərazilərin qaytarılmasınm zəruriliyi ön plana çəkilmişdir.
24 fevral - Azərbaycan Respublikasmın Prezidenti İlham Əliyev
Xocalı soyqırımmın ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqma müraciətində
demişdir: ”...1992-ci il fevralın 26-da xalqımız öz taleyinin ən ağır və acılı
anlarından birini yaşadı. Həmin gün qədim Azərbaycan şəhəri Xocalı
erməni hərbi birləşmələri tərəfindən yer üzündən silindi. Heç bir hərbi
zərurət olmadan yüzlərlə dinc sakin tarixdə analoqu olmayan işgəncələrlə
öldürüldü, meyitləri təhqir olundu. Uşaqlar, qadınlar, qocalar, bütöv ailələr
məhv edildi. XX əsrin sonunda təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün
insanhğa qarşı ən ağır cinayətlərdən biri baş verdi. Xocalı faciəsi öz
ağırlığına, vəhşiliyinə və am ansızhğına görə bəşəriyyətə qarşı törədilmiş
cinayətlər sırasında xüsusi yer tutur...Xocah faciəsi təsadüfi hadisə deyildi.
Bu, iki yüz ildən artıq müddətdə davakar erməni millətçilərinin Azərbaycan
xalqına qarşı yürütdüyü soyqırımı və etnik təmizləmə siyasətinin tərkib
hissəsi idi...Xocalı faciəsi öz qəddarhğına, kütləviliyinə və törədilən
cinayətlərin ağırhğına görə bəşəriyyətə qarşı ağır cinayətlər sırasına daxil
olmuşdur...”
25 fevra l - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Siyasi işlər komitosinin üzvü, bu
qurumun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə
məruzəçisi T.Devisi qəbul etmişdir. Görüş zamanı Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev Ermənistanm hərbi təcavüzü faktlarım bir daha vurğulayaraq
Avropa Şurasının bu m əsələyə siyasi qiymət verməsinin

vacibliyini

bildirmişdir.
4-5 mart - Praqada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə görüşü keçirilmişdir.
7-9 mart - Sofiyada Minsk qrupu həmsədrlərinin ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədri S.Passi ilə görüşü keçirilmişdir.
14-17 m art - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri S.Passinin Cənubi
Qafqaza səfəri olmuşdur.
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16 m art - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Bolqarıstanm xarici

salınmasının

işlər naziri S.Passinin Azərbaycana səfəri zamanı dövlət başçısı İlham
Əliyevlə görüşündə M insk qrupunun konkret təkliflərinin olmadığını və hər
iki dövlətin prezidentlərinin dialoqundan çox şey gözlədiyini bəyan ctdi. Bu

vacibliyini

qeyd

edərək,

bu

problemin

Avropada

“dondurulmuş m ünaqişə” adlandırılmasınm qəti əleyhinə olduğunu
bildirmişdir. Eyni zamanda, Baş katib problemin yalmz Azərbaycan,
Ermənistan və Cənubi Qafqaz regionunun deyil, bütün Avropamn problemi
olduğunu və bu səbəbdən münaqişənin Avropa səviyyəsində, sülh yolu ilə
birdəfəlik həll edilərək regionda daimi sülhün təmin edilməsinin zəruriliyini
bəyan etmişdir.

dövrdə M insk qrupu həmsədrləri də problemin məhz Azərbaycan və
Ermənistan rəhbərlərinin qarşıhqh anlaşması sayəsində həll oluna biləcəyini
dəfələrlə vurğulamışlar. Onu da qeyd etmək vacibdir ki, miinaqişə
başlayandan həqiqətən qarşıhqlı anlaşma mövcud olsaydı, heç Minsk
qrupunun fəaliyyətinə də ehtiyac duyulmazdı. Çünki Ermənistanm daim

16
aprel - Praqada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin
iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirlərinin görüşü
keçirilmişdir.

qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış etməsi damşıqların nəticəsiz, münaqişənin
isə həll olunmamış qalmasma gətirib çıxarmışdır.

28 aprel - Varşavada, Dünya iqtisadi forumu çərçivəsində,
“Parkova” dövlət iqamətgahmda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri
arasında təkbətək görüş keçirilmişdir.

17 m art - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bratislavada
“Daha geniş Avropaya doğru: yeni gündəlik” mövzusunda keçirilən
beynəlxalq konfransda Erm ənistanm işğalçılıq siyasətinin bütünliiklə

29 aprel - AŞ PA-nın növbəti yaz sessiyasında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü
haqqında ətraflı çıxışı böyük rezonansa səbəb oldu və Avropa
ictimaiyyətində bu münaqişə haqqında geniş təsəvvür yaratdı. Ermənistanm

Avropada, xüsusilə, Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin təmin
edilməsinə ciddi maneə olduğunu vurğulayaraq təcavüz nəticəsində
Azərbaycan ərazisinin 20 faizdən çoxunun işğal olunduğunu, nəticədə bir
milyondan artıq insanın acınacaqh vəziyyətdə yaşadığım bildirməklə
ölkəmizin prinsipial mövqeyini bəyan etmişdir.

təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət haqqında geniş
məlumat verən dövlət başçısı özünün qətiyyətli və prinsipial mövqeyini bir
daha nümayiş etdirdi: “...Əlbəttə ki, biz bu vəziyyətlə barışa bilmərik.
Azərbaycan heç zaınan ərazisinin itirilməsi ilə razılaşmayacaqdır. Məsələnin

17-21 m art - Bratislavada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə qeyri-rəsmi görüşü
zamam ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri S.Passi də iştirak etmişdir.
22
m art - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqının
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması prosesində
fəallığmın artdığmı və bu problemin həllinə böyük diqqət göstərdiyini və

həllində beynəlxalq hüquq normaları əsas götürühnəlidir. Azərbaycan
dünyadakı bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır və özünə də
eyni münasibətlə yanaşmağı tələb edir. Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa

münaqişənin həlli ilə gələcəkdə də daha yaxmdan məşğul olacağına üırıid

olunmahdır. Ermənistanın işğalçı qüvvələri zəbt olunmuş ərazilərdon geri
çəkilməlidir. Qaçqınlara, köçkünlərə doğma yurdlarına qayıtmaq imkanı

etdiyini Avropa İttifaqınm Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi
H.Talvitiyenin Azərbaycana növbəti səfəri zamam onun nəzərinə çatdırdı.

verilməlidir. XXI əsrdə Avropa Şurasının üzvü olan bir ölkənin Ermənistanm Avropa Şurasının üzvü olan digər ölkənin - Azərbaycanm

M art - Avropa Parlamentinin sessiyasında “Avropa İttifaqının

ərazilərini işğal etməsinə yol verm əm əliyik”.
12
may - A vropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz üzrə məruzəçis

Cənubi Qafqaz siyasəti” mövzusunda Pyer Qartonun məruzəsi əsasında
qəbul
edilmiş
qətnamədə
ermənilərin
işğal etdikləri ərazilərdə
azərbaycanhlara qarşı etnik təmizləmə apardıqları göstərilmişdir.
8

aprel - A vropa

Şurasının

Baş

katıbi

Valter

P.Qarton Ermənistanda “Genişlənm iş Avropa - yeni qonşular” proqramı
Şvimmer

çərçivəsində keçirilən müzakirələrdə “Ermənistan işğal altında saxladığı
ərazilərdən öz qoşunlarmı tədricən çıxarmalıdır” deməklə Avropa İttifaqının

Azərbaycana səfəri zamam Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama
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Cənubi Qafqaz regionunda münaqişənin te zlik b aradan qaldırılrnasının

üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ, Rusiya və Fransadan olan həmsədrləri

tərəfdarı olduğunu bildirdi.
12-13 may - Strasburqda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirlərinin görüşü

S.Mənni, Y.Merzlyakovu və A.Jakoleni qəbul etmişdir.
3-12 avqust - Azərbaycan Respublikasının
ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
keçirilmişdir.

keçirilmişdir.
14-15 may - Vyanada M insk qrupu həmsədrlərinin Minsk
qrupunun iştirakçıları və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri üçün brifınqi
keçirilmişdir.
14-16 iyun - Türkiyənin İstanbul şəhərində keçirilmiş İKT üzvü
olan ölkələrin Xarici işlər nazirlərinin XXXI konfransı Ermənistanm
Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir.
Qəbul edilən sənəddə üzv dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü
qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı qüw ələrinin işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasım tələb etmişlər.
21
iyun - Praqada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı
ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilmişdir.
26-27 iyun - İstanbul zirvə görüşü çərçivəsində NATO-nun
“Avroatlantika İttifaqı yol ayrıcmda” mövzusunda keçirdiyi beynəlxalq
konfransda Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq qurumların roluna toxunaraq
qeyd etmişdir: “Biz istərdik ki, yalnız ATƏT deyil, Avropa Birliyi, Avropa
Şurası, digər beynəlxalq təşkilatlar da məsələnin həllində fəal rol oynasınlar.
Əlbəttə ATƏT-in Minsk qrupunun məsələni həll etmək üçün mandatı vardır
və biz bu m andata hörmətlə yanaşırıq. Amma düşünürəm ki, daha geniş
beynəlxalq ictimaiyyətin bu yönümdə fəal rol oynamasının vaxtı çatmışdır”.
28-29 iyun - İstanbulda Türkiyənin Xarici işlər naziri Abdullah

işğal olunmuş
hərbi təlimlər

30
avqust - Praqada ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirlərinin görüşü
keçirilmişdir.
15-17 sentyabr - Astanada MDB-nin sammiti çərçivəsində
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiya prezidentinin iştirakı ilə
görüşü keçirilmişdir. A stanada üçtərəfli görüş başa çatdıqdan sonra
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yenidən ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.

24
sentyabr - BMT Baş Məclisinin 59-cu sessiyasında çıxış edən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə Təhlükəsizlik
Şurasının problemin həllinə biganəliyini qeyd edərək beynəlxalq qurumun
bir çox hallarda bu m ünaqişəyə qeyri-konstruktiv münasibətinin problemin
aradan qaldırılmasına, sülhün əldə olunmasına deyil, əksinə, Ermənistanın
Azərbaycana qarşı növbəti ərazi iddiaları irəli sürməsinə, ümumilikdə
bölgədə vəziyyətin daha da gərginləşməsinə zəmin yaratdığını diqqətə
çatdınnışdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan,
Dağhq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul
etdiyi 4 qətnamənin hələ də yerinə yetirilmədiyini bəyan etmiş vo onların
həyata keçirilməsinin işlək mexanizminin yaradılmasını vacib məsələ kimi
irəli sürmüşdür. Azərbaycan Respublikası BMT mexanizmlərinin yenidən

Gülün iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirlərinin görüşü
keçirilmişdir.

işlənməsini, xüsusilə də Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin veto

7-9 iyul - M oskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
regiona səfəri ərəfəsində məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

hüququna yenidən baxılmasını tə k lif etmişdir.
Belə ki, Azərbaycan beynəlxalq aləmdə

11-17 iyul - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin Bakı, Yerevan
və Xankəndinə səfərləri olmuşdur.

artırılması və mövcud problem lərin həllində daha təsirli tədbirlərin
görülməsinə nail olmaq üçün əlavə addımların atılması zərurətini

16

iyul - Azərbaycan Respublikasmın Prezidenti İlham Əliyev

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Q arabağ münaqişəsinin nizama salınması
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BMT-nin

rolunun

bildirməklə yanaşı, A zərbaycam n Prezidenti İlham Əliyev qeyd etmişdir ki,
təkmilləşdirilmiş Təhlükəsizlik Şurası daha geniş tərkibli, daha
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9

məsuliyyətli və demokratik, onun iş metodları daha şəffaf olmalı, XXI əsrin

dekabr

-

Brüsseldə

NATO-nun

sammiti

çərçivəsind

yeni təhdidləri, riskləri və təhlükələrinə daha operativ eavab verməlidir.

Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Minsk qrupu

Eyni zamanda, dövlət başçısı Azərbaycan xalqımn öz
torpaqlarınm işğalı, ərazi bütövlüyünün pozulması və etnik təmizlənmənin
nəticələri ilə heç zaman barışmayacağım bildirmişdir.

həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.
15-18 dekabr - Vyanada həmsədrlərin ATƏT-in Minsk qrupu
üzvləri üçün brifınqi keçirilmişdir.

14
oktyabr - “Azərbaycanm işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət”
adlı əlavə maddənin BMT Baş M əclisinin 59-cu iclasınm gündəliyinə daxil
edilməsi barədə Azərbaycan tərəfi müraciət etmişdir.

2005

19-22 oktyabr - Sofiyada M insk qrupu həmsədrlərinin ATƏT-in
fəali>yətdə olan sədri S.Passi ilə görüşü keçirilmişdir.
29
oktyabr - BM T-nin Baş Məclisinin sessiyasında Azərbaycan
nümayəndə heyətinin təşəbbüsü ilə “Azərbaycamn işğal olunmuş
ərazilərində vəziyyət” adlı əlavə maddəni iclasın gündəliyinə daxil etməyi
qərara alınmışdır. Qərar qəbul edilərkən 43 dövlət lehinə, 1 dövlət
(Ermənistan) əleyhinə səs vermiş, 99 dövlət bitərəf qalmışdır.
2-5 noyabr - Vyanada M insk qrupu həmsədrlərinin ATƏT-in
Daimi Şurasına hesabatı dinlənilmişdir.
19
noyabr - Berlində Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər
nazirlərinin M insk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.
23-29 noyabr - Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin Azərbaycan Xarici işlər naziri ilə Azərbaycamn BMT-nin
Baş

Assambleyasının

59-cu

sessiyasmın

gündəliyinə

çıxardığı

işğal

olunmuş ərazilərin ermənilər tərəfindən məskunlaşdırılması məsələsi ilə
bağlı məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
6-7 dekabr -

ATƏT-in Nazirlər Şurasımn Sofiyada keçirilən

iclasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair qəbul
edilən bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Minsk
qrupunun həmsədrlərinin himayəsi altında baş tutmuş 3 görüşü
dəstəklənirdi. ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin “Praqa prosesi”nin
nəticələrinə dair sentyabr ayında Astanada hər iki dövlətin prezidentlərinə
təqdim edilmiş çərçivə sənədi münaqişənin nizamlanmasımn əsası kimi
qeyd olundu.

1

yanvar - Sloveniya (Xarici işlər naziri D.Rupel) Bolqarısta

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
3
yanvar - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakıda BM
Təhlükəsizlik Şurasınm iclasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin aradan qaldırılması sahəsində artıq proseslərin əlverişli

istiqamətdə getməsinə nail olunduğunu və bu problemin “Praqa prosesi”
əsasında həllində yeni mərhələlərin başlandığım bəyan etmişdir.
12
yanvar - Praqada Azərbaycan və Ermənistan Xarici işl

nazirlərinin Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.
25
yanvar - Devid Atkinsonun hazırladığı və Avropa Şuras
Parlament Assambleyasında müzakirəyə çıxarılan “ATƏT-in Minsk
Konfransınm məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə”
adlı məruzəsi qətnamə və tövsiyə adlanan iki hissədən ibarət idi.
AŞPA-da “ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq
Qarabağ bölgəsi üzərində m ünaqişə” adlı məruzənin 1416 saylı Qətnamə
hissəsində Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsinin Ermənistan
qoşunlarınm işğalı altında olduğu, elocə də Dağlıq Qarabağ regionuna holə
də separatçı qüvvələrin nəzarət etdiyi göstərilirdi. Bununla yanaşı, sənəddə
qeyd edilirdi ki, Avropa Şurasmın üzvü olan bir ölkənin başqa ölkənin
ərazilərini işğal altında saxlaması həmin ölkənin öz üzərinə götürdüyü
öhdəliklərə açıq-aşkar ziddir və Assambleya öz yerlərindən qaçqm diişmüş
insanların geri qaytarılması hüququnu bir daha təsdiqləyirdi. Eyni zamanda,
Assambleya BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinə əməl
etməyə,

eləcə

də

erməni

silahlı

qüvvələrinin

bütün

işğal

olunmuş

Azərbaycan ərazilərinə çıxarılm asına çağırırdı. Bu tələblər AŞPA-nın 1690
saylı tövsiyəsində də öz əksini tapmışdır.
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AŞPA-da qəbul olunan bu qətnamənin yerinə yetirilməsinə
nəzarət etmək üçün Dağlıq Qarabağ üzrə Alt komitə yaradıldı və Böyük
Britaniyadan olan deputat Lord R.Conson bu komitənin ilk rəhbəri seçildi.
28
yan var - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
“İşğal olunmuş ərazilərdə məskunlaşdırma üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun
faktaraşdırıcı missiyası”nın üzvlərindən və onlan müşaiyət edən şəxslərdən
ibarət nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Prezident İlham Əliyev yeni faktaraşdırıcı missiyanın səfərinin
səmərəli olacağm a ümidvar olduğunu bildirmişdir. Azərbaycan Prezidenti
hazırkı mərhələdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağhq Qarabağ münaqişəsinin
nizam a salınması ilə bağlı Xarici işlər nazirlərinin birbaşa cəlb olunduğu
yeni danışıqlar formatının əhəmiyyətini vurğulamışdır. Prezident İlham
Əliyev Azərbaycamn mövqeyinin dəyişməz qaldığını, bu mövqeyin yalnız
və yalnız beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə - ölkələrin ərazi
bütövlüyü və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsiplərinə əsaslandığını bir
daha bəyan etmişdir.
31 yan var - 6 fe v ra l - M insk qrupunun mandatı ilə ATƏT-in
faktaraşdırıcı missiyası ermənilərin məskunlaşmaları ilə bağlı məsəiəni
aydmlaşdırmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ ətrafı
7 rayonuna səfər etdi. Eyni zamanda, ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri də Dağlıq Qarabağa səfər etdilər.
24
fe v ra l - Şuşa şəhəri ərazisində guya erməni izi tapmaq (daha
doğrusu qoymaq) adı ilə arxeoloji qazıntı işləri aparmaq xəbərinə görə
Dağlıq Qarabağın azərbaycanh icması ATƏT-in Bakı ofısinin rəhbərinə
etiraz müraciəti ünvanladı.
Fevral - Türkiyə Böyük Millət Məclisinin xüsusi iclaslarında
Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunmuşdur.
1-2 m art - Praqada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan Xarici işlər naziri ilə görüşü keçirilmişdir.
15

aprel - Londonda Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər

nazirlərinin M insk qrupu həm sədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.
28

aprel - Frankfurtda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin

14 may - Krakovda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Ermənistan Xarici işlər naziri ilə görüşü keçirilmişdir.
15 may - V arşavada Avropa Şurasımn sammiti çərçivəsində
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin hər iki dövlətin Xarici işlər
nazirləri və Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.
Görüşdə Rusiya, Fransa Xarici işlər nazirləri və ABŞ Dövlət
Departamentinin nümayəndələri də iştirak etmişlər.
16-17 may - A vropa Şurasmm üzvü olan ölkələrin dövlət və
hökumət başçılarımn V arşavada keçirilən III Zirvə toplantısında iştirak
edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz çıxışında təşkilata üzv
ölkələrin təhlükəsizliyi sahəsində mühüm işlərin görülməsinin vacibliyini
bildirərək Ermənistamn hərbi təcavüzünün ağır nəticələrini beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırdı. Cənubi Qafqazın Avropanın ayrılmaz
hissəsi olduğunu vurğulayan dövlət başçısı İlham Əliyev bu regionda sülhün
və təhlükəsizliyin bərqərar olması və əməkdaşlığın inkişafı üçün bütün
səylərin birləşdirilməsinin zəruriliyini bildirərək qeyd etdi ki, bu, azad,
vahid və təhlükəsiz Avropanm yaradılmasına mühüm töhfə olardı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev öz çıxışında əsas diqqəti
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yönəltməklə
problemin beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə əsasən həllinə nail
olunması üçün səlahiyyətli olan ATƏT-in Minsk qrupu, Avropa Şurası və
Avropa İttifaqının bu cür vacib məsələyə daha böyük diqqət yetirmələrini
nəzərə çatdırmışdır.
25-27 may - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakıya səfəri
olmuşdur.
8

iyun

- Vyanada

Minsk

Ermənistan Xarici işlər naziri ilə görüşü keçirilmişdir.
17
iyun - Parisdə ATƏT-in Minsk

qrupu
qrupu

həmsədrlərini
həmsədrlərinin

Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə görüşü keçirilmişdir.
28-30 iyun - Yəmənin Səna şəhərində keçirihniş İslaın Konfransı
Təşkilatının

Xarici

işlər

nazirlərinin

XXXII

konfransı

Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir.

Azərbaycan Xarici işlər naziri ilə görüşü keçirilmişdir.

232

ATƏT-in

233

Ermənistanın

Erm anistanın Azərbaycuna təcavüzii: T əh lilixron ika (1987-2011)

Qəbul edilən sənəddə üzv dövlətlər bir daha erməni təcavüzünii

ATƏT-in Nazirlər Şurasınm iclası zamanı Azərbaycan və Ermənistan Xarici
işlər nazirləri ilə keçirdikləri görüşün davamı olduğunu bildirmişlər.

qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı qüw ələrinin işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasım tələb etmişlər.
12-15 iyul - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin Bakı və
Yerevana səfərləri zamanı Azərbaycan və Ermənistan Respublikalarınm

2006

prezidentləri və Xarici işlər nazirləri ilə görüşləri keçirilmişdir.
24
avqust - M oskvada ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə prezidentlərin Kazan
danışıqlarına hazırhq görüşü keçirilmişdir.
27
avqust - Kazanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
MDB sammiti çərçivəsində ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin və hər iki
dövlətin Xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.
5
sentyabr - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev

Bakıda

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Sloveniya Xarici işlər naziri D.Rupeli və

Minsk

9
yanvar - Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlıq
Qarabağ problemi üzrə Alt komitəsinin Strasburqda keçirilən növbəti
iclasında Lord Rassel Consonun hazırladığı yeni hesabatda Azərbaycan
ərazilərinin işğalı, Dağlıq Qarabağdakı rejimin separatçı olması, bir milyon
azərbaycanlının yurdundan didərgin düşməsi və s. faktlar öz əksini tapdı.
Bu komitənin yaradılmasına Ermənistan tərəfı öz etirazım
bildirsə də, komitəyə sədrlik edən Lord R.Consonun dövründə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü və Dağlıq Qarabağ məsələsi daim diqqətdə
saxlanılmış, işğal olunmuş ərazilərdəki real vəziyyətlə bağlı mütəmadi
olaraq
hesabatlar
hazırlanaraq
Assambleya
üzvlərinin
diqqətinə

nümayəndə heyətini qəbul etmiş, görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlar, münaqişənin nizama
sahnması perspektivləri müzakirə olunmuşdur.
17-18 sentyabr - Nyu-Yorkda ATƏT-in

1
yanvar - Belçika (Xarici işlər naziri K.Qüxt) Sloveniyanı
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etmişdir.

qrupunun

ABŞ-dan olan həmsədri Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə

çatdırılmışdır. Lord R.Consonun 2009-cu ilin yayında vəfatından sonra Alt
komitə fəaliyyətini faktiki olaraq dayandırmışdır.

görüş keçirmişdir.
5-6 dekabr - ATƏT-in Nazirlər Şurasının Lyublyanada qəbul

17-19 yanvar - Londonda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin öz aralarında
məsləhətləşmələri, eləcə də Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri
iləgörüşləri keçirilmişdir.

edilmiş bəyanatında 2005-ci il ərzində “Praqa prosesi” çərçivəsində Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlarda, xüsusilə ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin himayəsi altmda Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin

20-23 yanvar - Brüsseldə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlorinin
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri K.Qiixtlə görüşü keçirilmişdir.

Varşava və Kazan görüşlərində əldə olunmuş tərəqqiyə razılıq ifadə olunur
və hər iki ölkənin prezidentinə yaranmış imkanlardan münaqişənin nizama
salınması üçün istifadə etmək tövsiyə olunurdu.
16
dekabr - Azərbaycanda səfərdə
qrupunun amerikalı, rusiyalı və fransah həmsədrləri

-

olan

ATƏT-in

səfırlər S.Mənn,

Y.M erzlyakov və B.Fasye mətbuat konfransı keçirmişlər.
Səfərin yekununa dair bəyanatla çıxış edən

həmsədrlər

Ermənistan-Azərbaycan, Dağhq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində
ətraflı müzakirələr aparıldığmı və “Praqa prosesi” çərçivəsində danışıqların
düzgün istiqamətdə davam etdiyini bildirərək bunun onların Lyublyanada
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/ fevra l - Bakıda Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti İlham
Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul etmişdir. Görüşdə
Minsk

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
ilə bağlı aparılan danışıqlar prosesinin hazırkı vəziyyəti, perspektivləri və
qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra digər məsələlər ətrafında fıkir mübadiləsi
aparılmışdır.
31 yanvar - 3 fe v ra l - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı
və Yerevana səfərləri zamanı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri və
Xarici işlər nazirləri ilə görüşləri keçirilmişdir.
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10-11 fevra l - Paris yaxınlığındakı Rambuye sarayında
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ATƏT-in Minsk qrupu
həm sədrlərinin iştirakı ilə görüşü olmuşdur. Görüşdə
ErmanistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair
müzakirələr aparılmış, sonra yenidən Azərbaycan və Emıənistan
prezidentləri arasında təkbətək görüş keçirilmişdir.
23
fevra l - Türkiyə Böyük Millət M əclisinin xüsusi iclaslarmda
Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunmuşdur.
7-8 m art - Vaşinqtonda ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
20 m art - İstanbulda ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
20 m art - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsi üzrə vasitəçilik missiyasım həyata keçirən ATƏT-in M insk
qrupunun həmsədrləri S.M ənn (ABŞ), B.Fasye (Fransa) və Y.M erzlyakov
(Rusiya) İstanbulda növbəti məsləhətləşmələr keçirmişlər. Mətbuat üçün
qapalı keçən görüşdə ATƏ T-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi
A.Kaspşik də iştirak etmişdir. Həmsədrlərin Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin fevralda Fransada keçirilmiş görüşünün nəticələri və
münaqişənin sülh yolu ilə nizama salınması istiqamətində atılacaq növbəti

(Fransa), Y.MerzIyakov (Rusiya), habelə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşik (Polşa) ilə
damşıqlar aparmış, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllinə dair gündəlikdə duran məsələlər müzakirə edilmişdir.

24
may - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri qrupun üzv
olan dövlətlərin nümayəndələri ilə birgə bəyanat vermişlər. Sənəddə
deyilirdi: “Biz, Rusiya Federasiyasının, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və
Fransanm xarici siyasət idarələri başçılarınm müavinləri, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi
nümayəndəsi Bakıya birgə diplomatik missiya ilə gəlmişik. Səfərdə məqsəd
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ m ünaqişəsinin dincliklə nizama
salınmasına kömək etməkdir, çünki hər iki tərəfin nizamasalmanm əsas
prinsipləri barədə razılığa gəlməsinin vaxtı çatmışdır” .
5
görüşü keçirilmişdir.

14
'ıyun - Parisdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər
nazirlərinin Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.
19-21 iyun - İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin
Bakı şəhərində keçirilən XXXIII konfransı Ermənistanm Azərbaycana qarşı
təcavüzü ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir.

addımlara dair fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
24-25 m art - Rusiyamn təşəbbüsü ilə ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədri olan ölkələrin Xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində

iyun - Buxarestdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin

qətiyyətlə

Qəbul edilən sənəddə üzv dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü
pisləmiş, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş

21 aprel - Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in

Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasım tələb etmişlər.
22-23 iyun - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
ATƏT-in Daimi Şurasına hesabatı dinlənilmişdir. Eyni zamanda,
həmsədrlərin ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakçıları üçün brifinqi

Minsk qrupunun amerikalı həmsədri, səfir S.Mənni qəbul etmiş və görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağhq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə

keçirilmiş, ATƏT-in Daimi Şurasımn sədri və ATƏT-in Baş Katibi ilə
görüşləri olmuşdur.

həllinə dair aparılan danışıqlar prosesinin hazırkı vəziyyətinə dair fıkir

30
iyun - M oskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
məsləhətləşmələri olmuşdur.

xüsusi missiyasımn və M insk qrupu həmsədrlərinin Bakı və Yerevana səfəri
olmuşdur.

mübadiləsi aparılmışdır.
2

m ay - Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində Ermənistan-Azərbaycan,

17

iyul - “Səkkizlər qrupu” sədrinin Dağhq Qarabağla bağlı

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinə dair məsləhətləşmələr

bəyanatında deyilirdi:

keçirilmişdir. Məsləhətləşmələrdə Rusiya Xarici işlər nazirinin müavini

haqqında məsələ qaldırıldı. Biz təsdiq etdik ki, “Səkkizlər qm pu” ATƏT-in
M insk qrupu həmsədrlərinin vasitəçilik səylərini dəstəkləyir və münaqişəni

Q.Karasin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri S.Mənn (ABŞ), B.Fasye

“Görüşdə

Dağlıq Qarabağla əlaqədar vəziyyət
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artıq 2006-cı ildə dincliklə nizama salmağm əsas prinsiplərinin tezliklə
razılaşdırılmasının zəruri olduğunu vurğulayır”. Bununla yanaşı, sənəddə

ilə bağlı danışıqların hazırkı
mübadiləsi aparılmışdır.

bildirilirdi: “Biz Azərbaycanı və Ermənistanı siyasi iradə göstərməyə və
razılaşma əldə etməyə, öz xalqlarını müharibəyə deyil, sülhə hazırlamağa

6 oktyabr - AŞPA-nın payız sessiyasımn gedişində Dağlıq
Qarabağ üzrə alt komitənin iclası keçirilmişdir.

çağırırıq” .
4
avqust - Nyu-Yorkda Azərbaycan Respublikası 2004-cü ildən
artıq üçüncü dəfə Azərbaycamn işğal olunmuş ərazilərində vəziyyətlə bağlı

6 oktyabr - M oskvada ATƏT-in M insk qmpu həmsədrlərinin
iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistanm Xarici işlər nazirləri səviyyəsində
münaqişənin sülh yolu ilə həlli yollarının axtarışına dair danışıqların növbəti
mərhələsi başa çatmışdır.

məsələni BM T Baş Assambleyasınm gündəliyinə çıxarmışdır.
7
sentyabr - BMT Baş Məclisinin 60-cı sessiyasınm 98-ci plenar
iclaslarında “Azərbaycanm işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamə
qəbul edilmişdir. Beş maddədən ibarət qətnamədə BMT-nin Baş Məclisi
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində baş verən yanğınlardan və onun
vurduğu böyük ekoloji ziyandan ciddi narahathğım bildirmişdir.
Sənəddə yanğmların qarşısının ahnm ası və nətieələrinin aradan
qaldırılması

üçün

təcili

ekoloji

əməliyyatın

keçirilməsinin

zəruriliyi

vurğulanmış, tərəflərin bu məqsədlə əməkdaşlıq etməyə hazır olması
bəyənilmiş, bu əməkdaşlıq qarşılıqh etimad yaradan vacib tədbir kimi
qiymətləndirilmiş, ekoloji əməliyyata hazırlıq kimi ətraf mühitə dəyən qısa
və uzunmüddətli ziyanın müəyyənləşdirilməsi üçün bölgəyə BMT-nin Ə traf
Mühit Proqramımn m ütəxəssislərinin iştirakı ilə ATƏT-in missiyasmm
göndəriləcəyi vurğulanmış, BMT-nin bütün müvafiq təsisatları yanan
ərazilərin bərpasına yardım göstərməyə çağırılmış, ATƏT-in fəaliyyətdə
olan sədrindən məsələ ilə bağlı Baş Məclisin üzv dövlətlərinə 2007-ci il
aprelin 30-dan gec olmayaraq hesabat təqdim etməsi xahiş olunınuşdur.
12 sentyabr - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Ermənistan Xarici işlər naziri ilə görüşü keçirilmişdir.
13 sentyabr - Londonda ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan Xarici işlər naziri ilə görüşü keçirilmişdir.
24-26 sentyabr - Nyu-Yorkda ATƏT-in Minsk qmpu
həmsədrlərinin Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə görüşləri
keçirilmişdir.
2

vəziyyəti və perspektivlərinə dair fikir

6
oktyabr - M oskvada Rusiya Xarici işlər nazirinin Azərbayca
və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrıhqda görüşləri keçirilmişdir.
24 oktyabr - Parisdə Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər
nazirlərinin Minsk qm pu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.
25 oktyabr - Brüsseldə Minsk qmpu həmsədrlərinin ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədri K.Qüxtla görüşü keçirilmişdir.

16
noyabr - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
ATƏT-in Daimi Şurasına hesabatı dinlənilmişdir.
20-24 noyabr - ATƏT-in Minsk qm pu həmsədrlərinin Bakı və
Yerevana səfərləri zamanı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə
görüşləri keçirilmişdir.
28
görüşü keçirilmişdir.

noyabr - M inskdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərini

28-29 noyabr - NATO üzvü olan 26 ölkənin dövlət və hökumət
başçılarının iştirakı ilə Riqada keçirilən Zirvə toplantısının yekunu olaraq
qəbul olunmuş 46 bənddən ibarət kommünikenin 43-cü bəndində alyans
üzvü olan ölkələrin Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin hələ də həll
edilməməsindən narahatlığı əks olunmuşdur. NATO-nun Zirvə toplantısının
yekun bəyannaməsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi
dəstəklənmiş və münaqişələrin sülh yolu ilə həll edihnəsinə nail olmaq
məqsədilə davam edən səylər m üsbət qiymətləndirilmişdir.
4-5

dekabr

-

ATƏT-in

Nazirlər

Şurasının

Brüsseldə

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar qəbul
Görüşdə

etdiyi bəyanatda 2006-cı il ərzində aparılmış danışıqlar nəticəsində tərəflərin
əsas prinsiplər üzrə razılığa gəlmələri üçün daha da yaxınlaşması qeyd

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması

olundu. Bununla yanaşı, qəbul edilən sənəddə Azərbaycan və Ermənistan

ATƏT-in

M insk

oktyabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev
qrupunun

həmsədrlərini

238

qəbul

etmişdir.

239

Erm ənistanın Azərbaycana təcavüzü: T əhlili xronika (1987-2011)

prezidentləri 2007-ci ildə baza prinsipbrini razılaşdırmaq üçün səyləri
gücləndirməyə çağırıldılar. Bundan əlavə, Brüsseldə ATƏT-in Minsk qrupu
həm sədrlərinin Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə görüşləri
də keçirilmişdir.
11

dekabr - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri Dağlıq

Qarabağda keçirilmiş “referendum la” bağlı bəyanat yaymışlar. Bəyanatda
deyilir: “ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri bildirirlər ki, Dağlıq
Qarabağ rəhbərliyi beynəlxalq ictimaiyyətin heç bir üzvünün, o cümlədən
həmsədr ölkələrin müstəqil dövlət kimi tammadığı “Dağlıq Qarabağ” adlı
bir “respublika”nm dekabrın
10-da “konstitusiya” referendumunu
keçirmişdir. Həmsədrlər inanmırlar kı, belə bir “referendum” Dağlıq
Q arabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar prosesinə
xidm ət edəcəkdir. Dağlıq Qarabağın hər hansı gələcək hüquqi statusu heç
bir hədə olmadan, yaxud zor işlədilmədən, həm də bütün tərəflərin iştirakı
ilə yalnız M insk qrupu çərçivəsində və yalmz siyasi danışıqların nəticəsi
kimi müəyyən edilməlidir” .
12-16 dekabr - M adriddə ATƏT-in gələcək fəaliyyətdə olan sədri
İspaniya Xarici işlər naziri M .M oratinosla və İspaniya Xarici İşlər Nazirliyi
əməkdaşları ilə görüş keçirilmişdir.

yan var - İspaniya (Xarici işlər naziri M .Moratinos) Belçikam

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
23 yanvar - M oskvada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə məsləhətləşmələri
keçirilmişdir. Rusiya Xarici işlər nazirinin Azərbaycan və Ermənistan Xarici
işlər nazirləri ilə, Rusiya Xarici işlər nazirinin stats-katibi Q.Karasinin
iştirakı ilə

görüşü keçirilmişdir. Rusiya Xarici işlər nazirinin ATƏT-in

Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşü də olmuşdur.
24 yan var - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in

M insk

qrupunun

həmsədrlərini

24-26 yanvar - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı,
Yerevan və Xankəndinə səfərləri olmuşdur.
29 yanvar
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri
Y.Merzlyakov (Rusiya), B.Fasye (Fransa) və M .Brayza (ABŞ) bəyanat
vermişlər. Bəyanatda deyilir ki, həmsədrlər m ünaqişənin həlli istiqamətində
aparılan son danışıqlarda Ermənistan və Azərbaycan rəhbərlərinin nümayiş
etdirdikləri konstruktiv yanaşmadan razıhqlarım bildirirlər. Həmsədrlər
qeyd edirlər ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli üçün əsas prinsiplər toplusunun tamamlanmasında Ermənistan və
Azərbaycan rəhbərlərinin göstərdikəri konstruktivlik onları ruhlandırır.
14 fevral - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Ermənistan Xarici işlər naziri ilə məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
15 fevra l - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Almaniyanm Konrad Adenauer
Fondu tərəfindən təşkil olunmuş
“Azərbaycan XXI əsrdə - inkişaf və perspektivlər” mövzusunda
m üzakirələr zamanı qeyd etmişdir ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil ola, yaxud
Ermənistana birləşə bihnəz, Azərbaycanın əraziləri Ermənistanın işğahndan
azad edilməli və bizim qaçqınlarımız, məcburi köçkünlərimiz
eyni
zamanda, Dağlıq Qarabağdan olan, xüsusən də qədim Azərbaycan şəhəri

2007
1

ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivlərinə dair fıkir
mübadiləsi aparılmışdır.

qəbul

etmişdir.

Görüşdə

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması

Şuşadan olan məcburi köçkünlər öz torpaqlarına qayıtmahdırlar. Bununla
yanaşı, dövlət başçısı demişdir: “ Ermənilər artıq öz müqəddəratını toyin
ediblər. İndi isə onlar cahşırlar ki, bu iki prinsipi - ərazi bütovlüyü və öz
müqəddəratım təyinetmə prinsiplərini bir-biri ilə ziddiyyətə gətirsinlər.
Erməni xalqı öz müqəddəratını artıq təyin edibdir, Ermənistan dövləti var.
Ə g ərb u baxımdan, bu məntiqdən yanaşsaq, yəni onların məntiqini götürsək,
onda dünyada nə qədər erməni dövlətləri yaranmahdır? Çünki onlar bir çox
ölkələrdə yaşayırlar. Əgər Dağlıq Qarabağda digər erməni dövləti yaratsalar,
onda sabah onlar istəyəcəklər ki, Gürcüstanda da belə bir dövlət yaransın.
Hətta deyim ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sayı Gürcüstanda
yaşayan ermənilərin sayından 4 dəfə azdır. Eyni zamanda, beynəlxalq
sülhyaratm a əməliyyatları olm alıdır və biz buna razıyıq. Dağlıq Qarabağın
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gələcək statusu məsələsi iki tərəf arasında müzakirə olunacaq və Dağlıq
Qarabağa dünyada mövcud olan, yaxud mövcud olmayan, biz bu haqda
düşünməliyik, muxtariyyət statusu verilə bilər. Bizim təklif etdiyim iz
mövqe konstruktivdir
və maksimumdur. Bu, ATƏT-in Minsk qrupu
tərəfindən dəstəklənir, onlar bu məsələ ilə məşğul olur və bu, regiona sülh
gətirə bilər” .
15
fevra l - Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti İlham Əliyev
Almaniyanm “Deutsche W elle” teleradio kanalına müsahibəsində
bildirmişdir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycamn ərazisidir, eləcə də
Azərbaycamn ərazi bütövlüyü BMT və bütün beynəlxalq birlik tərəfindən
tanınmışdır. Buna görə də münaqişə Azərbaycanm ərazi bütövlüyü
çərçivəsində, Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə və muxtariyyət
verilməklə həll olunmahdır. Eyni zamanda, bunun yeni və ya fövqəladə bir
şey olmadığım, belə halların dünyanm başqa bölgələrində də baş verdiyini,
eləcə də bir çox ölkələrdə milli azlıqların yaşadığını, yalmz Ermənistanda
milli azlıq yaşamadığmı və monodövlət olduğunu bildirən dövlət başçısı
demişdir: “Lakin bütün digər ölkələrdə milli azhqlar var. Aneaq milli azlıq
olmaq o demək deyil ki, sənin hansısa ərazini ölkədən ayırmaq hüququn var.
Təsəvvür edin ki, erm ənilər yaşadıqları dünyanm bütün ölkələrində öz
m üqəddəratlarını təyin etməyə çalışsalar, nə baş verər?! Neçə yeni erməni
dövləti yaranacaq?! Nə üçün onlar öz müqəddəratlarım Azərbaycanda təyin
etməlidirlər?! Onların artıq Ermənistan dövləti var. Ermənilər artıq öz
müqəddəratmı təyin etmişlər. İndi onlar bizim ərazimizdə, tarixi
torpaqlarımızda başqa bir dövlət yaratmaq istəyirlər. Sabah onlar başqa
ölkələrin
ərazilərində
qəbulolunm azdır” !

də

dövlət

yaratmaq

istəyəcəklər.

Bu,

ölkənin peyda olunmasım kim istər?! Heç kəs bunu istəməz və Azərbaycan
da buna razı olmayacaqdır. Ölkələrdə istənilən ərazi dəyişikliyi yalnız
həmin ölkənin razılığı ilə ola bilər. Bizim halda, Azərbaycan Dağlıq
Qarabağın müstəqilliyi ilə razılaşmasa, o, heç zaman müstəqil
olmayacaqdır. Beynəlxalq birlik də heç zaman Dağlıq Qarabağı müstəqil
dövlət kimi tammayacaqdır”. Buna görə də, beynəlxalq münasibətlərin əsas
prinsiplərinin qorunmah olduğunu, əgər bu prinsip bir dəfə pozularsa, digər
prinsiplərin pozulması üçün heç bir məhdudiyyət olmayacağmı və bu halda
beynəlxalq münasibətlərin bütün sisteminin zərər çəkəcəyini bildirən dövlət
başçısı “Nə üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasınm Dağlıq Qarabağla bağlı
qəbul etdiyi qətnamələrin həyata keçirilməməsi məsələsi bu qədər
vacibdir?!” - deyə qeyd etmişdir: “Çünki bu, onu göstərir ki, mexanizm
işləmir. Təhlükəsizlik Şurasımn qətnamələrinin icra mexanizmi Ennənistan
üçün məcburiyyət yaratmır və Ermənistan onlara məhəl qoymur. Deməli,
sabah
da heç kəs Təhlükəsizlik Şurasımn qətnamələrinə
məhəl
qoymayacaqdır. BMT beynəlxalq mübahisələri və münasibətləri nizama
salmaq üçün universal mexanizmdir. Əgər bu halda o işləmirsə,
hallarda da işləməyəcək, bu isə fəlakətə gətirib çıxaracaqdır”.
soyqırımı

digər

19-26 fevra l - Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Xocalı
haqqında həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün

Türkiyənin İstanbul və daha 25 vilayətində “Xocah həftəsi” adlı tədbirlər
proqramı çərçivəsində anım mərasimləri keçirilmişdir.

23
fevra l - Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti İlham Əliy
Xocalı soyqırımmın 15-ei ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqına
m üraciətində demişdir: “ ...1992-ci il fevralın 26-da qədiın Azərbaycan

Bununla yanaşı, Azərbaycan Prezidenti ərazi bütövlüyü prinsipinin

şəhəri Xocalı erməni hərbi birləşmələri tərəfindən vəhşicəsinə dağıdıldı,
onun müdafiəçilərinə və sakinlərinə amansız divan tutuldu. Yüzlərlə dinc

belə m ünaqişələr həll olunan zaman əsas prinsip kimi götürülməli olduğunu
və əgər bu prinsip pozularsa, zəncirvari reaksiyanm baş verəcəyini

sakin görünməmiş işgəncələrlə öldürüldü, uşaqlar, qadınlar, qocalar, bütöv
ailələr məhv edildi, onların meyitləri təhqir olundu. XX əsrin sonunda

bildirərək, m üxtəlif ölkələrdə, Avropada, Asiyada, digər yerlərdə çoxlu milli

dünyanm gözü qarşısında baş vermiş belə kütləvi qırğın hadisəsi öz

azhqlar yaşadığını diqqətə çatdırmaqla demişdir: “Ə gər onlar hamısı

am ansızlığına və qəddarlığına görə təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil,

müstəqil dövlət yaratmağa başlasalar, nə baş verəcək?! Bizim məlumatlara
və beynəlxalq müşahidələrə əsasən hazırda Dağlıq Qarabağda 60 minə

bütövlükdə bəşəriyyətə və insanlığa qarşı törədilmiş cinayət idi...Bu gün
artıq heç kimə sirr deyil ki, Xocalı faciəsi davakar erməni millətçilərinin

qədər insan yaşayır. Dünya xəritəsində 60 min əhalisi olan yeni xırda bir

yüzilliklər boyu türk və A zərbaycan xalqlarına qarşı apardığı soyqırımı və
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etnik təmizləmə siyasətinin qanlı səhifəsi idi...Xocah qırğınını törotməklə
erməni millətçiləri hiyləgər siyasi və taktiki məqsədlər güdürdülər. Onlar
bununla xalqımızın mübarizə əzmini qırmaq, onu tarixi torpaqlarımızın
işğalı faktı ilə barışmağa məcbur etmək istəyirdilər. Lakin düşmənin
niyyətləri baş tutmadı, xalqımız öz dövlətinin suverenliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda mübarizədə yüksək iradə və qəhrəmanhq nümunəsi göstərdi...”
26
fevra l - Xocalı həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, beynəlxalq
aləmdə yayılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi
istiqamətində davamlı olaraq addımlar atılmışdır. Bu baxımdan Heydər
Əliyev Fondu, xüsusilə onun prezidenti, YLTNESKO və İSESKO-nun
xoşməram h səfıri, millət vəkili M ehriban xamm Əliyevanın təşəbbüsii ilə
Brüsseldə təşkil olunan “təcavüzün qurbanları” adlı foto və uşaq rəsmlərinin
sərgisi də bu həqiqətlərin beynəlxalq aləmə çatdırılması işinin davamı
olmuşdur.
Fevral - Türkiyə Böyük M illət Məclisinin xüsusi iclasında Xocalı
soyqırımı ilə bağlı məsələ geniş müzakirə olunmuşdur.
13-14 mart - Cenevrədə Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər
nazirlərinin, ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycan Xarici işlər
naziri ilə görüşü keçirilmişdir.
29-30 mart - Vyanada həmsədrlərin ATƏT-in Minsk qrupu
iştirakçıları üçün briflnqi keçirilmişdir.
29 m art - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə Azərbaycan
xalqına müraciətində Ermənistanm etnik təmizləmə və soyqırım siyasətinin
mərhələlərlə davam etdiyini vurğulayaraq demişdir: “ ...1905-ci və 1918-ci
illərdə erməni hərbi dəstələrinin Qafqazın m üxtəlif bölgələrində həyata

19
aprel - Belqradda Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşhq Təşkilatın
Xarici İşlər Nazirləri Şurası çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan Xarici
işlər nazirlərinin görüşü keçirilmişdir.
10-11 m ay - Strasburqda ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşləri
keçirilmişdir.
15-17 may - Pakistanm İslamabad şəhərində keçirilmiş İslam
Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXXIV konfransı Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı qətnamə qəbul etmişdir.

Qəbul edilən sənəddə üzv dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü
qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı qüw ələrinin işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etmişlər.
18
may - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliye
Fransanın “La Lettre Diplom atique” jum alına müsahibəsində qeyd etmişdir
ki, Ermənistan, bütün digər beynəlxalq təşkilatların mövqeyi kimi, Avropa
İttifaqınm da mövqeyinə məhəl qoymur və beynəlxalq hüququn bütün
normaları və prinsiplərini pozur. Ermənistamn Azərbaycana qarşı təcavüzü
nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20 faizinin işğal olunduğunu, işğalçı
qüvvələrin işğal edilmiş ərazilərdən qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını
tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsinə əhəmiyyət
vermədiyini bildirən dövlət başçısı İlham Əliyev qeyd etmişdir ki,
Ermənistan Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan ərazilərdə etnik
təmizləmə siyasəti həyata keçirmiş və bu siyasətin noticəsində bir
milyondan artıq soydaşımız qaçqm və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşmüşdür.
Bununla yanaşı, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tarixi ərazisi

keçirdiyi kütləvi qətllər və talanlar, 1948-1953-cü illərdə soydaşlarımızın
Ermənistan Respublikası ərazisindəki ata-baba yurdlarından deportasiya

olduğunu, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün BMT və bütün beynəlxalq
birlik tərəflndən tanmdığım və buna görə də, münaqişənin Azərbaycanm

edilməsi, 1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan
qoparmaq məqsədi güdən genişm iqyash müharibə və onun bu gün də davam

ərazi bütövlüyü çərçivəsində, Dağlıq Qarabağa yüksək özünüidarə və
m uxtariyyət statusu verilməklə həll edilməli olduğunu bildirən Azərbaycan

edən acı nəticələri, 1992-ci ilin Xocalı faciəsi - bunlar təcavüzkar erməni

Prezidenti demişdir: “Bir çox ölkələrdə milli azhqlar yaşayır. Lakin milli

millətçilərinin

azlıq olmaq o demək deyil ki, sənin hansısa ərazini ölkədən ayırmaq

azərbaycanhlara

qarşı

planlı

soyqırımı siyasətinin qanlı səhifələridir...”

244

surətdə

həyata

keçirdiyi

hüququn var. Təsəvvür edin ki, ermənilər dünyanm yaşadıqları bütün
ölkələrində öz müqəddəratını təyin etməyə çalışsalar, nə baş verər? Neçə
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yeni erməni dövləti yarana bilər?! Ermənistan rəhbərliyi aydın başa
düşməlidir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsi ilə bağlı heç bir güzəştə
getməyəcəkdir”.
Eyni zamanda, beynəlxalq təşkilatlarm da münaqişənin həlli ilə
bağlı daha fəal və qəti mövqe nümayiş etdirməli olduğunu bildirən dövlət
başçısı demişdir: “Son genişlənmə prosesindən bəri Cənubi Qafqaz
Avropanın qonşusuna çevrilmişdir. Zənnimcə, Avropa İttifaqı qonşuluğunda
münaqişə ocaqlarınm mövcudluğuna biganə qala bilməz. Belə ki, bu
münaqişə ocaqları yalnız Cənubi Qafqaz regionu üçün deyil, bütünlükdə
A vropa üçün, onun sabit iqtisadi inkişafı üçün təhlükə yaradır”.
25
m ay - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri B.Fasye və
Y.M erzlyakov Bakıdakı görüşlərinin yekunlarına dair mətbuat konfransı
keçirmişlər.
Fransa və Rusiya vasitəçiləri bildirmişlər ki, görüşlərdə

13

iyul - Həmsədrlərin ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakçıları

üçün brifinqi və Yüksək Planlaşdırma Qrupu və ATƏT-in fəaliyyətdə olan

sədri ilə görüşü olmuşdur.
1
avqust - M oskvada ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair bağh
qapı arxasmda məsləhətləşmələri keçirilmişdir. M əsləhətləşmələrdə
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi də iştirak etmişdir.
Elə həmin gün həm sədrlər və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
şəxsi nümayəndəsi Rusiya Xarici işlər nazirinin stats-katibi və müavini
Q.Karasinlə məsləhətləşmələri davam etdirmişlər. Söhbət zamanı əsas
nizamasalma prinsiplərinin razılaşdırılmasına dair damşıqlar prosesinin
vəziyyəti və perspektivləri, qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
həllinin baza prinsipləri müzakirə olunmuşdur. B.Fasye demişdir ki,

müzakirə olunmuşdur.
3
sentyabr - Brüsseldə ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə ayrı-ayrılıqda görüşləri

vasitəçilərin başlıca vəzifəsi sülh yolu ilə nizamasalmanm əsas prinsiplərini
hazırlamaqdır. Əldə olunmuş razılaşmaya görə, iki prezidentin növbəti

keçirilmişdir.
18

görüşünün iyunun 9-da Sankt-Peterburqda keçiriləcəyi bildirilmişdir.

Əliyev ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri B.Fasyeni (Fransa),
Y.MerzIyakovu (Rusiya), M.Brayzanı (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan

5-7 iyutt - ATƏT-in M insk qrupunun Rusiyadan olan həmsədrinin
regiona səfəri zamanı Azərbaycan və Ermənistan respublikalarınm
rəhbərləri ilə görüşləri keçirilmişdir.
6

'ıyun - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Prezident sarayında

sentyabr - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

sədrinin xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüş zamanı
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama sahnması
ilə əlaqədar aparılan danışıqlar prosesinin hazırki vəziyyəti ilə bağlı

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini və təşkilatın fəaliyyətdə olan
sədrinin xüsusi nümayəndəsini qəbul etmişdir.

məsələlər müzakirə edilmişdir.
5
oktyabr - Vaşinqtonda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin

7-8 iyun - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Yerevana səfəri
zamanı Ermənistan rəhbərliyi ilə görüşü keçirilmişdir.

ABŞ D övbt katibinin müavini D.Fridlə görüşü keçirilmişdir.
17
oktyabr - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin

9
iyun - Sankt-Peterburqda
prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir.

Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə görüşləri keçirilmişdir.
22 oktyabr - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin

Azərbaycan

və

Ermənistan

Ermənistan

Fransa Xarici işlər nazirinin siyasi direktoru J.A m o ilə görüşü keçirilmişdir.
24-27 oktyabr - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı və

prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir. Sonra ATƏT-in Minsk qrupunun

Yerevana səfərləri zamanı Azərbaycan və Ermənistan respublikalarının

həmsədrləri və Xarici işlər nazirləri danışıqlara qatılmışlar. Görüş zamam

rəhbərləri ilə görüşləri keçirilmişdir.
26
oktyabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev

Sankt-Peterburqun
“Baltik

ulduzu”

“Konqreslər

m ehmanxanasında

sarayı” dövlət
Azərbaycan

və

kompleksinin

tərəflər mövqelərini bildirmiş, başhca prinsiplər müzakirə olunmuşdur.

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərini qəbul etmişdir.
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8

noyabr - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin

A TƏT-in Daimi Şurasına hesabatı dinlənilmişdir.
14 noyabr - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri təşkilatın
fəaliyyətdə olan sədri, İspaniyanm Xarici işlər naziri M.Moratinos ilə
görüşmüşlər. Görüşdən sonra qəbul edilən bəyanatda bildiıilir ki,
həmsədrlər ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan dam şıqlar
prosesinin cari vəziyyəti barədə məlumat vermişlər. Bu, həmsədrlərin
M adriddə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə üçüncü görüşü olmuşdur.

nümayəndələri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh
yolu ilə həllinə dair Əsas Prinsiplər Toplusunu Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinə təqdim olunm aq üçün bu ölkələrin Xarici işlər nazirlərinə
vermişlər. Bəyanatda deyilir ki, damşıqların son üç ili ərzində həmsədr
dövlətlərin vasitəçiliyi sayəsində iki tərəf arasında olan yanaşma
müxtəlifliyi azalmış və tərəflər arasında həll ediləsi cəmi bir neçə fikir
ayrıhğı qalmışdır. M adriddə təqdim olunan Əsas Prinsiplər Toplusu
tərəflərə qalan razdaşdırdm am ış məsələlərin ədalətli və konstruktiv həllini
təklif edir.

13-16 noyabr - M adriddə ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin

29-30 noyabr - ATƏT-in Nazirlər Şurasmın M adriddə keçirilən
növbəti iclasında qəbul edilən bəyanatda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində cari damşıqların
gələcək seçki ilində davam etdirilməsinə dair Azərbaycan və Ermənistan

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri İspaniya Xarici işlər naziri M.M oratinosla
görüşü keçirilmişdir. Eyni zamanda, M insk qrupu həmsədrlərinin
məsləhətləşmələri olmuşdur.

arasında razılığın əldə edilməsindən məmnunluq ifadə olundu. Bununla
yanaşı, sənəddə ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə
münaqişənin nizamlanmasmm baza prinsiplərinin razılaşdırılması üçün

29 noyabr - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri M.Moratinos
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasınm M adriddə

tərəflərə təqdim olunmuş variant dəstəklənirdi.
10-13 dekabr - Helsinkidə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
ATƏT-in gələcək fəaliyyətdə olan sədri Finlandiyanm Xarici işlər naziri
İ.Kanerva ilə görüşü keçirilmişdir. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin

Bəyanatda qeyd olunur ki, M.M oratinos M insk qrupunun fəaliyyətini
dəstəkləyir. O, Azərbayean və Ermənistan prezidentləri, habelə Xarici işlər
nazirləri ilə dəfələrlə görüşmüşdür.

keçirilən 15-ci iclasında bəyan edib ki, “dondurulmuş münaqişələr”in həlli
üçün siyasi iradə göstərmək lazımdır. Qurumun Parlament Assambleyasmm
sədri Qoran Lenmarker isə çıxışında Dağlıq Qarabağda, Abxaziyada,
Cənubi Osetiyada, Dnestryamda və Kosovodakı münaqişələrin sülh yolu ilə
həllinin vacibliyini vurğulamışdır. O, ATƏT-in Minsk qrupunun bu
istiqamətdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdiyini diqqətə çatdırmışdır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə
nizama salınması üçün “qızıl imkan”ların olduğuna inandığmı söyləyən
Q.Lenmarker hər iki tərəfm siyasi iradəsi ilə sülh sazişinin imzalana
biləcəyini vurğulamışdır.
29 noyabr - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan
və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağhq
Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair M adriddə keçirilmiş
görüşündən sonra bəyanat vermişlər. Görüş ABŞ Dövlət katibinin müavini
N.Börns, Rusiyanm Xarici işlər naziri S.Lavrov və Fransanm Xarici işlər
naziri B.Kuşnerin iştirakı ilə keçirilmişdir. Həmsədr dövlətlərin
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məsləhətləşmələri olmuşdur.

2008
1 yanvar - Finlandiya (Xarici işlər naziri İ.Kanerva, daha sonra
A.Stubb) İspaniyanı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
13-19 yanvar - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı,
Yerevan və Xankəndinə və daha sonra yenə Bakıya səfəri olmuşdur.
Tərəflər nizamlanmanm Madrid Baza prinsiplərinə münasibət bildirmişlər.
14 yanvar - Azərbaycan Respublikasmın Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri B.Fasyeni (Fransa), Y.M erzlyakovu
(Rusiya), M.Brayzanı (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan danışıqların hazırki
vəziyyətinə dair məsələlər müzakirə edilmişdir.
18
yan var - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Prezident sarayında ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri B.Fasyeni
(Fransa), Y.M erzlyakovu (Rusiya), M.Brayzam (ABŞ) və ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə
dair aparılan danışıqlarla bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.
14 fe v ra l - Berlində keçirilmiş “Xocalı soyqırımı və 1915-ci il
hadisələrindəki gerçəklər” adlı elmi konfransda Heydər Əliyev Fondunun
dəstəyi ilə hazırlanm ış “Xocalı - uşaqların gözü ilə” adlı sərgi nümayiş
etdirilmiş, eləcə də erməni qəddarhğını əks etdirən kitablar paylanmışdır.
26
fe v r a l - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
Polşaya rəsmi səfəri zam am birgə mətbuat konfransında bəyanatında
1992-ci il fevrahn 26-da Erm ənistam n Azərbaycana qarşı etnik təmizləmə
siyasəti aparmasmı, m əhz o gün Azərbaycanın Xocalı şəhərinin
Ermənistanın təcavüzünə məruz qaldığını və azərbaycanhlara qarşı
soyqırımı törədildiyini, eləcə də o gecə 600-dən çox dinc insanm qətlə
yetirildiyini, onlardan 63-nün uşaq, 106-nın isə qadın olduğunu
vurğulayaraq bu hadisəni çox böyük cinayət kimi qiymətləndirmişdir.
3-4 m art - Ermənilər tərəfındən atəşkəsin pozulması nəticəsində
təmas xəttində bir neçə azərbaycanlı həlak olmuşdur.
7
m art - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri bu hadisə ilə bağlı
bəyanat qəbul etmişlər.
13
m art - Vyanada ATƏT-in Hofburq sarayında yerləşən ofısində
Minsk qrupunun həmsədrləri qrupun digər üzvləri üçün bağlı brifinq
keçirmişlər. Brifınqdə Y.M erzlyakov (Rusiya), B.Fasye (Fransa), amerikalı
həmsədr M.Brayzanın köməkçisi M .Karpenter və Minsk qrupunun üzvü
olan digər ölkələrin (Almaniya, Türkiyə, İtaliya, Belarus, Finlandiya,
İspaniya və Yunanıstan) nümayəndələri iştirak etmişlər.

Brifınqdən sonra

Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Y.M erzlyakov bildirib ki, bu görüşdə
ötən il noyabrın axırında münaqişə tərəfləri olan ölkələrin Xarici işlər
nazirlərinin M adrid görüşündən sonra həmsədrlərin danışıqlar prosesində

göstərdikləri səy, tərəflərin mövqeyi və əldə olunmuş nəticələr haqda
məlumat verilmişdir.
11-14 mart - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Ermənistan Xarici işlər naziri ilə görüşü keçirilmiş və öz aralarında
məsləhətləşmələri olmuşdur.
13-14 m art - İslam Konfransı Təşkilatımn Seneqalın Dakar
şəhərində keçirilmiş XI Zirvə toplantısı Ermənistanın
Azərbaycana
təcavüzü haqqmda qətnamələr qəbul etmişdir. Qəbul edilən sənədlərdə üzv
dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını
tələb etmişlər. Bununla yanaşı, Zirvə
konfransında təşkilatın yeni
Nizamnaməsi qəbul edilmişdir. İKT-nin bu əsas sənədinin məqsəd və
məramları bölməsində Azərbaycan nümayəndə heyətinin fəaliyyəti
nəticəsində ərazisi işğal altında olan dövlətlərin öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etməsi hüququnun üzv dövlətlər tərəfındən birmənah dəstəklənməsi barədə
müddəa təsbit edilmişdir.
14 mart - BMT Baş Məclisinin 62-ci sessiyasının 86-cı plenar
iclasında “Azərbaycamn işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adh qətnamə
qəbul edilmişdir. Sənəddə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
ermənilərin məskunlaşdırılması, həmin ərazilərdə yanğınların törədilməsi
pislənilir, Təhlükəsizlik Şurasınm məlum 4 qətnaməsinə istinad edilınəklə
erməni silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərindən dərhal,
tamamilə və qeyd-şərtsiz çıxarüması tələb olunurdu. Bununla yanaşı,
qətnamədə Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyünə hörmət ifadə
olunur, eləcə də öz torpaqlarından qovulmuş azərbaycanhların doğma
yurdlarına qayıtmaq hüququ bir daha təsdiqlənirdi.
14-16 m art - Parisdə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan Xarici işlər naziri ilə görüşü keçirilmiş və

öz aralarında

məsləhətləşmələri olmuşdur.
29 mart - Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti İlham Əliyev
31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə Azərbaycan
xalqına müraciətində Erm ənistam n etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin
XX əsrin sonunda da davam etdiyini bildirməklə 1992-ci ilin fevralında
erməni hərbi birləşmələrinin törətdiyi Xocalı faciəsini öz qəddarhğm a və
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am ansızlığma görə misli görünməmiş soyqırım aktı, insanlığın tarixində
qara ləkə kimi qalacağını bildirmişdir.
1-4 aprel - Buxarestdə ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
Azərbaycan və Ermənistan prezıdentləri ilə ayrı-ayrılıqda, eyni zamanda hər
iki ölkə Xarici işlər nazirləri ilə görüşləri keçirilmiş və həmsədrlərin
məsləhətləşmələri olmuşdur.
2
aprel - NATO-nun sammitində iştirak etmək üçün Buxarestdə
səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev onun
üçün ayrılmış iqamətgahda - “H ilton” hotelində ATƏT-in Minsk qrupunun

4-6 may - Paris və Strasburqda ATƏT-in Minsk qrupu
həmsədrlərinin Azərbaycan
və Ermənistanın Xarici işlər nazirləri ilə
görüşləri keçirilmiş və M insk qrupu həmsədrlərinin məsləhətləşmələri
olmuşdur.
8

may - Şuşa şəhərinin işğalımn ildönümündə İslam Konfran

Təşkilatının Gənclər Forumunun (İKT GF) mədəniyyətlərarası dialoq üzrə
baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevamn təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət”

kompaniyası təsis edilmişdir.
5
iyun - M oskvada ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərini

həmsədrləri M.Brayzanı (ABŞ), B.Fasyeni (Fransa), Y.M erzlyakovu
(Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi

Azərbaycan və Ermənistan prezıdentlərinin Sankt-Peterburq görüşü
ərəfəsində məsləhətləşmələri keçirilmişdir. M insk qrupu həmsədrlərinin

A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizam a salmması ilə bağlı məsələlər ətrafında fıkir
mübadiləsi aparılmışdır.

onlara müraciəti hazırlanmışdır.
6-8 iyun - Sankt-Peterburqda M DB-nin qeyri-rəsmi sammiti

2-4 aprel - NATO-nun Buxarestdə keçirilən Zirvə toplantısında
qəbul edilən
“dondurulmuş

Yekun Bəyannamənin 43-cü maddəsində ərazisində
münaqişələr” olan
dörd postsovet respublikasınm

müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi, eləcə də bu
münaqişələrin həmin prinsiplər əsasmda həll edilməsinin tövsiyə olunması
göstərilirdi.
16
aprel - ATƏT-in Vyanada Hofburq sarayında yerləşən ofisində
Minsk qrupunun həmsədrləri qrupa üzv olan digər ölkələrin təmsilçiləri
üçün növbəti ənənəvi brifinq keçinnişlər.
Brifınqdə Y.MerzIyakov

çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında, sonradan isə
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə görüşü keçirilmişdir.
Bundan əlavə, ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycan və
Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə görüşləri olmuş və həmsədrlərin
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
9-10 iyun - Helsinkidə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Finlandiyamn Xarici işlər naziri A.Stubbla
eləcə də, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi

nümayəndəsi H.Talvitye iləgörüşü keçirilmişdir.
10
iyun - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri A.Stubb ATƏT-

(Rusiya), B.Fasye (Fransa), M .Brayzanın köməkçisi M .Karpenter (ABŞ) və
Minsk qrupunun üzvü olan digər ölkələrin (Almaniya, Türkiyə, İtaliya,

Minsk qrupunun Rusiya, ABŞ və Fransadan olan həmsədrləri ilə Helsinkidə
keçirilən görüşünün yekunlarını şərh edərək bildirmişdir ki, Minsk

Belarus,

qrupunun həmsədrləri - Y.Merzlyakov, M.Brayza və B.Fasye ATƏT-in
fəaliyyətdə oian sədrinə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin

Finlandiya,

İspaniya

və

Yunanıstan)

nümayəndələri

iştirak

etmişdir. Həmsədrlər Minsk qrupuna üzv dövlətlərin nümayəndələrinə
NATO-nun Buxarest sammitində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri
ilə görüşləri, damşıqlar prosesinin mövcud durumu və gələcək fəaliyyət
istiqamətləri barədə məlumat vermişlər.
14-18 aprel - Vyanada ATƏT-in Minsk qrupunun növbədənkənar
iclasında Minsk qrupu həmsədrlərinin ATƏT-in Baş Katibi M. Brişambo
ilə məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
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Sankt-Peterburqda keçirilən görüşü, ümumilikdə Dağlıq Qarabağda vəziyyət
barədə məlumat vermişlər. A.Stubb bildirmişdir ki, münaqişənin ATƏT
məkanında həlli Finlandiyamn təşkilatda sədrliyinin prioritetidir.
O, Azərbaycanı və Ermənistanı M insk qrupunun imkanlarından tam istifadə
etməyə və münaqişənin həllinin əsas prinsipləri barədə təklifləri ciddi
müzakirə etməyə çağırmışdır.
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18-20 iyun - Uqatıdanm Kampala şəhərində İKT Xarici işlər
nazirlərinin XXXV konfransında Ermənistanm
Azərbaycana təcavüzü
haqqında qətnamələr qəbul edilmişdir. Qəbul edilən sənədləıdə üzv
dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasmı
tələb etmişlər.
27-28 iyun - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
Yerevan və Xankəndinə səfəri olmuşdur.

Bakı,

30 iyun - 3 iyul - Vyanada ATƏT-in təhlükəsizlik sahəsində
problemlərlə bağlı illik konfransında ATƏT-in Minsk qrupu iştirakçıları
üçün brifinqi
keçirilmişdir.

və

M insk

qrupu

həmsədrlərinin

məsləhətləşmələri

22 iyul - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri Y.Merzlyakov
(Rusiya), B.Fasye (Fransa) və M .Brayza (ABŞ) birgə bəyanat yaymışdır.
Həmsədrlər bəyanatda Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçdarımn iyunun

formatda görüşü keçirilmişdir. Görüş başa çatdıqdan sonra Rusiya,
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin birgə imzaladığı bəyannamədə
münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə tutulurdu.
Bəyannamənin im zalanm asında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də
iştirak etmişlər.
Bəyannamədə deyilirdi: ”Rusiya Federasiyası Prezidentinin dəvəti
ilə Azərbaycan Respublikasımn, Ermənistan Respublikasının və Rusiya
Federasiyasının prezidentləri 2008-ci il noyabrm 2-də M oskvada görüşərək,
Dağlıq Qarabağ m ünaqişəsinin vəziyyətini və onun siyasi vasitələrlə,
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri kimi Rusiyamn, ABŞ-ın və
Fransanm vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa
dialoqun davam etdirilməsi yolu ilə həlli perspektivlərini konstruktivlik
şəraitində konkret şəkildə və dolğun müzakirə edərək bəyan edirlər ki,
münaqişənin beynəlxalq hüququn prinsipləri və normaları, bu çərçivələrdə
qəbul olunmuş qərarlar və sənədlər əsasında siyasi yolla həlli ilə Cənubi
Qafqazda vəziyyətin sağlamlaşmasına və regionda sabitliyin və
təhlükəsizliyin bərqərar edilməsinin təmin olunmasına kömək edəcəklər ki,

6-da Sankt-Peterburqda keçirilmiş görüşündə və eləcə də həmsədrlərin iyun
ayımn 27-28-də regiona səfəri zamam əldə edilən konstruktiv nailiyyətləri
alqışlamışlar. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərb yolu ilə həllinin

bu da regionda iqtisadi inkişaf və hərtərəfli əməkdaşlıq üçün əlverişli şərait

olmadığım vurğulayan həm sədrlər Sankt-Peterburq görüşü zamam hər iki
ölkənin dövlət başçılarım M insk qrupu çərçivəsində aparılan damşıqları

yaradacaq”.
Bununla yanaşı sənəddə göstərilirdi ki, ATƏT-in Minsk qrupu

dəstəkləməyə çağırdıqlarmı bildirmişlər. Azərbaycan və Ermənistan Xarici

həmsədrlərinin münaqişənin siyasi yolla həllinin əsas prinsiplərinin işlonib

işlər nazirlərinin növbəti həftələrdə keçiriləcək görüşünü gözlədiklərini
bildirən həm sədrlər münaqişənin həllinin Baza prinsipləri üzərində işləməyi
davam etdirəcəklərini vurğulamışlar.

hazırlanması məqsədi ilə 2007-ci ilin noyabrın 29-da Madriddə tərəflərlə
keçirilmiş görüşü və sonrakı diskussiyalar nəzərə alınmaqla həmsədrlərin

24-27 sentyabr - Nyu-Yorkda Minsk qrupu həm sədr dövlətlərinin
nümayəndələrinin məsləhətləşmələri keçirilmiş və həmsədrlərin Ermənistan

vasitəçilik səylərinin davam etdirilməsinin böyük əhəmiyyətə malik
olmasını təsdiq edir və münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olunmasınm
bütün aspektləri və mərhələlərinin hüquqi öhdəliklər yaradan beynəlxalq

prezidenti, Azərbaycan və Ermənistan Xarici işlər nazirləri ilə görüşü, eləcə
də Minsk qrupu həmsədrlərinin məsləhətləşmələri olmuşdur.

təminatlarla müşayiət edilməli olduğuna razılaşırlar.
Eyni zamanda, bəyannamədə qeyd edilirdi ki, Azərbaycan vo

31 oktyabr - 1 noyabr - Moskvada Rusiya, Azərbaycan və

Ermənistan prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla həllinin

Ermənistan Xarici işlər nazirlərinin görüşü və Minsk qrupu həmsədrlərinin

razılaşdırılması üzərində işi, o cümlədən gələcəkdə yüksək səviyyədə

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin görüşü ərəfəsində
məsləhətləşmələri keçirilmişdir.

təmasların gedişində davam etdirm ək barədə razıhğa gəlmişlər və özlərinin
Xarici işlər nazirlərinə ATƏT-in Minsk qmpunun həmsədrləri ilə qarşıhqlı

2
noyabr - M ayendorf qəsrində (M oskva ətrafı) Azərbaycan və
Ermənistan prezidentlərinin Rusiya Prezidentinin vasitəçiliyi ilə üçtərəfli

əlaqədə damşıqlar prosesində gələcək addımları fəallaşdırmağı tapşırmışlar.
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Sənədin sonunda münaqişənin həllinə dair səylər kontckstində
etimadın möhkəmləndirilməsi üçün tədbirlərin reallaşdırılmasına şərait
yaradılmasınm təşviq olunması vacib hesab edilirdi.
4-8 noyabr - Vyanada ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
ATƏT-in Daimi Şurasına illik hesabatı dinlənilmişdir. Həmsədrlərin
ATƏT-in M insk qrupu iştirakçıları üçün brifinqi və ATƏT-in fəaliyyətdə
olan sədri ilə məsləhətləşmələri keçirilmişdir.
6
noyabr - Vyanada ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin
növbəti görüşü keçirilmişdir. Həmsədrlər - ABŞ dövlət katibinin Avrasiya
məsələləri üzrə müşaviri M .Brayza (ABŞ), səfir B.Fasye (Fransa) və səfir
Y.M erzlyakov (Rusiya) M insk qrupunun üzvü olan digər ölkələrin
nümayəndələrinə ötən aylarda Ermənistan-Azərbayean, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılmış danışıqlar barədə məlumat vermiş,
məsləhətləşmələr aparmışlar.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı son damşıqların, eləcə də bölgədə baş verən hadisələrin münaqişənin
həlli prosesinə göstərə biləcəyi təsiri şərh edən həm sədrlər 2008-ci ilin
iyunundan bəri Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında keçirilmiş
görüşlərlə damşıqların qarşıhqlı konstruktiv mərhələyə qədəm qoyduğunu
bildirmişlər.
M oskva Bəyannaməsini m üsbət dəyərləndirən həmsədrlər bundan
sonra da tərəflər arasında yüksək səviyyədə damşıqların davam
etdiriləcəyinə ümid etdiklərini və hər iki ölkənin münaqişənin sülh yolu ilə
həllinə tərəfdar olduğunu vurğulamışlar. Həmçinin bildirilmişdir ki,
münaqişənin
prinsiplərinin

həlli prosesində hər aspektdən beynəlxalq hüququn
qorunması ən vacib şərtdir. Gürcüstanda baş vermiş

olunduğunu deyən həm sədrlər yekun olaraq hansı həll variantına üstünlük
veriləcəyinin yalnız münaqişə tərəflərindən asılı olduğunu, Minsk qrupunun
isə vasitəçilik funksiyası daşıdığmı vurğulamışlar.
12-18 noyabr - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı,

Yerevan və Xankəndinə səfərləri olmuşdur.
13
noyabr - Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti İlham Əliye
Minsk qrupunun həmsədrləri B.Fasyeni (Fransa), Y.M erzlyakovu (Rusiya),
M.Brayzam (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama sahnması ilə bağlı damşıqların
hazırki vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur.
2-5 dekabr - Helsinkidə ATƏT-in Nazirlər Şurasının iclası
çərçivəsində ATƏT-in M insk qrupu həm sədr dövlətlərinin Xarici işlər
nazirlərinin (S.Lavrov, B.Kuşner və D.Frid) Azərbaycan və Ermənistan
Xarici işlər nazirləri ilə görüşü keçirilmişdir. M oskva bəyannaməsi əsasında
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə birgə bəyanat
qəbul edilmiş, Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycan və Ermənistan
Xarici işlər nazirləri ilə görüşləri və iki nazir arasında məsləhətləşmələr
aparılmış, həmsədrlərin məsləhətləşmələri və ATƏT-in gələcək sədri və
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi
H.Talvitye ilə görüşləri keçirilmişdir.
4-5 dekabr - ATƏT-in üzvü olan ölkələrin Xarici işlər nazirləri
Şurasının Helsinkidə keçirilmiş iclasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı birgə bəyanat qəbul edilmişdir.
Bəyanatda deyilirdi: “ Biz, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi
yolla

həllinə

yönəlmiş

sülh

prosesində

Ermənistan

və

Azərbaycan

hadisələrdən sonra danışıqların bəzi elementlərinin dəyişdiyini bildirən
B.Fasye bölgədə yaranmış həssas vəziyyət nəzərə alınaraq, hər iki tərəfın

prezidentlərinin 2008-ci ildə iyunun 6-da Sankt-Peterburqda və xüsusən də
noyabrın 2-də M oskvada keçirdikləri iki görüşdən sonra yaranmış

məqbul kompromis
söyləmişdir.

olduğunu

konstruktiv və müsbət təkanı alqışlayırıq. Ermənistan, Azərbaycan və
Rusiya prezidentlərinin imzaladıqları Moskva Bəyannaməsi münaqişənin

Bununla yanaşı, görüşdə bildirilmişdir ki, hazırda münaqişənin

nizamlanmasında ümidverici mərhələ açmışdır. Biz tərəflərin, Moskva
Bəyannaməsinin müddəalarına uyğun olaraq və ATƏT-in Minsk qrupu

həll

variantına

gedəcəyinə

ümidvar

həlli məsələsində Azərbaycan tərəfı dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipini,
Ermənistan tərəfi isə xalqların öz müqəddəratmı referendum yolu ilə

həmsədrləri ilə əlaqədə danışıqlar prosesindəki səyləri intensivləşdirmək,

təyinetmə hüququnu rəhbər tutur. M adrid təklifində hər iki mövqenin əks

habelə 2007-ci il noyabrın 29-da M adriddə təklif olunmuş Əsas prinsipləri
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daha dəqiqliklə işləmək və sonradan ümumi sülh sazişini hazırlam ağa

ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı ilə davam etdirilmişdir.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı məsələlərin hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fıkir mübadiləsi
aparılmışdır.

başlamaq niyyətlərini təşviq edirik. Biz onların etimadyaratma tədbirlərini
genişləndirmək və atəşkəsi möhkəmləndirmək niyyətlərini də yüksək
qiym ətləndiririk”.
Sənəddə daha sonra qeyd edilirdi: “M oskva Bəyannaməsinin
m üddəalarm a uyğun olaraq, biz həmçinin tərəfləri vasitəçilərimizin bu il
noyabrın ortalarında regiona son səfərləri zamanı tərəflərin rəhbərlərinə
təklif etdikləri kimı vətəndaşların və hərbçilərin həyatını qorumaq məqsədi
ilə ön mövqelərdən snayperləri çıxarmaqdan başlamaqla, həmsədrlərlə

29
yanvar - ATƏ T-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbayc
və Ermənistan prezidentlərinin yanvarm 28-də Sürixdə keçirilmiş görüşü
barədə birgə bəyanat yaymışlar. Bəyanatda prezidentlər arasında keçirihniş
görüşü şərh edən həmsədrlər, ATƏT-in M adrid sammitində tərəflərə təklif
edilmiş Baza prinsipləri əsasında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair fıkir mübadiləsi aparıldığını
bildirmişlər. Həmsədrlər tərəflər arasındakı əsas fıkir ayrıhqlarım aradan
qaldırmaq məqsədi ilə Baza prinsipləri ətrafında hər iki ölkənin Xarici İşlər
Nazirliklərinin rəhbərləri ilə birlikdə təkliflər üzərində çalışacaqlarına

birlikdə etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirlərini həyata keçirməyə
başlamağa çağırırıq. Etimadın möhkəmləndirilməsinə dair bu və digər
tədbirlər vasitəsilə atəşkəs rejimini sabitləşdirmək məqsədi ilə tərəflərin
bir-biri ilə, həmsədrlərlə və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi
nümayəndəsi ilə işləməsi son dərəcə zəruridir. Biz bir daha qəti rəyimizi

razıhqlarını ifadə etmişlər. Bununla yanaşı, sənəddə göstərilirdi ki,
həmsədrlər ümid edirlər ki, tərəflər ən yaxın gələcəkdə münaqişə ilə bağlı
sülh sazişinin əldə olunması üçün mövcud olan fıkir ayrıhğmı aradan
qaldıra biləcəklər. Bu, bütün tərəflər üçün hazırki “status-kvo”

təsdiq edirik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həlli yoxdur və
tərəfləri məsələnin dincliklə nizama salınmasına tərəfdar olduqlarmı
təsdiqləməyə çağırırıq” .
2009
1
yan var - Yunanıstan (Xarici işlər naziri
Finlandiyanı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.

D.Bakoyannis)

vəziyyətindən daha münasibdir. Eyni zamanda, bəyanatda vurğulanırdı ki,
“Həmsədrlərin qarştya qoyduğu məqsəd münaqişənin Helsinki Yekun
Aktında nəzərdə tutulan ərazi bütövlüyü, öz müqəddəratını təyinetmə və güc
tətbiqindən imtina prinsipləri əsasında ədalətli və tarazlaşdırılmış həll
yoluna nail olmaqdır”.
26 fevral - 4 m art - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı,

1 9 yan var - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri M.Brayzam (ABŞ), B.Fasyeni
(Fransa), Y.M erzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin

Yerevan və Xankəndinə və daha sonra yenə Bakıya səfərləri olmuşdur.
27 fevra l - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev

xüsusi

Görüşdə

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri M.Brayzam (ABŞ), B.Fasyeni

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
aparılan damşıqların hazırki vəziyyəti və perspektivlərinə dair məsələlər
müzakirə olunmuşdur.

(Fransa), Y.M erzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin

nümayəndəsi

A.Kaspşiki

qəbul

etmişdir.

xüsusi
nümayəndəsi
A.Kaspşiki
qəbul
etmişdir.
Görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
ilə bağlı aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivlərinə dair fıkir

19-22 yanvar - ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Bakı və

mübadiləsi aparılmışdır.
Fevral - İslam

Yerevana səfəri zamanı Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri və Xarici
işlər nazirləri ilə görüşləri keçirilmişdir.
28
yan var - İsveçrənin
Ermənistan prezidentlərinin təkbətək görüşü
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Sürix şəhərində Azərbaycan
olmuşdur. Sonra görüş

və

Konfransı

Təşkilatı

Gənclər

Forumunun

mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi Leyla xanım Əliyevanm
təşəbbüsü

ilə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq
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kompaniyasına start verilmişdir. Bu kompaniyanm məqsədi beynəlxalq
ietimaiyyəti Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırmaq, qətliama
beynəlxalq aləmdə mənəvi-siyasi qiymət verilməsinə və bu qanlı qırğımn
qurbanlarınm xatirəsinin amlmasına nail olmaqdır. Faciənin mənəvi və
siyasi-hüquqi səviyyədə tanmmasm a yönəlmiş bu kampaniya diinyamn
30 ölkəsində uğurla həyata keçirilmişdir.
3
m art - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri M.Brayzam (ABŞ), B.Fasyeni
(Fransa), Y.M erzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama sahnması ilə bağlı
məsələlər müzakirə olunmuşdur.
7

m art - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri M.Brayza (ABŞ),

B.Fasye (Fransa) və Y.M erzlyakov (Rusiya) bölgəyə səfərlərinin
yekunlarma dair bəyanat vermişlər. Bəyanatda deyilirdi ki, “Azərbaycan və
Ermənistan prezidentləri görüşlərin müntəzəm olaraq davam etdirilməsi
istəklərini ifadə etmişlər. Buna görə də həm sədrlər gələcək aylarda
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
nizamlanmasına dair baza prinsipləri çərçivəsində həll edilməmiş əsas
məsələləri müzakirə etmək üçün hər iki prezidentin görüşünü təşkil etməyə
çahşacaqdır. Həmsədrlər bu məsələlərin hər iki prezidentlə açıq və səmimi

və soyqırım siyasətinə

də

toxunaraq

son

iyirmi

ildə

Ermənistamn

Azərbaycana hərbi təcavüzünün, xalqımıza qarşı həyata keçirilmiş
deportasiya və etnik təmizləmə siyasətinin, kütləvi qətl və terror
aksiyalarmın, nəhayət, X ocalıda azərbaycanhlarm dəhşətli qətliamınm

zəmanəmizin acı gerçəkliyi olduğunu bildinnişdir.
24
aprel - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliye
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri M .Brayzam (ABŞ), B.Fasyeni
(Fransa), Y.Merzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə
ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı aparılan
danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivlərinə dair məsələlər ətrafında
fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
28-29 aprel - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev

Belçika

Kralhğına işgüzar səfəri zamanı Brüsseldə Avropa Siyasi Mərkəzinin
nümayəndələri ilə “Azərbaycan: Avropa İttifaqı üçün getdikcə əhəmiyyəti
artan tərəfdaş” mövzusunda keçirilən görüşündə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması əsas məsələlərdən biri kimi
müzakirə mövzusuna çevrildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu
məsələnin həllində qətiyyətli mövqeyini növbəti dəfə bəyan edərək, Dağlıq

müzakirəsindən məmnunluq ifadə etmişlər. O nlar ümidvar olduqlarmı
bildirmişlər ki, münaqişənin tez bir zamanda sülh yolu ilə həlli üçün tərəflər

Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməyəcəyini, münaqişənin həlli yolunun
məhz Ermənistanm işğal altında saxladığı torpaqları azad etməsinin
vacibliyini və işğal siyasətinin sonunun olmadığını xüsusi vurğuladı.
29
aprel - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Brüsselə səfər

arasında fıkir ayrıhqlarım müəyyənləşdirmək və aradan
damşıqlarda irəliləyişlərə nail olmağa davam edəcəklər”.

qaldırmaqla

zamanı NATO-nun baş katibi Y.Sxefferlə görüşündə Alyansın ali
nümayəndəsi, respublikamızın NATO üçün regionda mühüm rol oynayan

12 m art - Vyanada həmsədrlərin ATƏT-in Minsk qrupunun
iştirakçıları üçün brifınqi keçirilmişdir.

ölkə olduğunu bildirməklə yanaşı, qeyd etmişdir ki, təmsil etdiyi qurum
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsində

3-4 aprel - NATO-nun 60 illiyi ilə əlaqədar Kehl və Strasburqda
keçirilmiş Zirvə toplantısında qəbul edilmiş Bəyannamənin münaqişələrlə

birbaşa rol oynamasa da, bu münaqişənin həllində ərazi bütövlüyü prinsipi

bağlı 58-ci bəndində təşkilatın Cənubi Qafqaz və M oldova ərazilərindəki

sual altına qoyulmamahdır.
/ may - BMT-nin Baş qərargahında təşkilatın baş katibi Pan Ki

münaqişələrin mövcudluğundan ciddi narahathq keçirdiyi

M unun “Azərbaycanm işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adh hesabatı

bildirilməklə

yanaşı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyi də öz əksini tapdı.
20

aprel - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev

Azərbaycanm yəhudi icmasına müraciətində Ermənistanm etnik təmizləmə
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yayılmışdır.
7

m ay - Praqada, ABŞ səfırliyinin iqamətgahında Azərbaycan

Ermənistan prezidentlərinin görüşü olmuşdur. Hər iki ölkənin Xarici işlər

261

E rm ənistanm Azərbaycana təcavüzü: T əh lilixronika (1987-2011)

29

nazirlərinin və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin iştirak etdikləri
görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli iiə
bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fıkir miibadiləsi
aparılmışdır.
9

m ay - ATƏT-in

fəaliyyətdə olan

sədri Azərbaycan

ilə

Ermənistan arasında
atəşkəs elan olunmasmm 15 illiyi münasibətilə
bəyanatla çıxış etmişdir. D.Bakoyannis tərəfləri atəşkəs rejiminə tam əməl
etməyə, həmçinin snayperləri ön xətdən çəkməyə çağırmışdır. ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədri keçmiş SSRİ məkanmda ən irimiqyaslı hərbi

may - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri M.Brayzanı (ABŞ), B.Fasyeni
(Fransa), Y.Merzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
xüsusi
nümayəndəsi
A.Kaspşiki
qəbul
etmişdir.
Görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
aparılan danışıqların hazırki

vəziyyəti və perspektivlərinə

dair fıkir

Qarşıhqlı etim ad mühitinin yaranması üçün atəşkəs rejiminin şərtlərinə tam

mübadiləsi aparılmışdır.
4
iyun - Sankt-Peterburqda Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin görüşü olmuşdur. Hər iki ölkə Xarici işlər nazirlərinin və
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri M .Brayza (ABŞ), B.Fasye (Fransa)
və Y.Merzlyakovun (Rusiya) iştirak etdikləri görüşdə
ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı
danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fıkir mübadiləsi

əməl olunm ah, həmsədrlərin
çağırışına riayət edilməlidir”.

aparılmışdır.
6 iyun - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri M.Brayza (ABŞ),

əm əliyyatlara 15 il əvvəl son qoyulduğunu vurğulamışdır: “Biz bir məsələni
də diqqətdən qaçırmam ahyıq ki, 15 il əvvəl atəşkəs əldə olunmasına
baxmayaraq, təmas xəttində vəziyyət qeyri-sabitdir, itkilər davam edir.
snayperləri

ön

cəbhədən

geri

çəkmək

12
m ay - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan ilə
Ermənistan arasında
atəşkəs elan olunmasmm 15 illiyi miinasibətilə
bəyanatla çıxış etmişlər.
23-25 may - Suriyanm Dəməşq şəhərində keçirilmiş İKT Xarici
işlər nazirlərinin XXXVI konfransında Ermənistamn Azərbaycana təcavüzü
haqqında qətnamələr qəbul edilmişdir. Qəbul edilən sənədlərdə üzv
dövlətlər bir daha erməni təcavüzünü qətiyyətlə pisləmiş, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını
tələb etmişlər.

B.Fasye (Fransa) və Y.M erzlyakov (Rusiya) Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin iyunun 4-də Sankt-Peterburqda görüşü ilə bağlı bəyanat
yaymışlar. Bəyanatda deyilirdi ki, bu göriiş 2008-ci ilin iyun ayından bəri
prezidentlərin keçirdikləri beşinci görüş olmuşdur. Həmsədrlər bildirmişlər
ki, istər təkbətək, istərsə də Minsk qrupunun həmsədrləri və hər iki ölkənin
Xarici işlər nazirlərinin iştirakı ilə keçirilmiş görüşlərdə prezidentlər
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
vasitoçilər tərəflndən irəli sürülmüş konsepsiyanı və razılaşdırılmamış bəzi

Ümumiyyətlə, İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar qəbul edilmiş sənədlər bu təşkilatın

elementləri müzakirə etmişlər.
3
iyul - Azərbaycan və Ermənistanın bir qrup ziyahsı hər i
dövlətin Rusiya Federasiyasındakı səfırlərinin təşəbbüsü ilə ATƏT-in xətti

müntəzəm keçirdiyi toplantılarda hər dəfə Azərbaycan tərəfınin təklifı ilə
yeni bəndlər əlavə edilərək xeyli təkmilləşdirilmişdir. Belə ki, İKT Xarici
işlər nazirlərinin Kuala-Lumpur (2000), Bamako (2001), Xartum (2002),

ilə Xankəndidə, Şuşada olmuş, oradan Ermənistana gedərək ölkə prezidenti
ilə görüşmüşlər. Həmin gün qrupun üzvləri Yerevandan Bakıya gəlmiş və
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olmuşlar.

Tehran (2003), İstanbul (2004), Səna (2005), Bakı (2006), İslamabad

10

iyul - “ Böyük səkkizlər”in İtaliyanın Akvil şəhərində keçirilən

İKT-nin üzvü olan

toplantısında ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri Ermənistan-Azərbaycan,

ölkələrin dövlət və hökumət başçdarımn Putracaya (2003) və Dakarda
(2008) keçirilən zirvə toplantılarında Azərbaycanla əlaqədar çox mühüm

Dağlıq Qarabağ münaqişəsini də müzakirə etdilər. Sonda hər üç prezidentin

(2007), Kampala (2008), Dəməşq (2009), eləcə də

əhəmiyyət kəsb edən sənədlər qəbul edilmişdir.

2(>2

münaqişə ilə bağlı qəbul etdikləri birgə bəyanatda həmsədrlərə Azərbayean
və Ermənistan prezidentlərini Baza Prinsiplərinə dair son təkliflərin əks
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olunduğu, yəni 2007-ci il noyabrm 29-da açıqlanmış Madrid təklitləri üzrə
yeni versiyanı təqdim etməyi tapşırdılar.

22

iyul - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan v

Ermənistan prezidentlərinin M oskva görüşü ilə əlaqədar bəyanat yaymışlar.
Bəyanatda deyilirdi ki, iyulun 17-də keçirilmiş görüşdə prezidentlər
təkbətək müzakirələr aparmışlar. Damşıqlar ATƏT-in M insk qrupunun
həmsədrləri Y.Merzlyakov (Rusiya), B.Fasye (Fransa), ABŞ dövlət katibi

Bununla yanaşı, sənəddə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri
olan dövlətlərin prezidentlərinin Azərbaycan və Ermənistan prezidcntlərini
qalan fıkir ayrıhqlarım aradan qaldırmağa və hərtərəfli sülh planımn əsasını
təşkil edəcək Baza Prinsiplərinin razılaşdırılmasım başa çatdırmağa çağırışı
öz əksini tapdı.

müavininin köməkçisi M .Brayzanın və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşikın iştirakı ilə aparılmışdır. İyulun 18-də isə
danışıqlarda Rusiya Prezidenti Dmitri M edvedev də iştirak etmişdir.
Görüşdə tərəflərə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin

Bəyanatda qeyd edilirdi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həm sədr
ölkələrinin başçıları əsas prinsiplərin razılaşdırılmasında Azərbaycan və
Erm ənistan prezidentlərinə dəstək verəcəklərini təsdiqləmişlər. Eyni
zamanda, sənəddə bu prinsiplərin Helsinki Yekun Aktına, yəni gücün tətbiq
edilməməsi, ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratım təyinetmə hüququna
əsaslandığı qeyd olundu.

həlli ilə bağlı Baza prinsiplərin hələ də razılaşdırılmamış bəzi elementlərini
müzakirə etməyə şərait yaradılmışdır. H əmsədrlər hər iki prezidentə
bildirmişlər ki, onlar iyul ayının sonunda Polşanın Krakov şəhərində işçi
iclası keçirəcəklər. Bu görüşün məqsədi “Akvil bəyannaməsinə” uyğun

10
iyul - Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri M.Brayzanı (ABŞ), B.Fasyeni

olaraq, Madrid sənədinin yenilənmiş versiyasını hazırlamaqdır.
27
iyul - Polşanm Krakov şəhərində ATƏT-in Minsk qrupunu

(Fransa), Y.M erzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-

həmsədrlərinin işçi görüşü keçirilmişdir. Görüşdə ABŞ, Rusiya və Fransa
prezidentlərinin “Böyük səkkizlik” liderlərinin İtaliyanın Akvil şəhərində
keçirilmiş
toplantısında
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salmması ilə bağlı
damşıqların hazırki vəziyyəti və perspektivlərinə dair fıkir mübadiləsi
aparılmışdır.

münaqişəsinin həlli ilə bağlı qəbul etdikləri birgə bəyanatına uyğun olaraq,
“Madrid prinsipləri”nin yenilənmiş versiyasının hazırlanması məsələləri

13
iyul - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Londonda Kral
Beynəlxalq M ünasibətlər İnstitutunda görüşü zamanı Ermənistan rəhbərinin

müzakirə olunmuşdur.
İyul - İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Foruınu ilə İSESKO

M oskva bəyannaməsini tərəf kimi imzaladığmı vurğulamaqla yanaşı,
danışıqların Ermənistanla Azərbaycan arasında aparıldığını və bunun

arasında imzalanmış anlaşma nəticəsində Xocalı faciəsi haqqında
məlumatların İKT ölkələrinin tarix dərsliklərinə sahnması barədə razılıq

beynəlxalq format olduğunu bildirərək qeyd etdi ki, əgər Dağhq Qarabağ
münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan tərəfı bəyannaməni imzalamazdı.

əldə edilmişdir.
5

Bununla yanaşı dövlət başçısı bəyan etdi ki, “Əgər Dağlıq Qarabağın erməni

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri R.Bradtkeni (ABŞ), B.Fasyeni

icması iştirak etmək istəyirsə, onda onlar Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı
icması ilə damşıqlara gedə bilərlər”.

(Fransa), Y.Merzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin

17

iyul

-

Moskvada,

“Prezident-oteF’də

Azərbaycan

və

oktyabr - Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti İlhaın Əliy

xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizam a sahnması ilə bağlı

Ermənistan prezidentlərinin görüşü olmuşdur. Görüşdə hər iki ölkənin

aparılan

Xarici işlər nazirləri, ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri M.Brayza

mübadiləsi aparılmışdır.
8
oktyabr

(ABŞ),

B.Fasye

(Fransa),

Y.M erzlyakov

(Rusiya),

habelə

ATƏT-in

fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşik iştirak etmişlər.
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danışıqların

hazırki

vəziyyəti
-

və perspektivlərinə

Kişinyovda

Azərbaycan

dair fikir
və

Ermənistan

prezidentlərinin görüşü olmuşdur. Hər iki ölkənin Xarici işlər nazirlərinin,
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ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri R.Bradtke (ABŞ), B.Fasye (Fıansa),
Y.M erzlyakovun (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi
nümayəndəsi A.Kaspşikin iştirak etdikləri görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
D ağhq Qarabağ münaqişəsinin nizama sahnması ilə bağlı damşıqların
hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
10
oktyabr - Sürixdə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin
normallaşdırılmasmı özündə əks etdirən protokolların imzalanmasından

itirir. Dünyada beynəlxalq hiiquq normalarınm kobudcasına pozulduğunu
bildirən Prezident İlham Əliyev Azərbaycan torpaqlarının uzun illər işğal
altında qalmasım bunun nəticəsi kimi qiymətləndirdi. Ona görə də ancaq
Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalanmağı bildirən dövlət başçısı
bu məqsədlə iqtisadiyyatımızı və ordumuzu gücləndirməyin vaeibliyini

sonra Baş nazir Rəeəb Tayyib Ərdoğan rəsmən bəyan etdi ki, “Ermənilər
işğal altmdakı Azərbaycan torpaqlarını azad etməsə, protokolların

vurğuladı. Problemin sülh yolu ilə həll olunmasına ümidlərini itirməyən və
bu səbəbdən münaqişənin nizam a salınmasında dinc vasitələrə üstünlük
verdiyini söyləyən Prezident İlham Əliyev qeyd etdi: “Biz danışıqlar
aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi

parlamentdə təsdiqlənməsi müm kün olmayacaq”. Türkiyənin dövlət
rəsmiləri də Azərbaycanla münasibətləri yüksək qiymətləndirərək bəyan
etm işlər ki, “Azərbaycan strateji ortağımızdır və qardaş ölkənin milli
maraqlarma zidd olaraq hər hansı bir addım atmayacağıq”.

yolla azad etməyə hazır olm ahyıq”.
22 noyabr - Fransanm M ünhendəki baş konsulunun
iqamətgahında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü
olmuşdur. Hər iki ölkənin Xarici işlər nazirlərinin, ATƏT-in Minsk

23
oktyabr - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri
Y.M erzlyakov (Rusiya), B.Fasye (Fransa) və R.Bradtke (ABŞ) növbəti
bəyanat yaymışlar.

qrupunun həmsədrləri R.Bradtkenin (ABŞ), B.Fasyenin (Fransa),
Y.Merzlyakovun (Rusiya), habelə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi
nümayəndəsi A.Kaspşikin iştirak etdikləri görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,

5
noyabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri B.Fasyeni (Fransa), Y.M erzlyakovu
(Rusiya), R.Bradtkeni (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi

Dağlıq Qarabağ m ünaqişəsinin nizama sahnması ilə bağlı damşıqların

nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı damşıqlarm hazırki vəziyyəti
və perspektivlərinə dair məsələlər müzakirə edilmişdir.
7
noyabr - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Y.Merzlyakov
(Rusiya), B.Fasye (Fransa) və R.Bradtke (ABŞ) regiona səfərlərinin yekunu
ilə bağh bəyanat yaymışlar. Bəyanatda deyilirdi ki, prezidentlər
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
iiçün Baza prinsiplərinin razılaşdırılması istiqamətində müzakirələri davam
etdirməyə hazır olduqlarmı bir daha bəyan etmişlər. Dövlət başçıları
həmsədrlərin növbəti görüşü təşkil etmək təklifmi qəbul etmişlər.

hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
Prezidentlərin keçirilən son görüşləri zamanı damşıqların
mahiyyəti haqqında verilən məlumatlarda bildirilirdi ki, son beş ildə “Praqa
prosesi” çərçivəsində işlənilməsi başlamlan və Madrid sənədinə çevrilən
Baza prinsipləri ınövcuddur. Bu prinsiplərin bəziləri üzrə müəyyən
razılaşma əldə edilmişdir. Lakin hazırda prezidentlər səviyyəsində ınüzakirə
olunan bir neçə prinsip üzrə anlaşmanm müəyyən cizgiləri hiss olunur. Bu
kontekstdə bütün məsələlərə dair ümumi razılıq əldə olunduqdan sonra

yekun hor hansı bir sənədin qəbul ediləcəyi bildirilirdi.
5
dekabr - ATƏT-in Xarici işlər nazirlərinin Afınada keçiril
görüşündə qəbul edilmiş sənəddə münaqişənin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həlli göstərilirdi.
11 dekabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev

17
noyabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev
Bakıda məcburi köçkünlər üçün tikilmiş yaşayış binaları kompleksinin açdış

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri R.Bradtkeni (ABŞ), B.Fasyeni

mərasimində çıxışında dünya birliyinin bu məsələyə biganə qaldığmı

(Fransa), Y.M erzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin

vurğulayaraq qeyd etdi ki, beynəlxalq təşkilatlar lazım olan qərarları qəbul
etsə də, ancaq onlar icra olunmur və belə olan halda o qətnamələr mənasmı

xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə
ErmənistanAzərbaycan, Dağhq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı
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aparılan
danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivlərinə dair fıkir
mübadiləsi aparılmışdır.
11 dekabr - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri R Jiradtke
(ABŞ), B.Fasye (Fransa) və Y.M erzlyakov (Rusiya) Azərbaycana
səfərlərinin yekunlarına dair birgə bəyanatla çıxış etmişlər. Bəyanatda
bildirilirdi ki, həmsədrlər və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşik Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşmüş və
noyabrın 22-də Münhendə keçirilmiş görüşdəki müzakirələri davam
etdirmişlər.

2010
1
yanvar - Qazaxıstan (Xarici işlər naziri Kanat Saudabayev)
Yunamstanı ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
21 yanvar - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri R.Bradtkeni (ABŞ), B.Fasyeni
(Fransa), Y.M erzlyakovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
xüsusi
nümayəndəsi
A.Kaspşiki
qəbul
etmişdir.
Görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
ilə bağlı aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında
fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
22 yanvar - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri R.Bradtke
(ABŞ), B.Fasye (Fransa) və Y.M erzlyakov (Rusiya) Azərbayeana və
Ermənistana səfərlərinin yekunlarına dair birgə bəyanatla çıxış etmişlər.
22 yan var - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədri, Qazaxıstanın Xarici işlər naziri K.Saudabayevlə
görüşmüşlər. Həmsədrlər Bakıda və Yerevanda keçirilən görüşlər haqqında
geniş məlumat vermiş, münaqişənin həlli ilə bağlı fıkirlərini bildirmişlər.
K.Saudabayev demişdir ki, münaqişə edən tərəflər və problemin tarixi
haqqında geniş məlumatımız vardır və bugünkü vəziyyəti də dərindən
anlayırıq.
25
yanvar - Soçinin “Adler” Beynəlxalq hava limanında
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü olmuşdur. Hər iki

habelə təşkilatın fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin iştirak
etdikləri görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizama sahnması ilə bağlı damşıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri
barədə fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
Rusiyanın vasitəçiliyi ilə prezidentlərin bu növbəti görüşündən
sonra bildirilirdi ki, münaqişənin nizama sahnması istiqamətində danışıqlar
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin 2009-cu ilin dekabr aymda təklif
etdiyi yenilənmiş M adrid prinsipləri əsasında aparılmışdır. Bu danışıqlardan
sonra Azərbaycan tərəfl M adrid prinsipləri əsasında verilən bu təklifı prinsip
etibarı ilə qəbul etmiş, Ermənistan isə verilən təklifə münasibət bildirmək
üçün iki həftə vaxt istəmişdi. Ancaq keçən dövr ərzində Ermənistan tərəfdən
həmsədrlərin tərəfmə rəsmən heç bir cavab verilməmişdir.
31
yanvar - İslam Konfransı
Təşkilatına üzv dövlətlərin
Parlament İttifaqınm (İKT Pİ) Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində
keçirilən və 51 ölkənin parlament heyətləri başçılarımn iştirak etdiyi VI
sessiyasında forumun təşəbbüsü ilə “İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər
Forumu ilə İslam Konfransı Təşkilatı
Parlament İttifaqı arasında
əməkdaşhq haqqında” qətnamə qəbul edilmişdir.
“Xocahya ədalət” beynəlxalq kompaniyası çərçivəsində qəbul
olunmuş sənəddə Xocalı faciəsinə “erməni silahlı qüvvələri tərəfindən dinc
əhalinin kütləvi qətliam ı” və “insanhğa qarşı cinayət” kiıni qiymət
verilmişdir. Qətnamədə “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kompaniyasına həm
milli, həm də beynəlxalq səviyyədə tam dəstək verməyə çağıran bənd də öz
əksini tapmışdır. Bu, beynəlxalq təşkilatlar tərəfındən
Xocalı faciəsini
“insanhğa qarşı cinayət” kimi tanıyan ilk sənəddir.
Fevral - Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Xocah faciəsinin
ildönümü
artıq dünyanm 100-dən çox nöqtəsində qeyd olunmuşdur.
Soyqırımına həsr olunm uş silsilə tədbirlər Fondun hazırladığı təbliğat
materialları əsasında həyata keçirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun
ayrı-ayrı ölkələrdə geniş m iqyasda təşkil etdiyi və faciənin həqiqətlərinin
yayılmasına

yönəldilmiş

anım

tədbirləri

nümayəndəlik tərəfmdən İslam Konfransı Təşkilatımn

Federasiyasındakı
Əməkdaşhq və

Dialoq Uğrunda Gənclər Forumu çərçivəsində uğurla davam etdirilmişdir.

ölkənin Xarici işlər nazirlərinin, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin,
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22

aprel - M oskvada ATƏT-in Minsk qrupunun həmsodrlərinin

görüşü olmuşdur. H əm sədrbr görüşün yekunları barədə birgə bəyanatla
çıxış etmişlər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin birgə bəyanatında
deyilirdi ki, Vaşinqtonda, Bakıda və M oskvada yüksək səviyyədə görüşlər
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Madrid priıısipləri
əsasında dinc yolla tənzimlənməsi məsələsində irəliləyişə yeni təkan verir.
Bəyanatda qeyd edilirdi ki, həmsədrlərin görüşü Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizam a sahnmasmın vəziyyətini, o cümlədən
Vaşinqtonda, Bakıda və M oskvada yüksək səviyyədə görüşlərin nəticələrini
müzakirə etmək üçün təşkil olunmuşdur.
22
aprel - Türkiyəyə təzyiqlərin səmərəsiz qaldığını görən
Ermənistan tərəfı
Sürixdə imzalanmış protokolların müzakirəsinin
dondurulması haqqında qərar qəbul etdi.
6
m ay - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri Y.Merzlyakov
(Rusiya), B.Fasye (Fransa) və R.Bradtke (ABŞ) bəyanatla çıxış etmişlər.
Bəyanatda bildirilirdi ki, həmsədrlərin mayın 5-də Vyanada Minsk qrupuna
üzv olan ölkələrin təmsilçiləri üçün keçirdiyi brifınqdə damşıqların mövcud
vəziyyəti barədə məlumat verilmiş, eyni zamanda, münaqişə tərəflərinin
Madrid prinsipləri və 2009-cu il iyulun 10-da Akvilldə “Böyük səkkizlər”in
sammitində ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentlərinin qəbul etdiyi birgə
bəyanatda əksini tapmış prinsiplər əsasında irəliləyiş əldə etməyə hazır
olduqları həmsədrlər tərəfındən vurğulanmışdır.
16

may - Türkiyənin

Baş naziri

Rəcəb

Tayyip Ərdoğan

Azərbaycana səfəri zamam Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli istiqamətində Türkiyənin qətiyyətli addımlarının davam
etdiriləcəyini bildirərək qeyd etmişdir ki, “Azərbaycanm bu probleminə

danışıqlar prosesini daha da intensivləşdinnəyə, konstruktiv mövqe nümayiş
etdirməyə, mövcud status-kvonu aradan qaldırmağa və atəşkəs rejiminə
ciddi əməl etməyə çağırır.
Avropa Parlamentinin bu qətnaməsində ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrlərinin səylərinin, Madrid sənədinin əsas prinsiplərinin və
2009-cu il iyulun 10-da “Böyük səkkizliyin” İtaliyamn Akvill şəhərində
keçirilmiş sammiti çərçivəsində Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin
dövlət başçılarınm bəyanatınm dəstəkləndiyi bildirilmişdir. Avropa
Parlamenti beynəlxalq ictimaiyyəti sülh sazişinə mane olan məsələlərin
həllinə kömək göstərməyə çağırmışdır.
Sənəddə Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı doğma yurdlarından
didərgin düşmüş yüz minlərlə qaçqm və məcburi köçkünün pozulmuş insan
haqlarından ciddi narahat olduğunu bəyan edən Avropa Parlamenti
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından
dərhal çıxmasmı tələb etmiş və məcburi köçkünlərin doğma evlərinə
qayıtması prosesi zamanı və keçid mərhələsində əhalinin təhlükəsizliyini
BM T Nizamnaməsi əsasında təmin etmək üçün həmin ərazilərdə beynəlxalq
qüvvələrin yerləşdirilməsinin vacibliyini vurğulamış, siyasi hakimiyyətləri
və icmaların rəhbərlərini məcburi köçkünlərin geri dönməsinə hazırlıq işləri
çərçivəsində etnik münasibətlərin normallaşması üçün səyləri artırmağa
çağırmışdır.
Qətnamədə münaqişənin beynəlxalq hüquq prinsipləri və
dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin vacibliyi vurğulanmış və
Dağlıq Qarabağın yekun statusu müəyyənləşdirilənədək ona müvəqqəti
status verilməsi qeyd olunmuşdur.
26

may - Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri qondarm

qardaş Türkiyənin əhəmiyyət verməməsi mümkün deyildir”.
20
m ay - Avropa Parlamenti “Avropa İttifaqınm Cənubi Qafqaz

“ Dağlıq Qarabağ Respublikası”nda keçirilmiş qeyri-qanuni “parlament
seçkiləri” ilə bağlı Strasburqda verdiyi bəyanatda, Nazirlər Komitəsinin

strategiyasına dair” 2009/2216 nömrəli qətnamə qəbul etmişdir. Qətnamənin

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
tənzimlənməsi istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupunun və onun

“Dağlıq Qarabağ m ünaqişəsi” bölməsində qeyd olunmuşdur ki, Avropa
Parlamenti

Azərbaycan

və

Ermənistan

prezidentlərinin

münaqişənin

həmsədrlərinin səylərini tamamilə dəstəklədiyini bildirmiş və “seçkilərin”
beynəlxalq təşkilatlar tərəfındən tanınmadığım bəyan etınişdir. Bununla

nizamlanması istiqamətində M oskva Bəyannaməsinin ruhuna uyğun olaraq
2009-cu ildə keçirdikləri 6 görüşdə apardıqları danışıqları dəstəkləyir və

yanaşı, sənəddə Nazirlər Komitəsi bütün partiyaları, o cümlədən Avropa

tərəfləri problemin sülh yolu ilə aradan qaldırılması istiqamətində qarşıdakı

Şurasına üzvlüyə qəbul edilərkən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə
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bağlı qurum qarşısında öhdəlik götürmüş Ermənistan və Azərbaycam
münaqişənin həllini tapmaq yolunda səybrini əsirgəməməyə çağırmışdır.
17
iyun - Sankt-Peterburqda Rusiya Prezidentinin vasitəçiliyi ilə
Azərbayean və Ermənistan prezidentlərinin görüşü keçirilmişdir. Bununla
yanaşı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sankt-Peterburqda onun üçün
ayrılmış iqamətgahda ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri R.Bıadtkeni

Fransa prezidentlərinin birgə bəyanatınm Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində əsas olduğu bildirilir. Həmsədrlər sülh razıhğı layihəsinin
hazırlığına başlanması üçün tərəfləri konstruktiv güzəştlərə, növbəti addım
atmağa, irəliyə doğru getməyə, eləcə də 1994-cü ildə imzalanmış atəşkəs
rejiminə ciddi şəkildə riayət etməyə çağırmışlar.

“Böyük səkkizlər”in Torontoda (Muskokda) keçirilən sammitində qəbul

6 sentyabr - A zərbaycanda səfərdə olan Avropa İttifaqınm Cənubi
Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Piter Semnebi Avropa İttifaqmın cəbhə
xəttində baş verən hadisələrdən narahatlığım ifadə edən bəyanatla çıxış
etmişdir. Bəyanatda son vaxtlar cəbhədə atəşkəsin tez-tez pozulması və baş
verən digər insidentlərdən narahathq ifadə olunur, sülh damşıqlarına diqqəti
cəmləmək üçün bunu yaxşı istiqamətə yönəltməyin lazım olduğu bildirilir.
7 sentyabr - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri İ.Popovu (Rusiya), R.Bradtkeni

etdikləri birgə bəyanatda münaqişə tərəflərinə təqdim olunmuş yenilənmiş
M adrid prinsiplərinə istinad edilir. Bu prinsiplərə görə Ermənistan qoşunları
işğal edilmiş rayonlardan çıxmalı, qaçqmlar öz yurdlarma qayıtmalı,
münaqişə bölgəsində sülhməramh qüvvələr yerləşdirilməli, Dağlıq

(ABŞ), B.Fasyeni (Fransa) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağhq Qarabağ m ünaqişəsinin həlli ilə bağlı məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi apanlmışdır.

Qarabağa özünüidarəetmə imkam yaradan aralıq status verilməli, yekun
statusun müəyyənləşdirilməsi isə növbəti mərhələdə müzakirə edilib həyata

7
sentyabr - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Qazaxıstanın Xari
işlər naziri K.Saudabayev bəyanatla çıxış etmişdir. Sənəddə son vaxtlar

keçirilə bilər.
İyun

yay

Ermənistan-Azərbaycan, Dağhq Qarabağ münaqişəsi zonasındakı təmas
xətti boyunca atəşkəs rejiminin pozulmasım qətiyyətlə pislənmiş, hər iki

sessiyasında qurumun prezidenti M övlud Çavuşoğlu Dağlıq Qarabağa dair

torəfdən insan itkilərinin sayının artmasmın ciddi narahathq yaratdığı

Alt komitənin fəaliyyətinin yenidən bərpa olunacağmı bəyan etmişdir.
5 iyul - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri R.Bradtkeni (ABŞ), B.Fasyeni

bildirilmişdir. Eyni zamanda, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qeyd ctmişdir
ki, istənilən atəşkəs pozuntusu konstruktiv dialoqun fəallaşdırılması
imkanlarmı məhdudlaşdırmaqla, Minsk qrupu çərçivəsində aparılan
damşıqlar prosesini pozur.

(ABŞ), B.Fasyeni (Fransa), İ.Popovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədrinin xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağhq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
ilə bağlı aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında
fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
26
iyun - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədri olan ölkələrin

-

Avropa

Şurası

Parlament

Assambleyasının

(Fransa), İ.Popovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama sahnması ilə bağlı aparılan
damşıqların hazırki vəziyyəti və perspektivlərinə dair fıkir mübadiləsi

10
sentyabr - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri R.Bradt
(ABŞ), B.Fasye (Fransa) və İ.Popov (Rusiya) regiona son səfərlərinin
yekunu ilə bağh bəyanat yaymışlar. Bəyanatda ATƏT-in Minsk qrupunun

aparılmışdır.
6 iyul - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri R.Bradtke (ABŞ),

həmsədrlərinin sentyabrın 6-dan 9-dək Bakıya, Yerevana və Azərbaycanm

B.Fasye (Fransa) və İ.Popov (Rusiya) birgə bəyanatla çıxış etdilər.

şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşik, tərəflərin hərbi nümayəndələri, eləcə də

Bəyanatda həmsədrlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində

həmsədrlərin qoşunlarm təmas xəttindən piyada Xankəndinə keçdikləri
bildirilir.

irəliləyişin olduğu barədə fikirlərini bildirdilər. Sənəddə ABŞ, Rusiya və
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Bu, vasitəçilərin 2001 -ci ilin noyabrından indiyədək təmas xəttini

müddəalarını təsdiqləyərək vurğulam ışlar ki, münaqışənin siyasi-diplomatik
vasitələrlə tənzimlənməsi atəşkəs rejiminin və hərbi sahədə etimad

keçdikləri ikinci hal olmuşdur. Həmsədrlər səfər zamam qarşıdakı ayların iş
planını təqdim etmişlər. Onlar vurğulamışlar ki, planlarını reallaşdırmaq və

tədbirlərinin möhkəmlənməsi üçün səylərin davam etdirilməsini tələb edir.
Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasımn və Ermənistan
Respublikasının prezidentləri birinci addım kimi ATƏT-in M insk qrupunun

ATƏT-in dekabrda keçiriləcək sammitinə qədər olan müddətdə irəliləyiş
əldə etmək üçün tərəflərin daha konstruktiv yanaşmasına ehtiyac olacağmı,
bir daha qəti şəkildə tərəflərdən atəşkəsə hörmətlə yanaşmağı və təm as
xəttində təmkinli olmağı xahiş etmişlər.
6
oktyabr - Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in

M insk

qrupu

həmsədrlərinin

Dağlıq

Qarabağ

ətrafmdakı

həmsədrlərinin və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin dəstəyi ilə hərbi
əsirlərin dərhal dəyişdirilməsi və həlak olanlarm cəsədlərinin qaytarılması,
eləcə də bu cür məsələlərin müstəsna humanitar xarakterini nəzərə alaraq
gələcəkdə bu yanaşmaları rəhbər tutmaq barədə razılığa gəlmişlər.

ərazilərdə qiym ətləndirici missiyasınm üzvlərini, ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri İ.Popovu (Rusiya), R.Bradtkeni (ABŞ), B.Fasyeni (Fransa) və

7
noyabr - Azərbaycan Respublikasımn Prezidenti İlham Əliy
Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimov və baş leytenant Fərid Əhmədovun vida

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul
etmişdir. Görüşdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2005-ci ildə

mərasimində Azərbaycanm ərazi bütövlüyünün heç vaxt aparılan
damşıqların mövzusu olmadığını və bundan sonra da olmayacağım

ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyasınm işğal olunmuş ərazilərdə olarkən
oradakı dağıntılar barədə hazırladığı məruzənin əhəmiyyətini qeyd etmişdir.
14 oktyabr - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri İ.Popov

vurğulayaraq, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyini bir daha bəyan
etmişdir. Dağlıq Qarabağın bizim doğma, əzəli torpağımız olduğunu, əsrlər
boyu Azərbaycan xalqmın Dağlıq Qarabağda və ətraf bölgələrdə yaşadığım,
eləcə də İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalınm bizim tarixi torpaqlarımız

(Rusiya), B.Fasye (Fransa) və R.Bradtke (ABŞ) Dağlıq Qarabağ ətrafındakı
ərazilərə səfər etmiş qiym ətləndirici missiya ilə bağlı bəyanat yayımşlar.

olduğunu və bugünkü Ermənistan dövlətinin tarixi Azərbaycan torpaqları
üzərində qurulduğunu bildirərək, qeyd etmişdir ki, biz heç vaxt imkan verə
bilmərik ki, doğma torpağımız olan Dağlıq Qarabağda ikinci erməni dövləti
yaradılsın.

Birgə bəyanatda bildirilir ki, həm sədrlər Dağlıq Qarabağın ətrafındakı işğal
olunmuş ərazilərə planlaşdırılmış qiymətləndirici missiyanı oktyabrın 7-dən
13-dək olan müddətdə tərəflərlə əvvəlcədən müzakirə edilmiş şərtlər altında
həyata keçirmişlər.
27

oktyabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev

Həştərxanda ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri R.Bradtkeni (ABŞ),
B.Fasyeni (Fransa), İ.Popovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan

Damşıqların imitasiyası ilə məşğul olmaq üçün Ermənistana imkan
verməyəcəyik. Biz o vaxta qədər danışıqlar aparacağıq ki, ərazi

sədrinin xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama sahnması

bütövlüyümüzü bu yolla bərpa edə biləcəyimizə ümidimiz qalacaqdır. Əgər
görsək ki, bu mümkün deyil, onda Azərbaycan dövləti hərbi yoldan istifadə
edərək, öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Mən şübhə etmirəm ki,

ilə bağlı aparılan danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında
fikir mübadiləsi aparılmışdır.
27
oktyabr - Rusiya

Federasiyası

Prezidentinin dəvəti

Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentləri Həştərxanda görüşmüş və
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin
gedişini və perspektivlərini hərtərəfli müzakirə etmişlər. Prezidentlər
2008-ci il noyabrm 2-də M oskvada imzalanmış birgə bəyannamənin
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Eyni zamanda, dövlət başçısı İlham Əliyev münaqişənin nizama
sahnması istiqamətində aparılan danışıqlar prosesi haqqında bildirmişdir:
“Biz danışıqları sadəcə olaraq danışıqlar nam inə aparmayacağıq.

ilə

bunun üçün bizdə bütün im kanlar - döyüş hazırlığı, maddi-texniki təchizat,
kifayət qədər silah-sursat, peşəkar ordu, ruh yüksəkliyi və Azərbaycan
xalqının iradəsi vardır. Biz ərazi bütövlüyümüzü istənilən anda hərbi yolla
bərpa edə bilərik. Düşmən də bunu bilməlidir və bilir” .
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11 noyabr - ATƏT-in Daimi Şurasınm Vyanada keçiriln

iclasında

M insk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan səd
nümayəndəsi A.Kaspşik illik hesabatla çıxış etmişlər. A.Kasp?

ın xüsusi
çıxışm da

bildirm işdir ki, ötən ilin noyabrmdan indiyədək keçən dövrdc
təmas xəttində vəziyyət sabit, lakin gərgin olmuşdur. Həmsədrlc
(ABŞ), B.Fasye (Fransa) və İ.Popov (Rusiya) çıxışlarm

oşunlann
.Bradtke
hesabat

dövriində Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
mi
nizamlanması ilə bağlı Ermənistan və Azərbaycan arasmda

qişəsinin
eçirilmiş

görüşlər, eləcə də aparılan danışıqlar barədə məlumat vermişlər.
19-20 noyabr NATO-nun Lissabonda keçirilən

Zirvə

toplantısında qəbul edilən Yekun Bəyannamənin 35-ci maddəsində də
Şimali Atlantika Alyansı Azərbaycanm ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və
suverenliyini tamdığmı bir daha təsdiq etməklə yanaşı, sənəddo Alyansm
Cənubi Qafqaz və M oldovada münaqişələrin hələ də davam etməsindən
narahat olduğu bildirilir və bütün tərəflər bu məsələlərdə konstruktivlik,
eləcə də siyasi iradə nümayiş etdirərək, bu münaqişələri sülh yolu ilə həll
etməyə, hazırda gedən danışıqlara hörmətlə yanaşmağa, eləcə də regional

əraziləri azad etmək fıkrində olmadığını və bacardığı qədər status-kvonu
saxlayaraq danışıqlar prosesini müddətsiz etməyi arzuladığını göstərir. Eyni
zamanda, dövlət başçısı İlham Əliyev münaqişənin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanaraq həll
olunmasına hazır olduğunu bir daha vurğulamışdır.
ATƏT-in A stanada keçirilən sammiti ilə əlaqədar ATƏT-in
Minsk qrupunun həm sədrləri olan ölkələrin nümayəndə heyətlərinin
başçıları, Azərbaycan və Ennənistan prezidentləri birgə bəyanat qəbul
etmişlər.
Sənəddə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə
yönəlmiş daha qətiyyətli tədbirlər görmək vaxtının çatdığı, bununla əlaqədar
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya Federasiyası prezidentlərinin 2 noyabr
2008-ci il tarixli (Moskva) və 27 oktyabr 2010-cu il tarixli (Həştərxan)
bəyanatlarına istinad edildiyi vurğulanaraq, danışıqlar yolu ilə dinc
tənzimləmənin regionda sabitliyi və xalqlarm təhlükəsizliyini təmin edəcəyi
və onların arasında barışığa nail oimaq üçün yeganə imkan olacağı
bildiriimişdir.

(Fransa), İ.Popovu (Rusiya) və ATƏT-in fəaiiyyətdə olan sədrinin xüsusi

Bununla yanaşı, bəyanatda Ermənistan və Azərbaycan
prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini beynəlxalq hüququn prinsipləri
və normaları, BMT Nizam naməsi, Helsinki Yekun Aktı, eləcə də Rusiya,
Fransa, ABŞ prezidentlərinin 2009-cu il iyulun 10-da Akvilldə və 2010-cu

nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı aparılan
danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı fıkir mübadiləsi

il iyunun 26-da Muskokda verdikləri bəyanatlar əsasında qəti tənzimləməyə
çalışmaq öhdəliklərini təsdiq edir və üç həm sədr ölkənin dinc tənzimləməyə
nail olmaq üçün zəruri qərarlar qəbul edən Azərbaycan və Ermənistan

aparılmışdır.
29

prezidentlərini dəstəklədiyi qeyd olunmuşdur.
Eyni zamanda, sənəddə Ermənistaıı və Azərbaycan rəhbərləri

sabitliyi və təhlükəsizliyi poza biləcək addımlardan çəkinməyə çağırılır.
25
noyabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri R.Bradtkeni (ABŞ), B.Fasyeni

noyabr - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, K.Saudabayev

Astanada (Qazaxıstan) ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri R.Bradtke

səylərini Əsas Baza Prinsiplərində hələ qalan mübahisəli məsələlərin həlli

(ABŞ), İ.Popov (Rusiya) və ATƏT-in fəaliyyətdo olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşiklə görüşmüşdür. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,

üzərində yeni qüvvə ilə cəmləşdirməyə çağırılır və həmsədrlərə münaqişə
tərəflərinin bu səylərini həyata keçirmələrinə kömək etmək üçün onlarla işi

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi məsələləri geniş müzakirə

davam

edilmişdir.
1-2 dekabr - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in
Astana sammitindəki son çıxışında bəyan etmişdir ki, Ermənistanın

yaxşılaşdırmaq üçün tərəflər atəşkəs rejiminin möhkəmlənməsinə və bütün
sahələrdə etimad tədbirlərinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş əlavə addımlar

etdirməyi tapşırılm aqla

yanaşı, damşıqların

atm ağa çağırılırdı.

damşıqlar prosesindəki davranışı bu dövlətin sülh istəmədiyini, işğal edilmiş
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6

dekabr - Litvanın Xarici işlər naziri A.Ajubalis Vilnüsdə

ATƏT-in M insk qrupu həmsədrləri R.Bradtke (ABŞ), B.Fasye (i ransa) və
İ.Popov (Rusiya), eləcə də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədriı n xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşik ilə görüşmüşdür. Görüşdə Cənubi Q afqazda
münaqişələr, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Q arabağ
münaqişəsinin nizamlanmasına dair məsələ müzakirə edilmişdir.

2011
1
yan var - Litva (Xarici işlər naziri A.Ajubalis) Qazaxıstam
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri qismində əvəz etdi.
6
yan var - Polşa Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycana səfər etmək
istəyən vətəndaşlarına regiondakı vəziyyət barədə məlumat vermişdir.
M əlumatda deyilir ki, beynəlxalq hüquqa əsasən, Dağlıq Qarabağ
Azərbaycan Respublikasınm tərkib hissəsidir. Azərbaycan hökumət
orqanlarının razılığı olmadan işğal olunmuş ərazilərə səfər Azərbaycan
Respublikasının
dövlət
sərhədinin
qanunsuz
keçilməsi
kimi
qiymətləndiriləcək.

torpaqlardan

çıxarmasım

və

ondan

sonra

sülh

yarana

biləcəyini

vurğulamışdır.
Dövlət başcısı bəyan etmişdir: “Azərbaycan vətəndaşları öz
doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağa
qayıtmalıdırlar, Dağlıq Qarabağda muxtariyyət şəraitində yaşamalıdırlar.
Bütün sivil ölkələrdə olduğu kimi, orada da işlər bütün demokratik
prinsiplər əsasında təşkil edilməlidir. Bundan kənarda məsələnin heç bir
başqa
istiqamətdə
həlli
mümkün
deyildir.
Azərbaycan
buna
razı laşmayacaqdır”.
14

yanvar - Avropa Komissiyasınm rəhbəri Joze Manuel Barro

Bakıda verdiyi müsahibəsində Avropa İttifaqmm Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasınm gedişindən narahat
olduğunu və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanm ərazi bütövlüyü
çərçivəsində, dinc yolla həllini dəstəklədiyini bildirmişdir. Joze Manuel
Barrozu münaqişənin həllində ATƏT-in M insk qrupunun səylərini tam
dəstəklədiyini və nizamlanmaya dair yekun saziş qəbul edildikdən sonra
infrastrukturların bərpasına texniki yardım göstərm əyə də hazır olduğunu
vurğulamışdır.
19

yanvar

-

ATƏT-in

fəaliyyətdə

olan

sədrinin

14 yanvar - Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev
N azirlər Kabinetinin 2010-cu ilin yekunlarına həsr olunmuş iclasında çıxışı
zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında

nümayəndəsinin mandatına uyğun olaraq, Xocavənd rayonu ilə Füzuli
rayonunun sərhədində, Füzulinin işğal altındakı Aşağı Veysəlli kəndi

bildirmişdir: “Ermənistan tərəfi, demək olar ki, danışıqları pozmaq istəyir.
Damşıqlar masasında əvvəlcə razılaşdırılmış məsələlərə yenidən qayıtmaq
istəyir, vaxtı uzatmaq istəyir. Bir sözlə, bizdə belə fıkir yaranır ki,

yaxınlığında monitorinq keçirilmişdir. M onitorinqdə Azərbaycan tərəfdən
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin səhra köməkçiləri,
qarşı tərəfdə isə səfır A.Kaspşik müşahidə aparmışdır. Missiya üzvləri ilə
Beyləqan rayonunda yerləşən Xocavənd İcra Hakimiyyətində hərbçilərin

Ermənistan işğal olunmuş torpaqları azad etmək istəmir, çahşırlar nə qədər
mümkündürsə, o torpaqları işğal altında saxlasınlar” .
Dövlət başcısı Dağlıq Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı
olduğunu, eləcə də beynəlxalq birlik tərəfındən Azərbaycan torpağı kimi
tanındığını bir daha bəyan edərək qeyd etmişdir ki, Azərbaycan dövləti heç
vaxt imkan verməyəcək ki, ikinci erməni dövləti yenə də Azərbaycamn

iştirakı ilə keçirilən görüşdə ATƏT nümayəndələrinə bildirmişdir ki,
ermənilər əvvəllər olduğu kimi, atəşkəs rejimini pozmaqda davam edir.
2010-cu ilin avqust ayında keçirilən sonuncu monitorinqdən keçən dövr
ərzində ermənilər bu istiqamətdə atəşkəs rejimini ümumilikdo 400 dəfə
pozmuşlar.
19

yanvar - Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin paytaxtı Əbu Dabid

tarixi torpaqlarında yaradılsın. Bu məsələnin heç vaxt danışıqlar mövzusu
olmadığını və heç vaxt olmayacağını bildirən Azərbaycan Prezidenti

İslam Konfransı Təşkilatı Parlament İttifaqı (İKT Pİ) Şurasının XIII

məsələnin həlli üçün Ermənistanın öz işğalçı qüvvələrini zəbt edilmiş

sessiyası keçirilmişdir. Sessiyada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevamn təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət”
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beynəlxalq kampaniyasına dəstək olaraq Xocalı faciəsini “insanlığa qarşı
törədilmiş kütləvi cinayət” kimi tanımağa çağıran Əbu Dabi Bəvannam əsi
qəbul edilmişdir. Bəyannamənin 3-cü bəndində deyilir ki, İKT Pİ Şurasınm
üzvü olan dövlətlərin parlamentləri erməni silahlı qüvvələri nrəfındən
Azərbaycan Respublikasınm X ocah şəhərində azərbaycanlı dinc əhaliyə
qarşı törədilmiş kütləvi qırğını “insanhğa qarşı törədilmiş cinayət” kim i
tanıyır.

xüsusi

vurğulayaraq, Qafqazın təhlükəsiz əməkdaşlığa dayanan regiona

çevrilməsinin vacib olduğunu qeyd etmişdir.
27yanvar - Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyası və İşçi qrupunun 2010-cu ildəki fəaliyyəti ilə
bağlı
hesabat
yayılmışdır.
Hesabatda
bildırilir:
“Azərbaycan
Respublikasmın, Ermənistan Respublikasmın və Rusiya Federasiyası
Prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair

24 yanvar - Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici işlər
nazirlərinin M oskvada keçirdikləri görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq

27 oktyabr 2010-cu il tarixli birgə bəyanatına uyğun olaraq, eyni zamanda,
Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasınm gedişi müzakirə edilmişdir.

25 yanvar - A vropa Şurasının baş katibi T.Yaqland bəyanat
vermişdir. Bəyanatda göstərilir ki, “Qarabağ münaqişəsi zonasında vəziyyət

Komissiyasınm beynəlxalq təşkilatlarla apardığı müntəzəm və səmərəli
danışıqlarm nəticəsində tərəflər qarşıhqh olaraq 4 nəfərin meyidinin
qaytarılmasım və 1 nəfər mülki şəxsin azad olunmasını həyata keçiriblər.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazisində 6 Ermənistan hərbçisi,
5 nəfərdən ibarət bir erməni ailəsi və bir erməni mülki şəxs (cəmi 12 nəfər)
saxlanılır.
2010-cu il dekabrın 1-nə olan məlumata görə, Dövlət
Komissiyasında qeydiyyatdan 4048 nəfər itkin düşmüş, 1399 nəfər əsir və

nəzarətdən çıxa bilər. Son aylar qoşunların təmas xəttində insan tələfatı ilə
nəticələnmiş insidentlər daha pis vəziyyətə aparıb çıxara bilər. M ünaqişə

girovluqdan azad olunmuş şəxs kimi keçmişdir”.
27
yanvar - Avropa Şurası Parlament Assableyasında Xoc

tam həllini tapmayanadək bölgədə müharibənin bərpası riski qalacaqdır” .
Həm Azərbaycan, həm də Erm ənistanın Avropa Şurasına üzv olan zaman
problemin sülh yolu ilə həllinə dair öhdəlik götürdüyü qeyd edilən sənəddə

soyqırımınm ildönümü ilə bağlı yazılı bəyannamə qəbul edilmişdir.
Azərbaycanın
AŞPA-dakı
nümayəndə
heyətinin
hazırladığı
və
Assambleyanın miixtəlif ölkələrindən olan 25-dən artıq millət vəkilinin

danışıqlar prosesinin ATƏT-in M insk qrupu çərçivəsində aparıldığı və
nizamlanmanın Avropa Şurasının səlahiyyətləri çərçivəsində olmadığı

imzası ilə qəbul olunmuş AŞPA-nın 469 saylı yazılı bəyannaməsində

24 yanvar - A vropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi
nümayəndəsi P.Semnebi bildirmişdir: “Biz Dağlıq Qarabağ ətrafmdakı
vəziyyətdən narahatıq. Cəbhədəki hər bir insident göstərir ki, münaqişənin
həlli üçün daha çox cəhd göstərm ək lazımdır”.

bildirilməklə yanaşı, sülhün əldə edilməsi istiqamətindəki bütün səyləri
artırmaq üçün qanunun aliliyini də təmin etməyin olduqca vacibliyi qeyd
edilmişdir.
25
yanvar - Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Avropa Şurası
Parlament Assableyasının (AŞPA) qış sessiyası çərçivəsində çıxışında
Azərbaycan torpaqlarının 20% -nin Ermənistan tərəfındən işğalı faktının
BMT Təhlükəsizlik Şurasmın qətnamələrində təsbit olunduğu və tanındığı,
eləcə də bu işğala son qoyulmasının tələb olunduğunu bildirmişdir. Türkiyə
Prezidenti bunu gərəksiz hadisə kimi bir kənara qoymağın mümkün
olmadığını

və

Azərbaycanın

ərazi

bütövlüyünün

hamı

tərəfindən

deyilir: “Xocalı soyqırımı bəşəriyyətin tamdığı amansız soyqırım kimi
Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli, faciəli səhifələrindən biridir. 19 il bundan
əvvəl 1992-ci il fevrahn 26-da Ermənistan silahlı qüvvələri 366-cı motoatıcı
alayın yardnnı ilə Azərbaycanm Xocalı şəhərini işğal etdi və yüzlərlə
günahsız insanı etnik mənsubiyyətinə görə vəhşicəsinə qətlə yetirərək
soyqırımı törətdi. Bu soyqırım zamanı 613 insan, o cümlədən 106 qadın, 63
uşaq və 70 yaşlı insan vəhşicəsinə qətlə yetirildi, təxıninən 1000-ə yaxın
mülki vətəndaş əlil oldu, 8 ailə tamamilə məhv edildi,

valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər ikisini itirdi. 1275 mülki vətəndaş
əsir alındı. 150 insan haqqında hələ də məlumat yoxdur. Bu hadisələr
nəticəsində Xocalı şəhəri tamamilə dağıdılaraq məhv edildi. Yuxarıda

tanındığını, Ermənistanm işğal etdiyi torpaqların Azərbaycana aid olduğunu
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sadalanan bu faktlar bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bu cinayətlə bağlı düzgün
və ədalətli siyasi və hüquqi qiymətin verilməsini tələb edir”.
AŞPA-nın 469 saylı yazılı bəyannaməsi ingilis vo fransız
dillərində qurumda yayılmaqla yanaşı, Assambleyanın iclasında da elan
edilmişdir.
27 yanvar - Ermənilər Ağdam rayonunun işğal altındakı
ərazilərində yanğın törətmişlər. Yanğmlar işğal altında olan Kəngərli
kəndinin əhatəsindəki bir neçə yerdə müşahidə olunmuşdur.
28 yanvar - Avropa Şurası Parlament Assambleyasınm qış
sessiyası çərçivəsində qurumun Bürosunun iclasında Dağlıq Qarabağ üzrə
Alt Komitənin fəaliyyətinin yenidən bərpa edilməsi müzakirə olunmuşdur.
M üzakirələrin sonunda Büro Alt Komitənin yenidən fəaliyyətə başlaması
haqqmda qərar vermiş və İspaniyadan olan deputat, Liberallar Partiyasının
üzvü Jordi X ucla i Costa Kom itənin yeni sədri seçilmişdir. Ermənistan isə
Alt Komitənin yaranmasmın əleyhinə səs vermişdir.
28
yan var - Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın Xarici işlər
nazirlərinin M oskva görüşü ilə bağlı Rusiyanm açıqlamasında bildirilir ki,
görüşdə prezidentlərin 2010-cu il oktyabrın 27-də verdikləri tapşırıqlar
əsasmda Dağlıq Qarabağ m ünaqişəsinin həlli yolları müzakirə edilmişdir.
4
genişmiqyaslı

fe v ra l - Ermənilər işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində
hərbi təlim lər keçirmişlər. Təlimlərin keçmiş Ağdərə

həllini tapsın. Lakin Azərbaycanm ərazi bütövlüyünün bərpası mütləq baş
verəcək, bütün beynəlxalq təşkilatlarda bizim mövqeyimiz üstünlük təşkil
edir, beynəlxalq hüquq normaları bizim tərəfımizdədir. Biz bundan sonra da
bütün imkanlardan istifadə edərək, ərazi bütövlüyümüzün tezliklə bərpası
üçün səylərimizi davam etdirəcəyik”.
10 fevral - Avropa İttifaqınm Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi
nümayəndəsi P.Semnebi Vyanada ATƏT Daimi Şurasınm iclasında
çıxışında Cənubi Qafqaz regionunda həlli uzadılmış münaqişələrin əvvəlki
kimi regionda stabillik üçün əsas təhlükələrdən biri olduğunu və Dağlıq
Qarabağda

təhlükəsizliklə

bağlı

vəziyyətin

xüsusi

olaraq

narahatlıq

doğurduğunu bildirmişdir.
11 fevral - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri B.Fasyeni (Fransa), İ.Popovu
(Rusiya), R.Bradtkeni (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama sahnması ilə bağlı danışıqların
hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılmışdır.
11 fevral - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri fevralın
8 -1 1-də Bakı və Yerevana səfərlərinin nəticələri barədə bəyanat yaymışlar.
Bəyanatda
2010-cu ilin oktyabr ayında Həştərxan görüşiindən sonra
başlayan fəaliyyət nəticəsində münaqişənin həlli istiqamətində müsbət

rayonunun işğal altında olan “3 saylı sovxoz” adlanan ərazisində keçirildiyi
bildirilir.

irəliləyişlər əldə olunduğu bildirilmişdir. Bununla əlaqədar həmsədrlər
münaqişənin sülh yolu ilə həllində yeni mərhələyə keçmək üçün tərəfləri

9
fe v ra l - Azərbaycan Müdafıə nazirliyi bəyanat vermişdir.
Sənəddə deyilir: “Nə qədər ki, işğalçı Ermənistana beynəlxalq təşkilatlar
tərəfındən təsirli təzyiqlər göstərilməyəcək, bölgədə təhlükəli vəziyyətin

növbəti irəliləyişlər əldə etməyə çağırmışlar.
Sənəddə göstərilir ki, həmsədrlər münaqişənin sülh yolu ilə həlli

inkişaf edəcəyi qaçılmazdır. Son 10-15 ildə beynəlxalq qurumların
apardıqları diplomatik davramşlar öz konkret səmərəsini verməmiş və
Ermənistan işğalçılıq siyasətini yenə də davam etdirir”.
lO fevra l - Goranboyda məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış

üçün tərəflərin vacib qərarlar qəbul etmələrinə bütün dəstəyi göstərəcəklər.
Bəyanatda qeyd edilir ki, həmsədrlər həm Yerevanda, həm də Bakıda
keçirilmiş görüşlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün qətiyyətli
addımlar atmağın vaxtı çatdığım bildirmişlər.
14
fevra l - ABŞ-dakı Azərbaycan və Türkiyə icmaları Senat

binalarının açılışında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev

Nümayəndələr

nitqində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında
bildirmişdir: “...Ermənistanm qeyri-konstruktiv mövqeyi və m üxtəlif

tərəfmdən işğal olunmuş Azərbaycanın Dağhq Qarabağ bölgəsindəki

yollarla danışıqları uzatmaq taktikası hələlik imkan vermir ki, məsələ öz

etmişlər.
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15 fevra l - Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Ə liyev
“M ir” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinə müsahibəsində indiki halda Dağlıq
Qarabağ da daxil olmaqla, Azərbaycanm ərazi bütövlüyünün bütün dünya,
bütün ölkələr tərəfindən, eləcə də BM T-yə üzv qəbul ediləndə
sərhədlərimizin məhz mövcud çərçivədə tamndığını və Dağlıq Qarabağın
praktik olaraq bizim ölkənin ortasında yerləşdiyini qeyd edərək,
Azərbaycanm ərazi bütövlüyünün bərpa edilməli olduğunu, BM T
Təhlükəsizlik Şurasımn 4 qətnaməsinin, eləcə də digər beynəlxalq
təşkilatların qətnamə və qərarlarmm da bu tezisi təsdiq etdiyini bildirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti qeyd etmişdir ki, erməni tərəfi məsələyə
konstruktiv yanaşarsa və Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin mümkünsüzlüyü
barədə tezisi tamamilə başa düşər və qəbul edərsə, biz irəliləyişə nail
olacağıq. Lakin əgər bizim qarşımıza məqbul olmayan şərtlər qoyularsa,
sesessiya haqqmda, separatizm haqqmda, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin
hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsinə Azərbaycanın razılaşması haqqında
məsələlər qoyularsa, onda, təbii ki, damşıqların perspektivləri olmayacaqdır.
16 fe v ra l - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Litvamn Xarici işlər
naziri A. Ajubalis BM T-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında bildirmişdir

məsələsi, regionda həll edilməmiş münaqişə isə Ermənistanla münaqişə
kimi göstərilmişdir.
16 fevral - Alm aniya və Fransa Xarici İşlər Nazirlikləri ölkə
vətəndaşlarını Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ regionuna və
ətrafdakı 7 rayona səfər etməkdən çəkinməyə çağırmışdır.
17 fevral - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri A.Ajubalis ABŞ-ın
dövlət katibi Hillari Klinton ilə görüşündə bildirm işdir ki, ATƏT məkanında
həlli uzadılmış münaqişələrin, o cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminin
nizamlanması istiqamətində səylər artırılmalıdır. Eyni zamanda, A.Ajubalis
bildirmişdir ki, bu məsələ Litvamn ATƏT-də sədrliyi dövründə əsas
prioritet istiqamətlərdən biri olacaqdır. Dağlıq Qarabağ və ona bitişik
rayonlarda gərginliyin azaldılmasında, münaqişənin sülh yolu və əldə
olunmuş razılıqlar əsasında həll edilməsində ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərinin fəal iştirakı vacib məsələdir.
18 fevral - İtaliya, İspaniya və M acarıstan Xarici İşlər Nazirlikləri
ölkə vətəndaşlarımn Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ regionuna
və ətrafdakı yeddi rayona səfər etməkdən çəkinməsinə dair çağırış etmişdir.
19fevral - Kanada Xarici İşlər və Beynəlxalq Ticarət Nazirliyi öz

ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında artan gərginlik təşviş yaradır. Eyni
zamanda,
A.Ajubalis
bu
uzadılmış münaqişənin
Minsk
qrupu
həmsədrlərinin daha fəal iştirakı ilə nizamlanmasında ATƏT-in rolunun

vətəndaşlarına Azərbaycamn işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ regionuna və

davam edəcəyini qeyd edərək münaqişə tərəflərini etibarın möhkəmlənməsi
üzrə tədbirlər gönnəyə, o cümlədən snayperlərin təmas xəttindən təxirə

adlı tədbirlər proqramı çərçivəsində müxtəlif anım mərasimləri və aksiyaları

salmmadan çıxarılmasına və ATƏT-in monitorinqlər üzrə fəaliyyətinin
möhkəmləndirməsinə çağıracağmı bildirmişdir.

miqyas almışdır.
24 fevral - ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli

16
fe v ra l - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədri olan Fransanın
Xarici İşlər Nazirliyinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair qəbul etdiyi sənəddə Dağlıq Qarabağ

səfıri M.Brayza bildirm işdir

ətraf rayonlara getməkdən çəkinməyə çağırmışdır.
19-26 fevra l - Türkiyənin ayrı-ayrı şəhərlorində “Xocalı həftəsi”
keçirilmişdir. Dünyanm bir sıra şəhərlərində də artıq bu tədbirlər geniş

ki, regionda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin

sülh vo danışıqlar yo)u ilə həll edilməsi məsələsindən daha mühüm və vacib
məsələ yoxdur.
24 fevra l - Bakıda ABŞ dövlət katibinin birinci müavini

bölgəsi Azərbaycanın işğal edilmiş ərazisi adlandırılır, eləcə də qeyd edilir
ki, əhalisinin əksəriyyəti ermənilər olan Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın Iap

C.Steynberq

mərkəzində yerləşir və Azərbaycan ərazisinin təqribən 20 faizi işğal

olacağına ümid etdiyini və bu məsələnin hər iki ölkənin marağında

edilmişdir. Azərbaycamn Ermənistanla həmsərhəd rayonları da işğal edilmiş

olduğunu bildirmişdır.
25 fevra l - Öz

ərazilər adlandırıhr. Dağhq Qarabağ məsələsi Azərbaycanm daxili siyasət

Dağltq Qarabağ münaqişəsinin həllində müəyyən irəliləyişin

vəzifəsində regiona son səfərini edən Avropa

İttifaqının Cənubi Q afqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi P.Semnebi bu sahədə
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çalışdığı dövrdə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində cüzi irəliləyişbr olsa

9

mart - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycan

da, ciddi nəticənin yoxluğundan təəssüfləndiyini söyləmiş və Dağlıq
Qarabağda hərbi əm əliyyatlann bərpasmı istisna etmədiyini bildinnişdir.

Ermənistan qoşunlarımn təmas xəttində atəşkəsin pozulması ilə bağlı birgə
bəyanatla çıxış etmişlər.
Bəyanatda ATƏT-in M insk qrupunun

F evral - Xocalı soyqırımınm 19-cu ildönümü ABŞ Konqresinin
Nümayəndələr Palatasında anılmışdır.

həmsədrlərinin prezidentlərin martın 5-də Soçidə keçirilmiş görüşündən
əvvəl və sonra qoşunların təmas xəttində atəşkəs rejiminin pozulması

5 m art - Soçidə Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentləri
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə
daır damşıqların yekununa əsasən birgə bəyanat qəbul etmişlər.

haqqında xəbərlərdən ciddi şəkildə narahat olduqlarx göstərilir.
Bununla yanaşı, sənəddə deyilirdi ki, təsdiqlənəcəyi təqdirdə, belə
mənasız aktlar tərəflərin güc tətbiqindən çəkinmək və Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına can atmaq barədə götürdükləri

Sənəddə qeyd edilir ki, liderlər onların bundan əvvəl, 2010-cu il
oktyabrın 27-də Həştərxanda keçirilmiş görüşü zamam qəbul edilmiş
üçtərəfli bəyanatın praktiki reallaşdırılması məsələlərini müzakirə etmiş və
həmin bəyanatda nəzərdə tutulan tədbirlərə əlavə olaraq növbəti addımlar
barədə razılığa gəlmişlər.

cür faktlarla bağlı dərhal təhqiqata başlamağı xahiş etmişlər.
14 mart - 9 yaşlı azərbaycanlı Fariz Bədəlovun erməni snayperi

Bəyanatda qeyd edilir ki, dövlət başçıları, o cümlədən “hərbi
əsirlərin dəyişdirilməsini ən qısa müddətdə başa çatdırmaq” barədə razıhğa
gəlmişlər. Bundan əlavə, sənəddə “bütün mübahisəli məsələləri dinc
vasitələrlə həll etmək və atəşkəs xətti boyunca yarana biləcək insidentləri

tərəfındən qətlə yetirilməsi ilə bağlı aparılmış monitorinqin nəticələrinə dair
hesabat ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri A.Ajubalisə təqdim edihnişdir.
15 mart - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri İ.Popovu (Rusiya), B.Fasyeni

tərəflərin iştirakı ilə ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrlərinin himayəsi
altında, təşkilatın fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsinin köməyi
ilə təhqiq etmək” istəyi vurğulamr.

(Fransa), R.Bradtkeni (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,

Bəyanatda eyni zamanda, Dağhq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsi məsələlərinə dair özlərinin müntəzəm əlaqələrinin böyük
əhəmiyyət kəsb etməsi qeyd edilmiş və ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərinin işinə əlavə olaraq bu fonnatda əlaqələri davam etdirmək
barədə prezidentlərin razılığa gəldikləri bildirilir.
5

m art - Soçinin “Adler” Beynəlxalq aeroportunda Azərbaycan

Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyevin ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri R.Bradtke (ABŞ), B.Fasye (Fransa), İ.Popov (Rusiya), habelə
təşkilatın fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşik ilə görüşii
olmuşdur.
8

m art - Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olan Şıxlar

kəndi istiqamətində atəşkəsi pozm ası nəticəsində 2002-ci il martın 19-da
anadan olmuş O rta Qərvənd kənd sakini, Fariz Arzu oğlu Bədəlov həyətdə
oynayarkən aldığı güllə yarasından ölmüşdür.
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öhdəliklərlə ziddiyyət təşkil edır. Həmsədrlər ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədrinin xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşikdən bütün tərəflərin iştirakı ilə bu

Dağlıq Qarabağ m ünaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı aparılan
danışıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi
aparılmışdır.
18 mart - ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri martın 15-dən
17-dək Bakı, Yerevan və Dağlıq Qarabağa etdikləri səfərin nəticələri barədə
bəyanat yaymışlar.
Sənəddə qeyd edilirdi ki, həmsədrlər tərəfləri martın 5-də Soçidə
Rusiya Prezidenti D.M edvedyevin təşəbbüsü ilə təşkil edilmiş görüşdə
yaranmış müsbət məqamlardan yararlanmağa və Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Baza Prinsiplərinə dair
razılığın əldə edilməsi istiqamətində inkişafa nail olmaq məqsədi ilə
prioritet məsələlərə diqqət yönəltməyə çağırmışlar.
Bununla yanaşı, bəyanatda həmsədrlər tərəflərlə 1994-cü ildən
qüvvədə olan atəşkəs rejim inin pozulmasma qarşı araşdırmalar aparmaq
barədə tərəflərin Soçidə qəbul etdikləri birgə bəyanatın həyata keçirilməsi
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üçün konkret tədbirlərin görülməsi barədə müzakirələr aparmışlar.
Həmsədrlər vurğulamışlar ki, Soçi görüşündən əvvəl və sonra qoşunların
təmas xəttində baş vermiş insidentlər belə bir mexanizmin yaradılmasının
vacibliyini nümayiş etdirir və onlar bir daha tərəfləri atəşkəs rejiminə riayət
etməyə çağırmış, həmçinin tərəflərə snayperlərin təmas xəttindən
uzaqlaşdırılması barədə uzun müddətdən bəri irəli sürdükləri təklifı
xatırlatmışlar. Həmin təklifm hələ də həyata keçirilməməsi ilə bağlı
təəssüfləndiklərini ifadə edən həmsədrlər, günahsız insanların həyatını xilas
edə biləcək həmin təklifın qəbul olunmasında yenidən təkid etmişlər.
21
m art - Cəbhənin Tərtər istiqamətində ermənilər tərəfındən
açılan atəş nəticəsində Füzuli rayonundan məcburi köçkün 1991-ci il
təvəllüdlü Elnur Mübariz oğlu M əmmədov həlak olmuşdur.
23 m art - 1986-cı il təvəllüdlü Samir Hidayət oğlu Ağayev Füzuli

yerlərdə, həm də ictimai bəyanatlarda tərəflərin kəskin ifadələrdən
çəkinməsinin davam etməkdə olan əhəmiyyətini qeyd edən həmsədrlər,
o cümlədən mülki təyyarələrə qarşı olmaqla, güc istifadəsi ilə təhdidi
qəbuledilməz hesab edirlər. Bu baxımdan onlar qoşunların təmas xəttində
mənasız yerə ölüm və cavab tədbirlərini şiddətli şəkildə qınayırlar. Sonda,
həmsədrlər bir daha öz m əlum mövqelərini təsdiqləyərək bildirirlər ki,

tərəflər öz əhalisini müharibəyə deyil, sülhə hazırlamalıdırlar.
24
mart - Erm ənilərin 9 yaşlı azərbaycanlı Fariz Bədəlov
öldürməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası BM T-də məsələ qaldırmışdır.
28
mart - Beynəlxalq Böhran Qrupunun təmsilçisi təmas xəttind
ermənilər tərəfındən öldürülən 9 yaşh azərbaycanlı uşağm ailəsi ilə
görüşmüşdür.
2

aprel - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri A.Ajubalis Cənu

rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanh kəndi yaxmhğında erməni hərbçilərinin
açdığı atəş nəticəsində həlak olmuşdur.

Qafqaz regionuna səfərinin yekunlarına əsasən bildirmişdir ki, Soçidə
Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin üçtərəfli görüşündən

24 m art - Vyanada səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri burada Minsk qrupunda təmsil olunan ölkələrin nümayəndələri

sonra münaqişənin tənzimlənməsi prosesində müəyyən irəliləyiş üçün şərait

və qurumun baş katibi M .Brişambo ilə görüş keçirmişlər. Brifınqdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasında
vasitəçilik edən həmsədrlər yaxm keçmişdəki və qarşıdan gələn fəaliyyətləri
barədə məlumat vermişlər.
Həmsədrlər “ Dağlıq Qarabağ ətrafında Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərinə Minsk qrupu həmsədrlərinin sahə qiymətləndirmə
missiyasının hesabatı”nı təqdim etmişlər. Hesabatda deyilir ki, səfər
etdikləri ərazilərdəki vəziyyətin kəskin reallığı bir daha həmsədrlərin flkrini
m öhkəmləndirmişdir

ki,

status-kvo

qəbuledilməzdir

və

yalnız

sülh,

danışıqlar yolu ilə nizamlanma bu ərazilərdə yaşamış və hal-hazırda yaşayan
insanlara daha yaxşı və müəyyən perspektivlər gətirə bilər.

yaranmışdır.
6 aprel - Estoniyanın sabiq Xarici işlər naziri, xanım K.Ojuland
Avropa Parlamentində “Avropa Qonşuluq Siyasəti” mövzusunda keçirilmiş
müzakirələrdə çıxış edərək Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi
olduğunu bildirmişdir. Dağlıq Qarabağın 20 il əvvəl ermənilər tərəfındən
işğal olunduğunu və bunun nəticəsində bir milyonadək azərbaycanlının öz
yurdlarından didərgin düşdüyünü qeyd edən K.Ojuland Avropa
Parlamentini Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
tanınmış ərazisi olması faktına hörmət etməyə çağırmışdır.
Sabiq Xarici işlər naziri demişdir ki, bu
Parlamentinin, Avropa
təşəbbüsündə

öz

əksini

Şurasının

fakt

Avropa

və Avropa Komissiyasının

hər bir

tapmalıdır.

Yalnız

ərazi

bütövlüyü

prinsipi

Sənəddə göstərilir ki, həm sədrlər martın 5-də Soçidə keçirilmiş
görüşdə yaranmış müsbət məqamlara əsaslanaraq, Baza Prinsipləri üzərində

beynəlxalq ictimaiyyət tərəfındən tanınandan sonra Cənubi Qafqazda sülhə

müzakirələri davam etdirmək üçün yaxm gələcəkdə regiona növbəti səfər

Dialoq

edəcək

və

bütün

tərəflərin

iştirakı

ilə

atəşkəsin

pozulmasına

dair

araşdırm alarla bağlı Soçidə götürülmüş öhdəlikləri icra etmək məqsədilə
həm sədrlər tərəflərlə konkret tədbirləri işləyib hazırlayacaqlar. Həm
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və sabitliyə nail olmaq mümkündür.
7 aprel - Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası

Forumunda iştirak edən İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman
əl-Tüveycri bildirmişdir: “Ümid edirik, Ermənistan, nəhayət ki, Dağlıq
Q arabağ münaqişəsinin nizam lanm ası ilə bağlı beynəlxalq qurumların qərar
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və qətnamələrini yerinə yetirəcəkdir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanırı tarixi

12

ərazisidir və mütləq Azərbaycana qaytanlmalı, ölkə vətəndaşları burada
normal şəkildə yaşamalıdırlar”.
BM T-nin Liviya ilə bağlı qətnamənin dərhal yerinə yetirilməsini,
Dağlıq Qarabağla bağlı sənədlərin isə hələ də icrasız qalmasını siyasi
riyakarlıq adlandıran Ə.Osman əl-Tüveycri demişdir: “Biz Azərbaycanm
ərazi bütövlüyünü, bu dövlətin Dağlıq Qarabağ üzərindəki tarixi hüquqlarım
dəstəkləyirik. Münaqişənin həlli üçün daim BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurasmm qətnamələrinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı çağırışlar edirik. Bu
qətnamələrdə Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması və ölkənin
ərazi bütövlüyünün bərpası tələb olunsa da, qətnamələr hələ də yerinə
yetirilm əm işdir” .
11

aprel - Azərbaycanın rəsmi mövqeyi nəzərə alınmadan Dağlıq

Qarabağ ərazisində heç bir hava limanının səmişinlərin istifadəsinə verilə
bilməyəcəyini bidirən İCAO-nun mətbuat katibi D.Şanyon Dağlıq Qarabağ
ərazisində ermənilərə xidm ət edəcək aeroportun inşası ideyasını tənqid

aprel - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi i

Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına həsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ m ünaqişəsi haqqında bildirmişdir: “Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa olunmalıdır, işğala son qoyulmalıdır və bu məsələ tezliklə
öz həllini tapmahdır. Çünki Azərbaycan xalqının səbri tükənməz deyildır.
Bir daha demək istəyirəm ki, danışıqlar prosesində Azərbaycanın mövqeyi
birmənalıdır. Bu mövqe nəinki bizim arzularımıza, beynəlxalq hüquqa
əsaslamr və beynəlxalq hüquq hələ ki, dünyada başhca bir meyardır. Biz
indi görürük ki, beynəlxalq hüquq normaları m üxtəlif yerlərdə kobudcasına
pozulur. Ona görə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir və heç
bir şərt irəli sürülməməlidir. Hazırda danışıqlar masasında olan təkliflər
Azərbaycanm ərazi bütövlüyünün bərpasını təmin edəcəkdir. Eyni zamanda,
məsələ öz həllini Dağlıq Qarabağda yaşayan insanların və oraya mütləq
qayıdacaq Azərbaycan vətəndaşlarının muxtariyyət, özünüidarəetmə
statusunda yaşamasını təmin edə biləcək prinsiplər əsasında tapa bilər.
Dağlıq Qarabağa müstəqilliyin verilməsi, yaxud da nə vaxtsa müstəqilliyin

edərək, bu məsələdə beynəlxalq səmişin təhlükəsizliyinin, beynəlxalq
hüququn normalarınm və siyasi aspektlərinin, xüsusilə də Azərbaycamn
rəsmi mövqeyinin nəzərə alınmasının vacibliyini bildirmişdir.

verilməsi

mümkünsüzdür.

Bu,

danışıqlar

mövzusu

deyildir

və

“ Beynəlxalq

olm ayacaqdır”.
Azərbaycan Prezidenti ATƏT-in qiymətləndirmə missiyasının

ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ regionunu Azərbaycanın tərkib hissəsi kimi
tanıyır. Lakin faktiki durum göstərir ki, orada işğal vardır. Ennənistan

işğal edilmiş torpaqlara səfəri ilə bağlı məruzəsində göstərilən məsələlərin
realhğı əks etdirdiyini bildirm əklə yanaşı, status-kvonun, yəni indiki

tərəfınin Dağlıq Qarabağ regionundan xarici ölkələrə səmişin daşıması,
həmçinin sərnişin qəbul etməsi qanuna ziddir”. Azərbaycan ilə
razılaşdırılmayan beynəlxalq layihələrin icrasını mümkünsüz hesab edən

vəziyyətin davam edə bilməyəcəyinin öz əksini tapmasını məruzədə ən
vacib məsələlərdən biri olduğunu qeyd etmiş və uzun illər Azərbaycan
dövləti də bütün beynəlxalq təşkilatlarda, eyni zamanda, həmsədr ölkələrin

D.Şanyon vurğulamışdır ki, Dağlıq Qarabağda vaxtı ilə Xocalı aeroportu

rəsmiləri ilə birbaşa görüşlərdə status-kvonun dəyişdirilməli olduğunu

olmuşdur. İşğaladək rəsmi fəaliyyət göstərən bu aeroport İCAO-nun
qeydiyyatında Azərbaycan dövlətinə məxsusdur.

dəfələrlə diqqətə çatdırmışdır.
Dövlət başçısı Erm ənistan tərəfınin bütün imkanlardan istifadə

Eyni

zamanda,

D.Şanyon

qeyd

etmişdir

ki,

11
aprel - ABŞ Dövlət Departamentinin 2010-cu
Ermənistanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatında bildirilir ki,

ildə

edərək, danışıqları uzatm ağa çahşdığını qeyd edərək bildirmişdir ki,
müəyyən mərhələdə razılaşdırılm ış məsələlər onlar tərəfındən yenidən

erməni separatçıları Ermənistan hökumətinin dəstəyi ilə Azərbaycanın

danışıqlar masasına qoyulur və əvvəlcədən razılaşdırılmış məsələlərdən geri

Dağlıq Qarabağ regionunu və ətra f yeddi rayonunu nəzarət altmda

çəkilirlər. Yəni istəyirlər ki, bu proses sonsuz, daimi, əbədi olsun, daim bu

saxlamaqda davam edirlər.

danışıqlar getsin və guya ki, Ermənistan danışıqlarda özünü konstmktiv
aparır.
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Bununla yanaşı, Azərbaycan Prezidenti bəyan etmişdir ki,
Ermənistan danışıqlarda qeyri-səmimidir və onlarm əsas məqsədi m əsələnin
həlli deyil, məqsəd işğal edilmiş torpaqları nə qədər mümkündür öz nəzarəti
altında saxlamaq və de-fakto vəziyyətini gələcəkdə de-yure vəziyyətinə
çevirməkdir. Dövlət başçısı bildirmişdir: “Onların niyyəti ondan ibarətdir ki,
nə qədər çox vaxt keçsə, o qədər yaxşıdır, yəni dünya birliyi bu vəziyyətlə
barışacaq

və

aparılacaqdır” .
Ancaq

beləliklə,

bu

Azərbaycan

vəziyyət
Prezidenti

-

dam şıqlar
bunun

prosesi

mümkün

sonsuz

olmadığmı

bildirərək qeyd etmişdir ki, Azərbaycan imitasiya, danışıqlar naminə
danışıqlarda iştirak etməyəcək və status-kvo dəyişdirilməlidir, yəni
Azərbaycan torpaqlarından işğalçı qüvvələr çıxarılmalıdır və məruzədə də
bu tezisin göstərilməsi çox vacib məsələdir. Eyni zamanda, dövlət başçısı

Baza Prinsiplərini yekunlaşdırm aq və sülh sazişini hazırlamağa doğru
irəliləmək zamanınm yetişdiyinə əmin olduqlarını ifadə etmişlər.
Bəyanatda daha sonra bildirilir ki, həmsədrlər Dağlıq Qarabağda
hava limanmm planlaşdırılan açıhşının gərginliyi daha da artıra
biləcəyindən narahat olduqlarm ı vurğulamışlar. O nlar xəbərdarlıq etmişlər
ki, bu hava limanmdan uçuşlar Dağlıq Qarabağın mövcud statusunu
beynəlxalq hüquq əsasında dəyişməyə yönəlmiş cəhdlər üçün istifadə oluna
bilməz. Sənəddə həm sədrlər tərəfləri beynəlxalq konvensiya və
razılaşmalara riayət etmək məqsədilə qarşılıqlı anlaşma əldə etməyə,
həmçinin Azərbaycan ilə Ermənistan arasında öz əraziləri üzərindən
mövcud uçuşlar praktikasmı saxlamağa çağırmışlar.

14
aprel - A vropa Şurası Parlament Assambleyasında Enuənis
silahlı qüvvələri tərəfindən 9 yaşlı Fariz Bədəlovun qətlə yetirilməsi ilə
bağlı bəyanat imzalanmışdır.

bəyan etmişdir ki, Erm ənistana imkan verilməməlidir ki, danışıqları süni
şəkildə müəyyən bəhanələrlə uzatsın. Ermənistan konkret təkliflərə konkret
cavab verm əlidir ki, torpaqlarım ızın işğalçılardan azad edilməsi prosesi
başlansın.

Bəyanatda deyilir ki, martın 8-də Ermənistan silahlı qüvvələri
işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında qurduqları mövqelərindən Ağdam
rayonunun Orta Qərvənd kəndinin 9 yaşlı sakini Fariz Bədəlovu öz evinin

13 aprel - AŞPA-nın yaz sessiyasında Türkiyənin Baş naziri
Rəcəb Tayyib Ərdoğan çıxışmdan sonra Ermənistan nümayəndə heyətinin

həyətində oynayan zam an snayperlə nişan alaraq qətlə yetirmişlər. Azyaşlı
uşağın bu cür faciəli surətdə qətlə yetirilməsi beynəlxalq hüququn norma və

üzvünün sualına verdiyi cavabda demişdir: “Biz dost və qardaş
Azərbaycanın maraqlarım qoruyuruq və azərbaycanhlarm hüquqlarının

prinsiplərinə zidd olm aqla yanaşı, həm də insanlıq faciəsidir.
Sənəddə qeyd edilir ki, bu faciə regionda onsuz da gərgin olan

ermənilər tərəfindən pozulmasım heç cür qəbul edə bilmərik”

vəziyyəti daha da kəskinləşdirmişdir. Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən atəşkəsin tez-tez pozulması, Azərbaycanın mülki vətəndaşlarımn
hədəfə alınması beynəlxalq hüququn pozulması ilə yanaşı, bu ölkə

14 aprel - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in M insk qrupunun həmsərdləri B.Fasyeni (Fransa), İ.Popovu
(Rusiya), R.Bradtkeni (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi
nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,

tərəfmdən AŞPA-nm 2005-ci ildə qəbul etdiyi 1416 saylı qətnamə də daxil
olmaqla A vropa Şurası qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı damşıqların

edilməməsi, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli

hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
14 aprel - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri aprelin

istiqamətində ATƏT-in M insk qrupu tərəfindən aparılan danışıqların ciddi

11-14-də regiona etdikləri səfərin nəticələrinə dair bəyanat yaymışlar.
Bəyanatda bildirilir ki, həm sədrlər səfər müddətində ATƏT-in fəaliyyətdə
olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi A.Kaspşikin də qatıldığı görüşlər zamanı
münaqişənin
nizamlanmasının
Baza
Prinsiplərinin
razılaşdırılması

şəkildə pozulması deməkdir.
14
aprel - A vropa Şurası Parlament Assambleyasmın ya
sessiyasının iclasında “Erm ənistandan işğal etdiyi Azərbaycan ərazisində
hava limam tikintisini dayandırm asım tələb edən yazılı bəyanat” qəbul
olunmuşdur.

istiqamətində növbəti addımları müzakirə etmişlər. Həmsədrlər həmçinin
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12

Sənəddə Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində - işğal
altında olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində bütün beynəlxalq hüquq
normalarına zidd olaraq hava limanı tikintisini davam etdirməsi və
Ermənistanm bu addımının beynəlxalq hüquq normaları ilə yanaşı, BM T
Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad
edilməsinə dair 4 qətnaməsinə, Ermənistanın AŞ qarşısında üzərinə
götürdüyü öhdəliyə və AŞPA-mn qəbul etdiyi 1416 saylı qətnaməsinə
tamamilə zidd olduğu qeyd edilmişdir. Bəyanatda Azərbaycamn işğal
olunmuş ərazilərində hava limamnın tikintisinin həyata keçirilməsinin
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
tənzimlənməsinə dair ATƏT-in M insk qrupunun vasitəçiliyi ilə apanlan
danışıqlar prosesinə də böyük zərbə olacağı bildirilmişdir.
Sənəddə göstərilir ki, bütün bunları nəzərə alaraq, AŞPA
Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında hava limanı inşa etməsi
addımını qətiyyətlə pisləyir və narahatlığmı ifadə edir. AŞPA rəsmi
Yerevanı tikintini dayandırmağa, bu cür addımlar atmaqdan və bəyanatlar
verməkdən çəkinməyə, işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarım azad etməyə və
1 milyon azərbaycanh qaçqın və məcburi köçkünün öz yurd-yuvasına
dönməsinə imkan verməyə çağırır və tələb edir.
4 m ay - GUAM -m baş katibi V.Çeçelaşvili bildirmişdir ki,
Dağlıq Qarabağda beynəlxalq aeroport fəaliyyət göstərə bilməz. Bu,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ziddir. Baş katib qeyd etmişdir
kı,

Dağlıq

Qarabağın

hava məkanı

və digər əraziləri

Azərbaycana

məxsusdur. Bunu bütün dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar da bilir.
Beynəlxalq əhəmiyyətli aeroportun fəaliyyət göstərməsi üçün beynəlxalq
hava

uçuşlarını

tənzimləyən qərar qəbul edilməlidir.

Bu isə yalnız

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin geri qaytarıldığı halda mümkün ola
bilər.

may - Bakıda səfərdə olan ATƏT Parlament Assambleyasm

sədri
Petros
Eftimiu
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin dinc yolla, beynəlxalq hüquq normalarma uyğun ədalətli
həllinin vacibliyini qeyd etmişdir. Parlament Assambleyasınm sədri
bildirmişdir ki, Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik təkcə regionun xalqları

üçün deyil, bütövlükdə Avropa üçün də olduqca əhəmiyyətlidir.
19
may - BMT-nin Qaçqmlarm işi üzrə Ali Komissarı Antoni
Quterreş bildirmişdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırki

vəziyyət qəbuledilməzdir.
19
may - Ermənistana səfəri çərçivəsində Avropa Parlamentini
sədri Y.Buzek Yerevanda keçirdiyi mətbuat konfransında Avropa
Parlamentinin Dağlıq Qarabağı müstəqil ərazi vahidi kimi tammadığını və
hər zaman dövlətlərin ərazi bütövlüyünü əsas prinsip hesab etdiyini
bildirmişdir. Avropa Parlamentinin sədri insanların dinc şəraitdə yaşamaq
və inkişaf etmək hüququnun vacibliyini qeyd edərək demişdir ki,
münaqişənin həll olunmaması regionun inkişafına böyük əngəldir.
19 may - ABŞ dövlət katibinin köməkçisi F.Qordon Senatın
xarici əlaqələr komitəsinin A vropa işləri üzrə alt komitəsində çıxışında
bildirmişdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Baza
prinsiplərini təsdiqləməyin, sülh sazişi üzərində işə başlamağın vaxtı
çatmışdır. Eyni zamanda, F.Qordon qeyd etmişdir ki, ABŞ Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün ATƏT-in Minsk qrupu ilə
qarşıhqlı əlaqələrini artıracaqdır.
20 may - Avropa Parlamentinin sədri Y.Buzek Bakıda demişdir:
“Biz bilirik ki, regiondakı vəziyyət əlverişli deyil və bu problemin, eləcə də
digər dondurulmuş m ünaqişələrin həllinə öz dəstəyimizi göstərməyə
hazırıq”.
26

may - “ Böyük

səkkizlik” ölkələrinin

Fransanm

edənlərə cəza verilməsi haqqında qanun layihəsini rədd etmişdir. Senatm

şəhərində keçirilən sammiti çərçivəsində ABŞ, Rusiya və Fransa
prezidentləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair birgə

müzakirələrində iştirak edən 290 senatordan 270-i qanun layihəsi ilə bağlı
səsverməyə qatılmışdır. Onlardan 196-sı qanun layihəsinin qəbul

bəyanatla çıxış etmişlər. Bəyanatda, prezidentlər Ermənistan və Azərbaycan
liderlərini “ iyun aymda keçiriləcək Ermənistan-Azərbaycan sammitində

edilməsinin əleyhinə, 74-ü isə lehinə səs vermişdir.

siyasi əzmkarlıq nümayiş etdirməyə və Əsas Baza Prinsipləri (Dağlıq

5 m ay - Fransa Senatı qondarma “erməni soyqırımı”nı inkar
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Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin Əsas Prinsipləri) üzərində işi
tamamlamağa” çağırmışlar.

həmsədrlər tərəfləri bu gərgin mərhələdə danışıqlar prosesinə zərbə vuracaq

Bəyanatda deyilir: “Razılaşma əldə ediləndən sonra biz bu
prinsiplərin rəsmən qəbul edilməsini təsdiqləməyə, sülh sazişinin işlənib

çağırmışlar.
11

hazırlanm asına kömək etməyə və sonra beynəlxalq tərəfdaşlarımızla
birlikdə həm in sazişin yerinə yetirilməsini dəstəkləməyə hazırıq. Biz təsdiq
edirik ki, yalnız damşıqlar yolu ilə tənzimləmə regional inkişaf və

işlər nazirlərinin işçi görüşü olmuşdur. M üzakirələrin gedişində Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin Baza prinsiplərinin bir sıra
mühüm məsələləri barədə mövqeləri yaxınlaşdırmaq mümkün olmuşdur. Bu
sənədin layihəsinin iyunun axırlarında keçiriləcək növbəti üçtərəfli görüşdə

əməkdaşlıq üçün imkanlar üzə çıxarmaqla sülhə, sabitliyə və barışığa gətirib
çıxara bilər”.

hər hansı təxribat xarakterli

addım

və hərəkətlərə

yol verməməyə

iyun - M oskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan Xari

müzakirə ediləcəyi bildirilmişdir.
11
iyun - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev

ABŞ, Fransa və Rusiya prezidentləri əmin olduqlarını bildirmişlər
ki, Dağlıq Qarabağ m ünaqişəsinin həlli üçün tərəflərinin dinc tənzimləmə
istiqamətində addım atmasının vaxtı çatmışdır. M insk qrupunun həmsədrləri

Prezidenti Danilo Türk ilə birgə Lyublyanada keçirdiyi mətbuat
konfransında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinin ədalətli

olan üç dövlətin başçıları Ermənistan və Azərbaycan liderlərini israrla
“əhalini müharibəyə deyil, sülhə hazırlam ağa” çağırmışlar.

həlli üçün indi yaxşı şərait yaradıldığını, M insk qrupunun həm sədr
ölkələrinin dövlət başçılarım n mayın sonunda verdikləri birgə bəyanatın

6
iyun - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri B.Fasye (Fransa), İ.Popov (Rusiya),
R.Bradtke (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi

artıq çox ciddi bir siqnal olduğunu qeyd edərək demişdir: “Orada göstərilir
ki, status-kvo qəbuledilməzdir. Biz bunu uzun illərdir deyirik ki, status-kvo
dəyişdirilməlidir, işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqları tərk etməlidir.

A.Kaspşiki

Dağlıq

Bəyanatın digər vacib məsələsi ondan ibarətdir ki, orada Helsinki Yekun

Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırki
vəziyyəti və perspektivləri ilə bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur.

Aktına istinad edilir. Prezident İlham Əliyev vurğulamışdır ki, Helsinki
Yekun Aktında ölkələrin ərazi bütövlüyü və xalqlann öz müqəddəratını

qəbul

etmişdir.

Görüşdə

Ermənistan-Azərbaycan,

10 iyun - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri iyunun 6-dan
9-dək Bakı, Xankəndi və Yerevana etdikləri səfərin nəticələri barədə
bəyanat yaymışlar. Bəyanatda bildirilir ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşikin də qatıldığı səfər zamanı Rusiya,
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin qarşıdan gələn görüşünə hazırhq
çərçivəsində həmsədrlər tərəflərlə Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentlərinin
mayın 26-da Dovildə birgə bəyanatm a uyğun olaraq, Dağlıq Qarabağ
m ünaqişəsinin
həllinin
Baza
Prinsiplərinin
tamamlanması
və

Sloveniy

müəyyənetmə prinsipləri arasm da heç bir ziddiyyət yoxdur. Yəni bu iki
prinsip bir sazişdə öz əksini tapmalıdır. Bu da çox müsbət haldır” .
Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, indiki mərhələdə
Ermənistan tərəfı konstruktivlik və səmimiyyət göstərməlidir. Uzun illər
Ermənistan damşıqlarm sadəcə olaraq danışıqlar naminə aparılmasma,
imitasiya ilə məşğul olm ağa çahşmışdır. İndi isə vaxt çatıb ki, təkliflərə
dəqiq, konkret cavab versin. Ə gər belə olarsa, Azərbaycan torpaqları tezliklə

təsdiqlənm əsinə yönəlmiş və münaqişənin sülh yolu ilə həllinin əsasını

işğalçılardan azad ediləcəkdir.
16
iyun - Avropa İttifaqı Avropa Parlamentində keçiriləcə

təşkil edəcək

dinləmələr ərəfəsində Dağlıq Qarabağın Azərbaycana aid olduğunu növbəti

addımları müzakirə

etmişlər.

İyunun

7-də həmsədrlər

Azərbaycanm Ağdam rayonu ərazisində qoşunların təmas xəttini piyada

dəfə təsdiq etmişdir.

keçm işlər və bu, son 10 ayda üçüncü belə hadisə olmuşdur. Son 16 ildə baş

Bakıya səfəri zamanı dediyi sözlərdən də sitat gətirilərək deyilir: “Görüşlər

vermiş belə hallar nümayiş etdirir ki, tərəflər 1994-cü ildə bağlanmış atəşkəs
rejiminə riayət etmək üçün əməkdaşlıq edə bilərlər. Bununla əlaqədar

zamanı mən dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tamnmış sərhədləri
çərçivəsində Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü vurğuladım.
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Bildirdim ki, Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT-in
M insk qrupu çərçivəsində və M adrid prinsipləri əsasında sülh yolu ilə
həllinə dair səyləri dəstəkləyir”.
20
iyun - Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri
M .Çavuşoğlu qurumun yay sessiyasının ilk iş günündə keçirdiyi mətbuat
konfransında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Kazanda
keçiriləcək növbəti görüşündə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair
müqavilə imzalanacağına böyük ümid bəslədiyini bildirmişdir.
AŞPA sədri Dağlıq Qarabağ üzrə Alt komitənin fəaliyyətinə
münasibət bildirərkən qeyd etmişdir ki, qurumun qəbul etdiyi qətnamələr
yerinə yetirilməlidir. Assam bleya tərəfındən bu məsələ ilə bağlı çoxlu
tövsiyə, qətnamə və hesabat qəbul edildiyini bildirən Mövlud Çavuşoğlu
vurğulamışdır ki, Assambleyanın qəbul etdiyi tövsiyə və qətnamələrin tətbiq
olunmasında qətiyyətliyik: “AŞPA tərəfındən 2005-ci ildə Dağlıq Qarabağla

Dövlət

Komissiyasına

daxil

olmuş

materialların

təhlili

zamanı 553 nəfərin əsir və girovluqda qətlə yetirildiyi və ya müxtəlif
səbəblərdən vəfat etdiyi müəyyən edilmişdir. Onlardan 104 nəfər qadın, 448
nəfər kişidir. 137 nəfərin yalnız adı məlumdur, 74 nəfər isə naməlum
şəxslərdir.
22 iyun - Belçika Krallığında işgüzar səfərdə olan Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev “Euronews” telekanalına
müsahibəsində dem işdir ki, nəinki Dağlıq Qarabağ, hətta onun ətrafında
yerləşən və ermənilərin heç vaxt yaşamadıqları digər 7 rayon da işğal
altındadır. Azərbaycan etnik təmizləmə siyasətinə və işğala məruz qaldığını
vurğulayan Prezident
İlham Əliyev elə bu səbəbdən də məsələyə
beynəlxalq hüquq normaları baxımından yanaşmağın vacibliyini diqqətə
çatdırmışdır. Danışıqlar prosesinə toxunan Azərbaycan Prezidenti vasitəçilər

bağlı qətnamə qəbul edilmiş və orada aydın göstərilmişdir ki, AŞPA-mn
bürosu Dağlıq Qarabağ üzrə Alt komitə yaratmalıdır.

tərəfındən hər iki tərəfə təklif olunan baza prinsiplərinin beynəlxalq hüquq
normalarına tam cavab verdiyini bildirərək demişdir: “ Bunlar ölkələrin ərazi
bütövlüyü və xalqların özünüidarəetmə hüququ prinsipləridir. Bu prinsiplər

Büronun 2011-ci ilin yanvarında keçirilmiş yığıncağında bu

bir-birinə zidd deyildir. Onların hər ikisi vacibdir və sülh sazişində əks

komitənin fəaliyyətini bərpa etməsinə dair qərar qəbul edilmişdir. Alt
komitə məsələnin əsasən hum anitar tərəfləri ilə məşğul olacaq və iki ölkənin

oluna bilər” .
23 iyun - Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyunun

qurumdakı nümayəndə heyətləri arasında dialoqun gücləndirilməsinə səy
göstərəcəkdir”.

24-də Kazanda, Rusiya Federasiyasınm Prezidenti Dmitri M edvedevin

21
iyun - Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla
əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatına görə əsir, itkin düşmüş və
girov götürülmüş şəxslərin sayı 4043 nəfərtəşkil etmişdir. Belə ki,

xüsusi bəyanatla çıxış etmişdir.
Bəyanatda bu görüşün

onlardan 3264 nəfər hərbçi, 776 nəfər mülki şəxslərdir. 3 nəfərin hərbçi və
ya mülki olduğu məlum deyil. Mülki şəxslərdən 47 nəfəri itkin düşərkən
yetkinlik yaşma çatmamış uşaq (17 nəfər azyaşlı qız), 248 nəfərqadın, 351
nəfər yaşlı şəxsdir (151 nəfər qadm).
Əsir, itkin düşmüş 4043 nəfərdən 878 nəfərin əsir və girov
götürülməsi barədə m əlum atlar daxil olmuş, şahid ifadələri ahnmışdır. Bu

iştirakı ilə keçiriləcək görüşü ilə əlaqədar, Rusiya Xarici İşlor Nazirliyi
Dağlıq

Qarabağ

münaqişəsinin

tənzimlənməsində həlledici rol oynamalı olduğu qeyd edilərək, 2011-ci il
mayın 26-da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin Rusiya, ABŞ
və Fransa prezidentlərinin birgə bəyanatına konstruktiv münasibət
bildirəcəyinə ümid edilir ki, həmin sənəddə Azərbaycan və Ermənistan
liderləri siyasi əzm karlıq nümayiş etdirməyə, eləcə də Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tənzimlənməsinin Əsas Baza Prinsiplərinin layihəsinin
müzakirəsini Kazan Samm itində başa çatdırmağa dəvət edilirlər. Sənəddə

vaxta kimi əsir və girovluqdan 1400 nəfərazad edilmişdir ki, onlardan 343

Kazanda nəzərdən keçiriləcək sənəd münaqişə tərəflərinin və həmsədr

nəfər qadın, 1057 nəfər kişidir. Eyni zamanda, 175 nəfəruşaq (65 nəfər
azyaşlı qız), 289 nəfər yaşlı şəxsdir (112 nəfər yaşlı qadın).

ölkələrin birgə işinin mühüm dövrünün nəticəsi, bu sahədə gələcək irəliləyiş
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olduğu vurğulanır və tərəflərin bu əsasda bütün regionda sülh, tərəqqi və
inkişaf nam inə razıhğa gələcəyinə üm id edilir.

demişdir: “Azərbaycanm ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü danışıqlar mövzusu deyil, olmayıbdır və olmayacaqdır”.
Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyev bugünkü Ermənistanın
tarixi Azərbaycan torpaqlarında yarandığım, Dağlıq Qarabağın həmişə əzəli
və tarixi Azərbaycan torpağı olduğunu, sadəcə, müvəqqəti olaraq işğal altına

24 iyun - Kazanda
Rusiya, Azərbaycan və Emıənistan
prezidentlərinin birgə görüşü olmuşdur. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı məsələlər müzakirə
edildi. Görüşün sonunda Azərbaycan, Emıənistan və Rusiya prezidentləri
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə
dair dam şıqların yekunlarına əsasən birgə bəyanat qəbul etmişlər.

düşdüyünü bildirərək bəyan etmişdir: “Ancaq bu işğal çox çəkə bilməz.
Mən tam əminəm ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü istənilən yolla bərpa
ediləcəkdir. Bunu etmək üçün biz daha da güclü olmalıyıq. Azərbaycanda
bütün sahələrdə aparılan islahatlar, ölkəmizin inkişafı, bölgədəki
mövqelərinin möhkəmləndirilməsi nəticəsində istədiyimizə nail ola

Bəyanatda münaqişənin tənzimlənməsinin Əsas Baza Prinsipləri
layihəsinin razılaşdırılması m əqsədilə aparılan işin gedişinin nəzərdən
keçirildiyi, bir sıra məsələlərə dair qarşılıqlı anlaşma əldə edilməsi, bu

biləcəyik” .
28

məsələlərin həllinin Əsas Prinsiplərin bəyənilməsi üçün şərait yaradılmasına
kömək etdiyi bildirilmişdir.
25 iyun - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Litvanm Xarici işlər
naziri A.Ajubalis Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Kazan
görüşünün yekunları ilə bağlı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə hərtərəfli
sülhə nail olm aq üçün davamlı səylərin vacibliyini bildirmişdir. ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədri qeyd etmişdir ki, ATƏT üçtərəfli səviyyədə, Minsk
qrupu və təşkilatın sədrinin şəxsi nümayəndəsi tərəfındən göstərilən səyləri
dəstəkləməyə hazırdır. Bu səylər Cənubi Qafqazda qeyri-sabitliyə və
qarşıdurmaya son qoyacaqdır. A təşkəs rejiminin gücləndirilməsinin
vacibliyini vurğulayan ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri tərəfləri görüşlərdə
əldə olunan razılaşmalara riayət etməyə, həmçinin təmas xəttində mümkün
insidentləri araşdırmağa, güc tətbiq etməkdən imtina etməyə çağırmışdır.
26 iyun - Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham

iyun - İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) Xarici işlər nazirlə

Şurasının Qazaxıstanm paytaxtı Astanada keçirilən XXXVIII sessiyasında
təşkilatın

admın

dəyişdirilərək

İslam

Əməkdaşlığı

Təşkilatı

(İƏT)

adlandırılması haqqında qərar qəbul edilmişdir.
2011-ci ilin birinci yarısı - M üdafıə Nazirliyinin məlumatları
əsasında apardan hesablamalara

görə, 2011-ci

ilin iyun ayı ərzində

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfındən atəşkəs rejimi 69 dəfə pozulmuşdur.
Atəşkəsin pozulması nəticəsində 2 nəfər - 1 hərbçi və 1 mülki
sakin şəhid olub, 2 hərbçi isə yaralanmışdır. Atəşkəsin pozulması ilə bağlı
faktların 1-i Naxçıvan M uxtar Respublikasında, 57 fakt Qarabağ
cəbhəsində, 11 fakt isə Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində qeydə
alınmışdır. İyun ayında atəşkəsin ən çox pozulma faktı Füzuli rayonunda
qeydə alınmış, cəbhənin bu istiqamətində atəşkəs rejimi 22 dəfə

Əliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin 20-ci və Silahlı Qüvvələrin 93-cü

pozulmuşdur. Atəşkəsin pozulması ilə bağlı 15 hadisə Ağdamda və 9 hadisə
isə Tərtər rayonunda baş vermişdir. Bundan başqa, iyun ayında ermənilər

ildönümləri münasibətilə Bakıda keçirilən təntənəli hərbi paradda çıxışında
Ermən istan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli barədə

atəşkəsi Qazax istiqamətində 8, Goranboyda 6, Gədəbəydə 3, Xocavənddə

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dünya birliyi tərəfmdən tanınmasına

2, Göygöldə 2, Cəbrayılda 1, Naxçıvan M uxtar Respublikasında 1 dəfə

baxmayaraq məsələnin öz həllini hələ ki, tapmadığım və bu ədalətsizliyin

pozmuşlar.
M onitorinqin nəticələrinə görə, 2011-ci ilin yanvar-iyun aylarmda

hələ də davam etdiyini,

-

Birləşmiş M illətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik

6 ay ərzində Erm ənistan silahlı qüvvələri tərəfındən atəşkəs rejimi

Şurasının - dünyanm ən mötəbər qurumunun 4 qətnaməsi, digər beynəlxalq

345 dəfə (yanvar aymda 24, fevralda 56, martda 80, apreldə 36, mayda 80,

təşkilatların oxşar qərar və qətnamələrinin icra edilmədiyini bildirərək

iyunda 69 dəfə) pozulmuşdur.
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Ümumilikdə, 2011-ci ilin birinci yarısında Ermənistan silahlı

regionda davamlı sülhü təmin etm ək məqsədi ilə ATƏT-in Minsk qrupunun

5
iyul - ATƏT-in M insk qrupunun Fransa, ABŞ və Rusiyadan
olan həm sədrləri B.Fasye, R.Bradtke və İ.Popov birgə bəyanatla çıxış

dəstəklənməsi üçün hər şey etmək lazımdır.
11
iyul - Belqradda ATƏT-in Parlament Assambleyasının illi
iclasının Yekun bəyannaməsində Assambleya, son vaxtlar Dağlıq Qarabağ
ətrafında gərginliyin artmasından təəssüfunü bildirmiş və Dağlıq Qarabağ,
həmçinin də M oldova və Gürcüstandakı həll olunmamış münaqişələrin
nizamlanması üçün ATƏT çərçivəsində daha fəal siyasi səylər göstərməyə
çağırmışdır.
11 iyul - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri və ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri
M oskvada Rusiyanm Xarici işlər naziri ilə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla

etmişlər. Bəyanatda bildirilmişdir ki, “Kazan görüşünün nəticələri tərəflərin
gələcək dam şıqlar prosesinə sadiqliyinin təsdiqlənməsi də daxil olmaqla,

nizamlanması üzrə Minsk qrupunun iş prosesini müzakirə etmişlər.
12 iyul - ABŞ və Rusiya prezidentləri Ermənistan-Azərbaycan,

m ünaqişə tərəfləri üçün bir təkandır və “baza prinsipləri” üzrə sazişə
m ümkün qədər tez çatmaq üçün bu təkandan istifadə etməlidirlər”.
Sənəddə qeyd olunmuşdur ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri Kazanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının əsas

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin hazırki vəziyyəti haqqında fıkir
mübadiləsi aparmışlar. Rusiya Prezidentinin bu istiqamətdə atdığı addımlar,
həmçinin bu yaxınlarda Kazanda Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilə
keçirilmiş görüş ABŞ Prezidenti tərəfındən yüksək qiymətləndirilmişdir.

prinsiplərini müzakirə emiş və son üç il ərzində sayca doqquzuncu olan bu

13 iyul - ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Litvanın Xarici işlər

görüş nizamlamanın əsas prinsipləri üzrə razılaşma əldə olunmadan başa
çatmışdır. Birgə bəyanatda tərəflər yalnız bu məqsədə doğru yolda
irəliləyişin olduğunu qeyd etmişlər.

naziri A.Ajubalis iyunun 12-də ATƏT-in Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması üzrə Minsk qrupunun həmsədrləri B.Fasye, R.Bradtke və
İ.Popov, eləcə də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi

Həmsədrlər və səfır A.Kaspşik iyulun 4-də ATƏT-in yeni baş
katibi L.Zanyerlə ayrı-ayrıhqda görüşmüş, Ennənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi üzrə davam etməkdə olan sülh prosesinin statusu

A.Kaspşiklə

qüvvələri tərəfındən atəşkəsin pozulması nəticəsində Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin 9 hərbi qulluqçusu, 2 m ülki sakin (1 uşaq) şəhid olmuş, 8
nəfər isə yaralanmışdır. 2010-cu ildə isə Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfındən atəşkəs rejiminin pozulması nəticəsində 16 nəfər həlak olmuşdur.
Ümumiyyətlə, 2003-2011-ci illərdə Ermənistan silahh qüvvələri
tərəfindən atəşkəsin pozulması nəticəsində 138 nəfər həlak olmuşdur ki,
bunlardan 71 nəfər 2003-2006-cı illərdə, 67 nəfər isə 2007-2011-ci illərdə
erməni təcavüzünün qurbanı olmuşdur.

müzakirə olunmuş, eləcə də M insk qrupunun həmsədrləri Moskvada
məsləhətləşmələr keçirməyi və yaxın gələcəkdə regiona növbəti səfər
etməyi planlaşdırmışlar.
8
iyul - Rusiyanm Xarici işlər naziri Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinə Rusiya Prezidentinin tək lif və məktubunu təqdim etmişdir.
10

iyul - ATƏT-in Cənubi Q afqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin

görüşmüşdür.

A.Ajubalis

Dağlıq

Qarabağ münaqişəsinin

nizamlanması üzrə danışıqlarda irəliləyişin əldə olunması üçün Minsk qrupu
həmsədrlərinin səylərinə dəstəyini ifadə etmiş və vətəndaş cəmiyyətinin
etimadın möhkəmləndirilməsi tədbirlərinin həyata keçirilməsinə daha çox
cəlb edilməsinə çağırmışdır.
14 iyul - Azərbaycanın Tovuz rayonunun Ermənistanla
həmsərhəd olan Əlibəyli kəndində partlayıcı qurğunun işə düşməsi
nəticəsində 1998-ci il təvəllüdlü Şahmalıyeva Aygün Zirəddin qızı həlak
olmuş, onun anası 1979-cu il təvəllüdlü Şahmahyeva Elnarə Məmmədtağı

edilmiş J.Soareş (2002-ci ildən ATƏT-in Parlament Assambleyasının
üzvüdür. ATƏT-in Parlament Assambleyasının Prezidenti olmuşdur)

qızı isə xəsarət alaraq yaralanmışdır. 1994-cü ildə də həmin ərazidə analoji
hadisə baş vermişdi. Belə ki, ermənilər tərəfındən çaya buraxılan oyuncağı

bildirm işdir ki, Qafqazda davam edən danışıqları intensivləşdirmək və

götürərkən partlayışın baş verməsi nəticəsində 2 azyaşlı uşaq həlak olmuş,
1-i isə yaralanmışdı.

302

303

E rm m ista n ın A zərbaycana təcavüzü: T əhlilixronika (1987-2011)

15 iyu l - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ATƏT-in M insk

vaxtlar Ermənistan prezidentinin səsləndirdiyi bəyanatlar Azərbaycana qarşı

qrupunun həmsədrləri B.Fasye, R.Bradtke və İ.Popov, ATƏT-in fəaliyyətdə
olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul etmişdir. G örüşdə

Ermənistan tərəfındən başladılan müharibənin səbəblərinin, gedişatının və
nəticələrinin təhrifınə ən aydın nümunədir.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
ilə bağlı damşıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri barədə flkir
mübadiləsi aparılmışdır.

27
iyul - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkıyənin ba
naziri Rəcəb Tayyib Ə rdoğanla Bakıda keçirdiyi birgə mətbuat konfransında
Ermənistan prezidentinin Gənc Zabitlərin İlk Ordu Konfransmda erməni
gəncliyinə xitabən “Dağlıq Qarabağı düşməndən biz azad etdik, Ağrı dağı

16 iyu l - Avropa Parlamentinin üzvü Ferreyra Fernandez X ose
M anuel ermənilər tərəfındən azərbaycanlı qızm öldürülməsini pisləmişdir.
18
iyul - Türkiyənin Xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu və
ABŞ dövlət katibi Hillari Klinton Qafqazdakı vəziyyəti, o cümlədən Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması yollarmı müzakirə etmişlər.

azad etmək də sizin öhdənizə düşür” bəyanatma münasibət bildirərkən qeyd
etmişdir ki, əslində bu, Erm ənistanm işğalçı mahiyyətini göstərir: “Bu ölkə
problemlər içindədir. Bu ölkədən qaçanlann sayı on minlərlə ölçülür. Ölkə
iqtisadiyyatı tam böhran vəziyyətindədir - yoxsulluq, səfalət, ümidsizlik.

11-18 iyul - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri B.Fasye,
R.Bradtke və İ.Popov, ATƏT-in fəaİiyyətdə olan sədrinin şəxsi

Bir dənə də olsun əməlli-başlı müəssisə yoxdur, xarici ianələr, xaricdən
himayədarlıq edənlər olmasa bu ölkə çökər. Belə vəziyyətdə, real əhalisi

nümayəndəsi A.Kaspşiklə birgə Moskva, Vilnüs, Bakı və Yerevana səfər
etmişlər.

1 milyon 800 min nəfər olan halda bu adamlar Türkiyənin əzəli, tarixi
torpaqlarına iddia edirlər. Onlar hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini
həll ediblər. Onlar yamlırlar. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır,

18
iyul - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrləri bəyanatla çıxış
etmişlər.
Bəyanatda ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri rcgiona
səfərləri zamanı Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə yekun
nizamlanma haqqında damşıqlara keçid üçün əsas kimi Baza Prinsipləri üzrə
sazişin əldə olunmasının vacibliyini bir daha təsdiq etmişlər. Sənəddə qeyd
edilir ki, indi regionun xalqları üçün davamlı sülhün, təhlükəsiz barışın əldə
olunması üçün vacib olan siyasi iradəni nümayiş etdirməyin əsl vaxtıdır.
Bəyanatda bildirilirdi ki, prezidentlər çərçivə sənədi üçün təklif olunan son
düzəlişlərə keçidlə bağlı işə sadiqliyi və dinc nizamlanmanın axtarışı prosesi
üzərində həmsədrlərlə işləməyi davam etdirməyi təsdiqləmişlər.
26
iyul - Azərbaycan erməni tərəfınin təxribat hərəkətləri və
bəyanatlarına qarşı BMT-nin Baş Katibinə kəskin etirazım bildirmişdir.
Bəyanatda Azərbaycan Ermənistan tərəfinin təxribat hərəkətləri və
bəyanatlarına kəskin etiraz edərək, təcavüzkarın azğın davranışım onun
törətdiyi

cinayətlərə görə cəzasız qalması

Ermənistan

rəhbərliyinin

ritorikasmın

ilə əlaqələndirir.

yeganə

məqsədi

Sənəddə

beynəlxalq

Azərbaycan torpağı kimi qalır. V axt gələcək, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
üzərində öz suverenliyini ya barış yolu ilə, ya da hərb yolu ilə bərpa
edəcəkdir”.
Eyni zamanda, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan
Dağlıq Qarabağ məsələsində Türkiyənin hər zaman Azərbaycanın yanında
olduğuna diqqəti çəkərək bildirdi: “Dağlıq Qarabağ mövzusundakı
mövqeyimiz, düşüncəmiz, mübarizəm iz - hər şeyimiz Azərbaycan üçün
Dağlıq Qarabağ mövzusu necə bir qanayan yaradırsa, bilinməlidir ki, bizim
üçün də elə qanayan bir yaradır. Bundan fərqli bir düşüncə bizdə əsla ola
bilməz. Bu məsələni də sona qədər təqib edirik və bundan sonra da təqib

etm əkdə davam edəcəyik” .
24
avqust - Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi (BQXK) tərəfındən
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4575 nəfər
itkin düşmüş şəxs qeydə ahnm ışdır .
2
sentyabr - BMT-in

ixtisaslaşmış təşkilatı olan UNICEF

ictimaiyyəti çaşdırmaq, münaqişənin həlli prosesinin diskteditasiyası və öz
ölkəsinin ictimaiyyətinin daxili problemlərinin pisləşməsindən diqqəti

azərbaycanlı uşaqların erm ənilər tərəfındən öldürülməsini pisləmişdir.
7
sentyabr - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri B.Fasye

yayındırmaqdan ibarət olduğu bildirilmişdir. Bəyanatda qeyd olunur ki, son

R.Bradtke
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nümayəndəsi A.Kaspşik dekabr ayında Vilnüsdə keçiriləcək ATƏT-in

fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşik

N azirlər Şurasından əvvəl fəaliyyət planını müzakirə etmək və
əlaqələndirmək üçün Vyanada görüşmüşlər.
8
sentyabr - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri sülh
prosesinin bu və ya digər aspektlərinin gələcək müzakirəsi üçün ATƏT-in

D ağlıq Qarabağ münaqişəsinin hazırki durumu barədə məlumat verərək
qeyd etmişlər ki, münaqişənin həlli üç prinsipə - güc tətbiq etməmə,
dövlətlərin ərazi bütövlüyünün qorunması və millətlərin öz müqəddəratlarını
həll etməsi prinsiplərinə əsaslanır. A.Kaspşik qeyd etmişdir ki, bu günlərdə

baş katibi L.Zanyerlə görüşmüşlər.

atəşkəs rejiminin pozulması nəticəsində 3 nəfər hərbi qulluqçu həlak olmuş
və hadisə ilə əlaqədar ATƏT-in gələn həftə cəbhə xəttində yeni monitorinq
keçirməsi təklif edilmişdir.

23
sentyabr - BM T-nin Baş Assambleyasında çıxışı zamanı
Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirm işdir ki, Azərbaycan
torpaqlarmın illərdir davam edən haqsız işğalına son qoyulmahdır. Baş nazir
bəyan etmişdir ki, ”Dağlıq Qarabağ məsələsinin bu şəkildə həll olunmadan
qalması qəbulolunmazdır” .
28 sentyabr - ATƏT-in M insk qrupu həmsədrlərinin verdiyi
bəyanatda Rusiya, ABŞ, Fransa prezidentlərinin Dovil bəyanatında üzərinə
götürdüyü, tərəflərə bu cür nizamlanmaya nail olmaqda yardım etmək
öhdəliyini bir daha təsdiq etmişlər. Bəyanatda deyilir ki, həmsədrlər dekabr
ayı Vilnüsdə keçiriləcək ATƏT-in N azirlər Şurasımn iclasına qədər gələcək
aylar üçün iş planını təqdim etmiş və hərtərəfli sülh nizamlanması üçün

öz çıxışlarında

Fransah həm sədr B.Fasye öz məruzəsində Dağlıq Qarabağın
Azərbaycan ərazisi olduğunu, münaqişənin Azərbaycan ərazisində baş
verdiyini bəyan etmişdir. O, qeyd etmişdir ki, Dağlıq Qarabağ və ətraf yeddi

rayon Ermənistan qoşunları tərəfmdən işğal olunmuş, 1 milyonadək
azərbaycanlı öz doğma torpaqlarmdan didərgin düşmüş, nəticədə 25 min
nəfər həyatım itirmiş, günahsız insanlar girov götürülmüşdür. Hazırda nə
müharibə, nə də sülh vəziyyətidir”.
24
oktyabr - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Nazirlər

təməl olan Əsas Baza Prinsipləri üzrə mövcud olan flkir aynlıqlarım
müəyyənləşdirmək məqsədilə tərəflərlə işi davam etdirəcəklər.

Kabinetinin 2011-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına həsr olunmuş iclasında bildirmişdir: ”Bizim üçün ən ağır olan
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində əfsuslar

29 sentyabr - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Varşavada
ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri B.Fasye, R.Bradtke və İ.Popov,

olsun ki, heç bir irəliləyiş yoxdur, Azərbaycanm prinsipial mövqeyi var, bu
m övqe həm tarixi həqiqətə, həm beynəlxalq hüquq normalarına əsaslamr.

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşik ilə
görüşmüşdür.
Görüşdə
Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq
Qarabağ

Biz bu mövqedən kənara bir addım atmayacağıq. Azərbaycanm ərazi
bütövlüyü danışıqlar mövzusu olmayıb, deyil və olmayacaqdır. Çalışacağıq
ki, bütün imkanlardan istifadə edib ərazi bütövlüyümüzü bərpa edək”.
24
oktyabr - Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliye

münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqların hazırki vəziyyəti və
perspektivləri barədə fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
8
oktyabr - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ATƏT-in Parlament Assambleyasının Xorvatiyanın Dubrovknik şəhərində
keçirilən

sessiyasında

müzakirə

olunmuşdur.

İclasdan

əvvəl

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, yaranma
səbəbləri və onun ağır nəticələri barədə məlumat verilmişdir. ATƏT
Parlament Assambleyasınm tarixində ilk dəfə olaraq münaqişə daha geniş

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri B.Fasyeni, R.Bradtkeni və İ.Popovu,
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşiki qəbul
etmişdir. Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizam a sahnması ilə bağlı damşıqların hazırki vəziyyəti və perspektivləri ilə
bağlı məsələlər müzakirə olunmuşdur.
24
Təhlükəsizlik

oktyabr - Azərbaycan 2012-2013-cü illər üzrə
Şurasınm qeyri-daimi üzvlüyünə keçirilən seçkilərdə

tərkibdə müzakirə olunmuşdur.
Sessiyada ATƏT-in M insk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri

BM T-yə üzv olan 193 dövlətdən 155 dövlətin dəstəyini qazanaraq inamlı

R.Bradtke və Rusiyadan olan həmsədri İ.Popov, o cümlədən ATƏT-in

qələbə qazanmışdır. Azərbaycanın BM T Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi
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üzvlüyü 2012-ci il yanvarın 1-dən - 2013-cü il dekabrın 31-ə qədər davam
edəcək. Bununla yanaşı, iki il müddətində Azərbaycan növbə ilə 2012-ci ilin
mayında və 2013-cü ilin sentyabr aylarmda 1 ay müddətinə Təhlükəsizlik
Şurasının sədri funksiyalarım yerinə yetirəcəkdir.
Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv qəbul
olunması tarixi hadisədir və bu Azərbaycanm beynəlxalq aləmdə artan
nüfuzunun göstəricisi kimi qiymətləndirilməlidir. Eyni zamanda,
Azərbaycan dünya dövlətləri ilə ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələr quraraq
bunu dövlətlərarası sivil m ünasibətlər müstəvisində daim inkişaf etdirir.
Azərbaycan Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunda BMT
Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilən ilk ölkə olmuşdur.
2012-2013-cü illərdə BM T Təhlükəsizlik Şurasınm qeyri-daimi
üzvü kimi fəaliyəti müddətində bir sıra məsələlərin gündəliyə çıxarılmasına
nail ola bilər. Yəni indiyə kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə həll
edilməmiş qalır. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında qeyri-daimi
üzvlükdən istifadə edərək, özünün təhlükəsizlik problemlərini, ilk növbədə,

etdirm əklə yanaşı, “hücum diplomatiyası”
mövqeyini dünyaya nümayiş etdirə bilər.

taktikasını

reallaşdıraraq

25
oktyabr - Azərbaycan Respublikasmın Prezidenti İlham Əliye
A zərbaycanm BMT Təhlükəsizlik Şurasma qeyri-daimi üzv seçilməsi
m ünasibəti ilə bəyanatında müstəqilliyimiz dövründə - 20 il ərzində belə
böyük uğurun əldə edilməsini tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirərək
dem işdir: “Biz 20 il ərzində müstəqil ölkə kimi özümüzü dünyada təsdiq edə
bilm işik. Biz sübut edə bilm işik ki, Azərbaycan etibarh tərəfdaşdır,
A zərbaycan dost ölkədir və dostların sayının artması bizim siyasətimizin
təntənəsidir. Bu səsvermə müstəqilliyimizin 20 illiyinə təsadüf edir. Bu, çox
rəm zi məna daşıyan bir hadisədir. Bu, göstərir ki, 20 il ərzində Azərbaycan
m üstəqil dövlət, dünyada böyük şöhrətə malik olan ölkə kimi özünü
göstərib. Bu qələbə Azərbaycan xalqının qələbəsidir. Bu qələbə Azərbaycan
dövlətinin qələbəsidir, siyasətimizin təntənəsidir”.
25
oktyabr - ATƏ T-in Minsk qrupu həmsədrləri
(Rusiya), Bem ard Fasye (Fransa), R.Bradtke (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə
olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşik oktyabrın 21-24-də Yerevan,

funksiyalarını icrası zamanı BMT TŞ-nin problemlə bağlı qəbul edilmiş 4

B akı və Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarına səfərlərinin yekunları ilə
bağlı bəyanat vermişlər. Bəyanatda qeyd edilir ki, münaqişənin dinc yolla
nizam lanm ası istiqamətində növbəti irəliləyişlərə nail olmaq məqsədi ilə
həm sədrlər
tərəflərə
danışıqlar
mühitinin
əhəmiyyətli
dərəcədə

qətnaməsinin yerinə yetirilməsi üçün ən azı yeni təşəbbüslə çıxış edə və
BMT Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistanın işğalçılıq siyasəti ilə bağlı

yaxşılaşdırm ağın, etimadı gücləndirməyin və atəşkəs rejiminə ciddi riayət
olunm asının vacibliyini vurğulamışlar. Həmsədrlər Dağhq Qarabağ

yenidən məsələ qaldıra bilərik. Bu səbəbdən Azərbaycan iki il müddətində

m ünaqişəsi ilə bağlı m üxtəlif sahələrdə etimadın möhkəmləndirilməsi üzrə
tədbirlərə dair bir sıra təkliflər irəli sürmüşlər.

pozulmuş

ərazi

bütövlüyü

məsələsini

BMT

Təhlükəsizlik

gündəliyinə çıxarmaq imkam qazanmışdır.
Xüsusilə, bir ay m üddətinə Təhlükəsizlik

Şurasının

Şurasının

sədri

Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvlüyündən istifadə edərək beynəlxalq
hüququn normalarının bərpasım tələb etmək hüququna malik olacaqdır.

2

noyabr - ATƏT-in baş katibi L.Zannyer “Today's Zaman”

Çünki Azərbaycan artıq 20 ildir ki, dünyada ardıcıl olaraq sülh və inkişaf
siyasəti yürüdərək beynəlxalq hüququn bərpa olunmasını tələb edir.

qəzetinə müsahibəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Türkiyənin
m ühüm rol oynaya biləcəyini vurğulamışdır. Türkiyəni regionun mühüm bir

Münaqişələrin nizama salınması ilə bağlı ATƏT-in heç bir icraedici
mexanizmi olm asa da, BM T-nin icraedici mexanizmləri vardır. Lakin

aktoru adlandıran baş katib qeyd etmişdir ki, bu ölkənin məsələyə siyasi

qətnamələrin və

qərarların yerinə

yetirilməsi üçün dünyanın

aparıcı

dövlətlərinin də istəyi və iradəsi lazımdır. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik
Şurasınm qeyri-daimi üzvü kimi bir çox addımlar ataraq mövqeyini nümayiş

308

İ.Popov

töhfə vermək imkanı vardır. Qəzetdə qeyd olunmuşdur ki, keçən əsrin 90-cı
illərində Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan, Dağlıq Qarabağ və onun
ətrafındakı erməni əhalinin yaşamadığı yeddi rayon Ermənistan tərəfındən
işğal edilmişdir.
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4

noyabr - ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri İ.Popov

(Rusiya), B.Fasye (Fransa), R.Bradtke (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşik Vyanada ATƏT-in Daimi Şurasında
illik hesabatla çıxış etmişlər. Hesabatda qeyd edilir ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin davamlı və sülh yolu ilə həlli üzrə səylər kontekstində
həm sədrlər hesabat dövrünə aid ötən il ərzində səkkiz dəfə regionda olmuş,
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə m üxtəlif yerlərdə on dörd dəfə
ayrı-ayrılıqda görüşlər keçirmiş, işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinə
faktaraşdırıcı missiyanın tərkibində səfər etmişlər. Həmsədrlər, həmçinin

A TƏ T-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi A.Kaspşik noyabrın
28-dən 30-dək Yerevan və Bakıda səfərdə olmuş, Azərbaycan və
Erm ənistan prezidentləri, eləcə də hər iki ölkənin Xarici işlər və Müdafıə
nazirləri ilə görüşmüşlər. Fransalı həmsədr B.Fasyeni yaxınlarda əvəz
edəcək səfir Jak For da səfər müddətində nümayəndə heyətinin tərkibində
olmuşdur.

son 14 ay ərzində qoşunların təmas xəttini dörd dəfə piyada keçməklə,
təmas xəttinin region xalqları arasmda daimi baryer olmadığını və tərəflər

Bəyanatda keçirilm iş bütün görüşlərdə həmsədrlər tərəflərə
D ağlıq Qarabağ münaqişəsinin davamlı və sülh yolu ilə həllinə yardım üçün
öz ölkələrinin götürdüyü ciddi səyləri vurğulamış, qoşunların təmas xəttində
baş vermiş insidentlərlə bağlı ən yeni xəbərləri qeyd edərək, dövlət
başçılarına 1994-cü ildə bağlanm ış atəşkəs sazişinə riayət olunmasının

istədiyi təqdirdə atəşkəs rejiminə riayət olunması
əlaqələndirm ənin mümkünlüyünü nümayiş etdirmişlər.

hərbi

əhəmiyyətini bir daha çatdırmışlar.
Sənəddə qeyd edilm işdir ki, noyabrın 29-da qoşunların təmas

H esabatda ATƏT-in M insk qrupunda həmsədrlik edən hər üç
ölkənin hökum ətlərinin də ən yüksək səviyyədə səy göstərdiyini vurğulayan
həm sədrlər bir daha təkrarlamışlar ki, münaqişənin həllinin hərbi yolu

xəttini piyada keçən həm sədrlər hər iki tərəfdə yerli rəsmilərlə görüşərək,
cəbhə bölgəsində vəziyyəti müzakirə etmiş, noyabrın 30-da Dağlıq
Qarabağın azərbaycanlı icmasımn nümayəndələri ilə görüşmüş və
vurğulam ışlar ki, sülh razılaşması bütün qaçqın və məcburi köçkünlərin öz

yoxdur

və

qəbuledilm əz

status-kvonu

dəyişmək,

sülhə

üçün

nail

olmaq

istiqamətində çətin qərarlar qəbul edilməsində tərəflərin siyasi iradəsi onlar
üçün həlledici rol oynayacaqdır. Sənəddə həmsədrlər, həmçinin danışıqlar
mühitinin yaxşılaşdırılması, atəşkəs rejiminə riayət olunması və region
xalqları arasında qarşılıqlı anlaşmanın təşviqi üçün əlavə səylərdən bəhs
etmiş və onların bu ayın sonunda qeyd edilən məsələlərlə bağlı təkliflər
üzərində işləmək və damşıqların davam etdirilməsi ilə əlaqədar müzakirələr
aparmaq üçün regiona təkrar səfər edəcəkləri qeyd olunmuşdur.
30

noyabr - Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyev

ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri İ.Popovu (Rusiya), R.Bradtkeni
(ABŞ), Fransadan olan sabiq həmsədr B.Fasyeni və yeni həmsədr J.Foru,
həmçinin ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi

əvvəlki yaşayış yerlərinə dönməsi hüququnu özündə ehtiva etməlidir.
Sənəddə dekabrın əvvəlində ATƏT-in Nazirlər Şurasının Vilnüsdə
keçiriləcək toplantısı ərəfəsində həmsədrlər tərəfləri bu imkandan
yararlanaraq, münaqişənin sülh yolu ilə həlli və qəbuledilməz status-kvo

çərçivəsindən çıxmaq üçün səylərini gücləndirməyə çağırmışlar.
2
dekabr - Romada Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü və
Azərbaycanm
İtaliyadakı
səfırliyinin
dəstəyi
ilə
Azərbaycan
Respublikasmın müstəqilliyinin bərpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş
təntənəli mərasimdə Azərbaycamn birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun
Prezidenti Mehriban Ə liyeva çıxışında iyirmi ildən çox sürən Ermənistan-

Qarabağ münaqişəsinin nizam a salınması ilə bağlı damşıqların hazırki

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini tapmadığını,
ölkəmizin ərazisinin 20 faizinin işğal altında olduğunu, bir milyondan çox
soydaşımızın isə məcburi köçkün və qaçqın şəraitində yaşadığını bəyan

vəziyyəti və perspektivlərinə dair fıkir mübadiləsi aparılmışdır.
1
dekabr - Regiona növbəti səfərini yekunlaşdırmış ATƏT-in

edərək, bu gün də Azərbaycanın münaqişənin sülh yolu ilə beynəlxalq
hüquq və prinsiplər əsasında həllinin tərəfdarı olduğunu qeyd etmiş,

Minsk qrupunun həmsədrləri bəyanat yaymışlar. Bəyanatda deyilirdi

ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tezliklə bərpa olunacağına ümidvar olduğunu

A.Kaspşiki

qəbul

etmişdir.

Görüşdə

Ermənistan-Azərbaycan,

Dağlıq

ki,

həm sədrlər İ.Popov (Rusiya), B.Fasye (Fransa), R.Bradtke (ABŞ) və
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6

dekabr - ATƏT-in Nazirlər Şurasının Vilnüsdə keçirilən 18-ci

illik toplantısında iştirak edən M insk qrupunun həmsədr ölkələrinin
nümayəndə heyətlərinin rəhbərlərinin və iki ölkənin Xarici işlər nazirlərinin
birgə bəyanatı yayılmışdır. Bəyanatm girişində Dağlıq Q arabağ
münaqişəsinin sülh
vurğulanmışdır.

yolu

ilə

nizamlanmasının

əhəmiyyəti

bir

daha

Bəyanatda 2008-ci il M oskva Bəyannaməsi, eləcə də ATƏT
Nazirlər Şurasımn Helsinki (2008-ci il) və Afına (2009-cu il)
toplantılarında, ATƏT-in Astana (2010-cu il) sammitində verilən
bəyanatları xatırladaraq, nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri ATƏT-in M insk
qrupu formatında danışıqların davam etdirilməsinin və münaqişənin sülh
yolu ilə nizamlanması istiqamətində irəliləyişlər əldə edilməsi üçün zəruri
etimad m ühitinin yaxşılaşdırılmasmın vacibliyini ifadə etmişlər. Bu
istiqamətdəki addımlardan biri kimi bəyanatı verən tərəflər razılaşdırmışlar
ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 2011-ci ilin mart
ayında Soçi görüşündə qəbul etdikləri birgə bəyanatın nəticəsi olaraq,
atəşkəs rejiminin pozulmasına qarşı mexanizmin detalları üzərində işlə bağlı
səylərini bundan sonra da davam etdirsinlər.
Rusiya, ABŞ, Fransa prezidentlərinin 2011-ci ilin may ayında
Dovil bəyanatında Azərbaycan və Ermənistam Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması üçün Baza Prinsipləri üzərində işi

Çox

təəssüf

ki,

Ermənistandan

işğal

etdiyi

Azərbaycan

torpaqlarından çıxmasmı tələb etmək əvəzinə, ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri, qrupun üzvü olan
ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin
başçıları, eləcə də böyük dövlətlərin rəhbərləri bəyanatlannda bu cür
(“münaqişə tərəfləri” və s.) ifadələri dəfələrlə səsləndirməklə təcavüzkarla

təcavüzə m əruz qalanı eyni tutmuş, nizamasalma prosesində qətiyyət
göstərməmiş və bu da Ermənistana qəbul edilən qərarları yerinə
yetirməkdən boyun qaçırmağa imkan yaratmışdır).
9
dekabr - Rusiya Xarici işlər nazirinin müavini Q.Karas
ATƏT-in M insk qrupunun həmsədrləri İ.Popov (Rusiya), B.Fasye (Fransa),
R.Bradtke (ABŞ) və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi
A.Kaspşiklə (Polşa) görüşmüşdür. Görüşdə Minsk qrupunun həmsədri
vəzifəsində fransah həmsədri əvəz edəcək səfir J.For da iştirak etmişdir.
Aparılan danışıqlar zamanı ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasınm
dekabrın 6-7-də Vilnüsdə keçirilmiş iclasınm yekunları nəzərə alınmaqla,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair birgə
fəaliyyət məsələləri müzakirə edilmişdir.
19 dekabr - Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasi üzrə
M insk qrupunun fransah həmsədri B.Fasye fəaliyyətinin başa çatması üzrə
keçirilən yekun mətbuat konfransında bildirmişdir ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi mürəkkəbdir. Belə ki, vasitəçilərin

ölkələrinin nümayəndə heyətlərinin başçıları təəssüflə bildinnişlər ki,
münaqişə tərəfləri bu istiqamətdə həlledici addımı atmaq iqtidarında

hər hansı bir təklifinə münaqişə tərəflərinin razılığını almaq çətindir.
20 dekabr - Meksika Konqresinin Deputatlar Palatası erməni
silahlı qüvvələri tərəfındən Azərbaycan ərazilərinin işğahnı, xüsusilə də

olmamışlar. Hər üç nümayəndə heyətinin rəhbəri vurğulamışdır ki, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin hərbi həll yolu yoxdur və BMT Xartiyası, Helsinki

X ocalıda soyqırımı törətməsini kəskin pisləyən qərar qəbul etmişdir.
Qərarın mətnində münaqişənin tarixi haqqında ətraflı məlumat verilərək

Yekun Aktının prinsipləri, prezidentlərin 2009-cu ildə Akvil və 2010-cu ildə

bildirilir ki, 1987-ci ilin sonlarında, həmçinin Stepanakert kimi tanınan

M uskokda birgə bəyanatlarındakı elementlər bütün tərəflərə qəbuledilməz
status-kvo çərçivəsindən çıxaraq münaqişəni sülh yolu ilə nizamlamağı

Xankəndidə ermənilərin azərbaycanlılara qarşı hücumları ilə müşayiət
olunan
Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin
“müasir
dövrü”

təqdim edir.

başlanmışdır.

yekunlaşdırmağa dair çağırışlarım qeyd edərək, Minsk qrupunun həmsədr

1988-ci

və

1989-cu

illər ərzində 216

azərbaycanlının

daxil olmaqla, ATƏT-in Nazirlər Şurasınm 2007-ci il Madrid toplantısından

öldürülməsi və 1154 nəfərin ağır yaralanması, habelə təqribən 200 min
şəxsin kütləvi şəkildə köçürülməsi ilə nəticələnmiş daimi hücum lar baş

bəri aparılmış intensiv danışıqlar fonunda həmsədr ölkələrin təqdim etdiyi

vermişdir.

Nümayəndə heyətlərinin üç rəhbəri tərəfləri ən ali səviyyə də

təklifləri gələcəkdə diqqətlə nəzərdən keçirməyə çağırmışlar.
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Sənəddə 1991-ci ilin sonlarında və 1992-ci ilin əvvəllərində
Sovet İttifaqmm süquta uğraması ilə əlaqədar yaranmış qeyri-sabitliyin
nəticəsində Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin intensivləşərək
Dağlıq Qarabağda erməni qüvvələri tərəfındən başlanmış döyüş
əməliyyatları ilə hərbi fazaya keçdiyi bildirilir.
Qərarda erməni silahlı qüvvələri tərəfındən Xocalıda soyqırım
törədilməsi qəti şəkildə pislənir, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə
Xocalıda erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan əhalisinə qarşı
həyata keçirilmiş misli görünm əm iş qətliam baş verdiyi qeyd edilir.
Sənəddə göstərilir ki, bu qətliamda 613 azərbaycanlı öldürülmüş, onlardan
106-sı qadın, 63-ü uşaq, 70-i isə yaşlı insan olmuşdur. Bundan əlavə,
Xocahnm 487 sakini, o cümlədən 76 uşaq şikəst edilmişdir. 26 uşaq hər iki
valideynini, 130-u isə valideynlərdən birini itirmiş və bu hücum Azərbaycan
Respublikasının m üxtəlif orqanları, eləcə də bir çox müstəqil mənbələr
tərəfındən tam şəkildə təsdiqlənmişdir.
Qərarda qeyd edilir ki, X ocalı soyqırımından sonra erməni silahlı
qüvvələri Dağlıq Qarabağın ətrafmdakı 7 rayonu - Laçın, Kəlbəcər, Ağdam,
Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilanı işğal etmiş, bu silahlı münaqişə
Azərbaycan ərazilərinin təqribən beşdə bir hissəsinin qanunsıız işğal
edilməsinə gətirib çıxarmış, eləcə də əhalisinin doqquz nəfərdən birinin
məcburi köçkün və ya qaçqın düşməsinə səbəb olmuş, nəticədə 20 000 insan
öldürülmüş, 50 000-i yaralanmış və ya əlil olmuş, təqribən 5 min nəfərin
taleyi isə naməlum qalmışdır. Azərbaycanın iqtisadi rayonlarına ciddi ziyan
vurulmuşdur. Burada xəstəxanalar, evlər, inzibati binalar, məktəblər,
fabriklər, suvarma sistemləri, körpülər, yollar, su və qaz boruları, təminat
məntəqələri dağıdılmışdır.
1993-cü

Sənəddə göstərilir ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfındən
ildə erməni qoşunlarmın işğal edilmiş ərazilərdən dərhal

tərəfındən pozulması faktları mövcuddur. Azərbaycanın mülki əhalisi hələ
də bundan fiziki və mənəvi əziyyət çəkir.
Qəbul edilmiş razılaşma maddəsinin birinci bəndində bildirilir ki,
M eksika Konqresinin Deputatlar Palatası Azərbaycan Respublikasının
Dağlıq Qarabağ regionu ərazisinin işğal edilməsini, Azərbaycan
Respublikasımn əhalisinin, xüsusilə də Xocalı soyqırımı zamanı
öldürülməsini, insanlara fıziki zərərin və mənəvi əzabın verilməsini,
həmçinin atəşkəs rejimi haqqında tərəflər arasında razılığın pozulması ilə
hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasından irəli gələnləri pisləyir.
Razılaşma maddəsinin ikinci bəndində isə qeyd edilir ki,
münaqişənin hələ də həll olunm amış qalması təəssüflə qarşılanır və Meksika
Konqresinin Deputatlar Palatası tərəfləri münaqişənin həlli istiqamətində
dialoqu davam etdirməyə səsləyir.
Növbəti bənddə Azərbaycan Respublikasında bir milyon qaçqın
və məcburi köçkünün olduğunu nəzərə alaraq, ölkədəki humanitar böhran
barədə Meksikanın BMT-dəki Daimi Nümayəndəliyi vasitəsilə Meksika
Konqresinə hesabatın təqdim edilməsi tövsiyə olunur.
Dördüncü bənddə isə Konqresin Deputatlar Palatası tərəfindən
aidiyyəti səlahiyyətləri çərçivəsində Federal İcra Hakimiyyətindən xahiş
olunur ki, Ermənistan Respublikasının hökumətini BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli qətnamələrinin yerino yetirməyə
sövq etmək üçün müvafıq hesab etdiyi səylərin göstərilməsi haqqında
M eksikanın BMT yanındakı Daimi Nümayəndəliyinə təlimat göndərsin.
Razılaşma maddəsinin sonuncu bəndində Konqresin Deputatlar
Palatasının aidiyyəti
çərçivəsində müvafıq

Federal İcra Hakimiyyətini öz səlahiyyətləri
beynəlxalq təşkilatlar yanında Meksika dövləti

adından Ermənistan Respublikasma hərbi əməliyyatların və Azərbaycamn
mülki vətəndaşlarına qarşı zorakılığın dərhal dayandırılması, Azərbaycan

çıxarılmasını tələb edən, Azərbaycanm ərazi bütövlüyü, suverenliyi və

Respublikasımn

beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini dəstəkləyən dörd qətnamə qəbul

çıxarılması barədə, həm çinin maraqlı tərəflərə daha böyük münaqişəyə

edilmişdir. Amma buna baxmayaraq, indiyədək bu qətnamələrin tələbləri
yerinə yetirilməmişdir. 1994-cü il mayın 12-də tərəflər arasında atəşkəs

gətirə biləcək və regionda sülhü və təhlükəsizliyi pozacaq hər hansı
düşmənçilik, daxili işlərə qarışmaq haqqında müraciət etməyə çağırışı əks

haqqm da razıhğm əldə olunmasma baxmayaraq, atəşkəsin Ermənistan

olunmuşdur.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi s ı bağlı
razılaşdırm a maddələrindən ibarət qərar M eksikanm Milli
iərəkat
Partiyasınm Parlament Qrupunun üzvü, deputat M .Esker tərəfmd.ı cari il
noyabrm 30-da Meksika Konqresinin Deputatlar Palatasının sc siyalar
salonunda təqdim edilmişdir.
22 dekabr - Fransanın aşağı qanunverici orqan:
M illi
Assambleyanm yığıncağında Xalq Hərəkatı Uğrunda Partiyasımn (UMP)

Azərbaycanm ərazi bütövlüyünü, eləcə də Dağlıq Qarabağı Azərbaycan
torpağı kimi tanıdığı üçün beynəlxalq ictimaiyyət tələb etməlidir ki, işğalçı
qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan çəkilsin və bu da Azərbaycan
vətəndaşlarının o torpaqlara qayıtmasına imkan versin. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev bildirmişdir: “Bizim ərazi bütövlüyümüz bərpa

təmsilçisi Valeri Bayerin təklifı əsasında ümumilikdə soyqırımı, o cümlədən
qondarma “erməni soyqırımı”m inkar edənlərin cəzalandınlm ası iiə bağlı

edilməlidir və bərpa ediləcəkdir. İşğal edilmiş bütün torpaqlarda
Azərbaycanm suverenliyi təmin edilməlidir və ediləcəkdir”.
26
dekabr - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İTAR-TAS
agentliyi və “Rossiya 24” telekanalı üçün müsahibəsində BMT

qanun müzakirə olunmuşdur. M illi Assambleya binasının c *rşısına
toplaşmış on minlərlə nümayişçinin və beynəlxalq təşkilatların etir /larına

Təhlükəsizlik Şurasımn qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təmin
edilməsini və bu cür dörd qətnamənin olduğunu bildirərək qeyd etmişdir ki,

baxmayaraq, qanun elə birinci oxunuşda deputatlar tərəfındəı
edilmişdir.

o sənədlərdə Ermənistanm işğalçı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərdən
dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb edilir. Avropa Şurasınm, Avropa
Parlamentinin qətnamələri, ATƏT-in qərarları, İslam Əməkdaşlıq

qəbul

Bundan əvvəl, hələ 2006-cı ildə ölkənin nüfuzlu partiya rından
biri hesab edilən Sosialist Partiyasınm təhriki ilə M illi Assambleya rməni
soyqırımı” məsələsini müzakirə etmiş, onu inkar edənlərə bir il hə! cəzası
verilməsi və 45 min avro cərimə ödəməsini nəzərdə tutan qərarı səs >xluğu

Təşkilatının və digər təşkilatların da qətnamələrinin olduğunu qeyd edən
dövlət başçısı Azərbaycanm ərazi bütövlüyü bərpa edilməli və bunun bizim
suveren
hüququmuz
olduğunu
bildirmişdir:
“ Dövlətimizin
ərazi

ilə bəyənmişdilər. Həmin qanun təsdiq olunmaq üçün Senata göndo ?sə də,
senatorlar onu müzakirə etməyin qəti əleyhinə olduqlarmı bildi? ıiş və

bütövlüyünün siyasi vasitələrlə deyil, hərbi vasitələrlə bərpa edilməsi də
bizim suveren hüququmuzdur. BMT Nizamnaməsinə uyğun olaraq bizim

beləliklə qanunun müzakirəsi elə Senatda dondurulmuşdu. Milli
Assambleya tərəfındən növbəti dəfə qəbul edilmiş qanun təsdiq edilmək
üçün yenə Senata göndəriləcəkdir.

belə hüququmuz vardır”.
30
dekabr - Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Fransa

24
dekabr - Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ağcabədi
rayonunun Taxtakörpü ərazisində Laçın rayonundan olan 552 məcburi
köçkün ailəsi üçün yeni yaşayış qəsəbəsinin açıhşında bütün beynəlxalq
təşkilatların qərarları, qətnamələrinin Azərbaycanın haqlı mövqeyini

Respublikasının Senatına müraciətində 2011-ci il dekabrın 22-də Fransa
Respublikasınm Milli Assambleyasmda “erməni soyqırımı”nm inkar
edilm əsinə görə cəza müəyyənləşdirən qanun layihəsinin qəbul
olunduğundan narahatlıq və bununla əlaqədar tam aydın olmayan uzaq tarixi

müdafıə etdiyini, ancaq M insk qrupunun 20 ilə yaxm dır ki, fəaliyyət
göstərsə də,
heç bir nəticənin olmadığını və m əsələnin öz həllini

hadisələrə ehtiyatla yanaşmağa çağırış ifadə edilir.
Sənəddə qeyd edilir ki, belə bir qanun qəbul ediləcəyi təqdirdə
demokratik quruluşun təməlində dayanan, insan hüquqları və azadlıqları

tapmadığım qeyd edərək, dünyadakı erməni lobbisi, ermənilərin havadarları,
onlara dəstək verənlərin buna imkan vermədiyini, A zərbaycana qarşı dünya

sırasında əsas yer tutan söz və fıkir azadlığına zidd olacaqdır. M üraciətdə
bildirilir ki, hazırda dinlər və mədəniyyətlər arasında dialoqun

erməniləri və onların çirkli pulları ilə idarə edilən riyakar siyasətçilərin

dərinləşdirilməsi zərurətinin mövcud olduğu bir dövrdə bu cür qanunun

m übarizə apardıqlarını bildirmişdir. Beynəlxalq təşkilatların, BMT
Təhlükəsizlik Şurasmm qətnamələrinin icra edilməli olduğunu söyləyən

qəbul edilməsi dünyada ikili standartların mövcudluğu barədə fıkirləri

dövlət başçısı

təsdiqləyəcəkdir.

İlham Əliyev qeyd etmişdir ki, bütün dünya birliyi
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Daha sonra müraciətdə göstərilir ki, “erməni soyqırımı”nın baş
verdiyi iddia olunan dövrdə, yəni X X əsrin əvvəllərində yüz minlərlə
günahsız türk və azərbaycanlı erməni millətçiləri tərəfındən kütləvi şəkildə
qətlə yetirilmişdir. Sənəddə deyilir: “Lap yaxın keçmişdə, 1992-ci il fevralın
26-da A zərbaycanın Xocalı şəhərinin yüzlərlə dinc sakin yalnız azərbaycanlı
olduğuna görə Ermənistan silahlı qüw ələri tərəfındən vəhşicəsinə
öldürülmüşdür. Bütün bunlar nəzərə almarsa, yəqin, bizimlə razılaşarsınız
ki, tarixi hadisələrə bir tərəfın mövqeyindən qiymət vermək cəhdləri tarixi
həqiqətlərə hörmətsizliyə gətirib çıxara bilər. Ayrı-ayrı siyasi qrupların və
etnik lobbiçilərin bədniyyətli fəaliyyəti nəticəsində qəbul edilə biləcək
qanun 2 əsrdən də çox bundan əvvəl İnsan və Vətəndaş hüquqları haqqında
Bəyannaməni qəbul etmiş Fransa kimi qədim demokratik ənənələrə m alik
ölkənin nüfuzuna yalnız ləkə vura bilər”.
Bununla

yanaşı,

sənəddə

qeyd

edilir ki,

belə

bir

qanun

Ennənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
nizam a salınması ilə məşğul olan ATƏ T-in Minsk qrupunun həmsədri kimi

tərəfindən Azərbaycanın ərazisi kimi tanınır. Münaqişə məhz bu prinsiplər
üzərində öz həllini tapmalıdır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir.
İşğalçı qüvvələr işğal edilmiş bütün torpaqlardan çıxarılmalıdır. Azərbaycan
vətəndaşları işğal edilmiş bütün torpaqlara, o cümlədən Dağlıq Qarabağa,
Şuşaya qayıtmalıdırlar. Ancaq ondan sonra uzunmüddətli sülh təmin edilə
bilər. Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, ikinci dəfə əzəli Azərbaycan
torpağında ikinci qondarma erməni dövləti yaradılsm. Bu, bizim prinsipial
mövqeyimizdir. Bir daha demək istəyirəm ki, bu mövqe həm tarixə, həm
hüquq normalarına, həm də ədalətə əsaslanır”.
*

Kitabda göstərilən y e r

adları

Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi, danışıqlar
prosesində göstərdiyi riyakarlıq, danışıqlardan faktiki olaraq imtina etməsi
ilə bu prosesə böyük zərbə vurduğunu bildirərək demişdir: “Əfsuslar olsun
ki, hələ də dünya birliyi və bu məsələ ilə birbaşa məşğul olan tərəflər
birmənalı şəkildə danışıqların pozulm asında günahkarın kim olduğunu açıq
dem irlər” . Bununla yanaşı, Azərbaycamn diplomatik və siyasi səylərini
davam etdirəcəyini bildirən dövlət başçısı bəyan etmişdir: “Danışıqlarda
bizim prinsipial mövqeyimiz vardır. Biz bu mövqedən bir addım geri
torpağıdır.

Beynəlxalq birlik, Birləşmiş M illətlər Təşkilatı Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanıyır, dəstəkləyir. Dağlıq Qarabağ beynəlxalq birlik
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dövrdə

dəyişdirilm iş y e r adlarının kitabda təkrarlanmam ası üçün Azərbaycanın y e r adları
tarixiən olduğu kimi göstərilmişdir.

31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni
il münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrikində Azərbaycan Respublikasımn

Azərbaycan

verdiyi

Respublikasının müstəqilliyinin bərpasına qədər olan dövrdə məqsədyönlü şəkildə

həssas olacaq, demokratik prinsiplərə zidd olan qanunun qəbul edilməsinə
yol verməyəcəkdir.

Dağlıq Qarabağ əzəli, tarixi

baş

adlandınldığı kimi verilmişdir. Bəzi hallarda isə xüsusilə, 1991-ci ildə Azərbaycan

Fransanm obyektivliyini şübhə altına alacaqdır. Ona görə də Azərbaycan
Respublikasının Milli M əclisi əmin olduğunu bildirir ki, Fransa
Respublikasının Senatı adı çəkilən məsələnin müzakirəsi zamanı diqqətli və

çəkilməyəcəyik.

hadisənin
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizama salınması istiqamətində Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri arasında keçirilmiş görüşlərin
SİYAHISI
Tarix

Görüşlərin keçirildiyi yer

1.

28 aprel 1998-ci il

Moskva, Rusiya. MDB-nin toplantısı çərçivəsində

2.

1 aprel 1999-cu il

Moskva, Rusiya. MDB-nin Sammiti çərçivəsində,
Rusiyanın təşəbbüsü ilə

3.

26aprell999-cu il

Vaşinqton, ABŞ. NATO-nun 50 illik yubiley
toplantısından sonra ABŞ-ın təşəbbüsü ilə

(ilk birbaşa dam şıqlar)

4.

16 iyul 1999-cu il

Cenevrə, İsveçrə. İki respublika prezidentinin
təşəbbüsü ilə

5.

22 avqust 1999-cu il

Cenevrə, İsveçrə. İki respublika prezidentinin
təşəbbüsü ilə

6.

10 sentyabr 1999-cu il

Yalta, Ukrayna.
çərçivəsində

7.

11 oktyabr 1999-cu il Sədərək, Naxçıvan, Azərbaycan. İki respublika

B altik-Q ara D ən iz F orum u

prezidentinin təşəbbüsü ilə

8.

17 noyabr 1999-cu il İstanbul, Türkiyə. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət

9.

24 yanvar 2000-ci il

Moskva, Rusiya, MDB-nin Sammiti çərçivəsində.
Rusiyanın təşəbbüsü ilə

10.

28 yanvar 2000-ci il

Davos, İsveçrə. Ümumdünya Iqtisadi Forumu
çərçivəsində. İki respublika prezidentinin təşəbbüsü ilə

11.

20 iyun 2000-ci il

Moskva, Rusiya. M DB-nin Sammiti çərçivəsində.
Rusiyanın təşəbbüsü ilə

12.

18 avqust 2000-ci il

Krım, Ukrayna. M D B dövlət başçılarının qeyrirəsm i S a m m iti çərçivəsində. İk i respublika
prezidentinin təşəbbüsü ilə

13.

7 sentyabr 2000-ci il Nyu-York, ABŞ, “M inillik S a m m iti” çərçivəsində.

və hökumət başçılarımn Sammiti çərçivəsində

İki respublikaprezidentinin təşəbbüsü ilə

14.
362

1 dekabr 2000-ci ii

Minsk, Belorus. M DB-nin Sam miti çərçivəsində.
Iki respublika prezidentinin təşəbbüsü ilə
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15.

30.

5 iyun 2006-cı il

Buxarest, Rummiya. “Dialoq və Tərəfdaşlıq Naminə”
Qara Dəniz Forumu çərçivəsində.

31.

28 noyabr 2006-cı il

Minsk, Belorus. MDB-nin Samnıiti çərçivəsində

32.

9 iyun 2007-ci il

Sankt-Peterburq, Rusiya. “Konqreslər sarayı dövlət
kompleksinin Baltik ulduzu ” mehmanxanasında, MDBnin qeyri-rəsmi Sammiti öəröivəsində

33.

5 iyun 2008-ci il

Sankt-Peterburq, Rusiyaş M DB-nin qeyri-rəsmi
Sam m iti çərçivəsində

34.

2 noyabr 2008-ci il

M oskva, R u siya . "M ayn D o r f ’ iqam ətgahı, R usiya
p r e z id e n tin in v a sitə ç iliy i və A TƏ T-in M insk qru p u
həmsədrlərinin iştirakı ilə

35.

28 yanvar 2009-cu il

Sürix, İsveçrə. ATƏ T-in M in sk qrupu
sədrlərinin iştirakı ilə

sonradan Rusiya Prezidentinin iştirakı ilə

36.

7 may 2009-cu il

Praqa, Çexiya. “Şərq Tərəfdaşlığı ” Sammiti
çərçivəsində

Sədərək, Naxçıvan, Azərbaycan. Iki respublika
prezidentinin təşəbbüsü ilə

37.

4 iyun 2009-cu il

38.

17-18 iyul 2009

39.

8-9 oktyabr 2009-cu il K işinyov, M oldova. M D B -n in S am m iti çər-

26 yanvar 2001-ci il Paris, Fransa, Marini sarayı. Fransamn təşəbbüsü ilə,
sonradan FransaPrezidentinin iştirakı ilə.

16.

5 mart 2001-ci il

Paris, Fransa, Yelisey sarayı. Fransanın təşəbbüsü ilə,
sonradan Fransa Prezidentinin iştirakı ilə

17.

3-7 aprel 2001-ci il

Ki-Uest, Florida ştatı, ABŞ. ABŞ-ın təşəbbiisü ilə,
sonradan A B Ş D ö v ət katibinin iştirakı ilə

18.

31 may 2001-ci il

M insk, Belorus. M D B-nin Sammiti çərçivəsində,
Rusiyanın təşəbbüsü ilə

19.
20.
21.
22.
23.

1 avqust 2001-ci il

Soçi, Rusiya.. M D B dövlət başçılarının qeyri-rəsmi Sammiti
çərçivəsində, sonradarı Rusiya Prezidentinin iştira kıih

30 noyabr 2001-ci il M oskva, Rusiya. M D B-nin Sammiti çərçivəsində,
14 avqust 2002-ci il
6 oktyabr 2002-ci il

Kişinyov, Moldova. MDB-nin Sammiti çərçivəsində,. sonradan
ATƏT-inM insk qrupu həmsədrlərinin iştirakıilə

21 noyabr 2002-ci il Praqa,

Ç exiya. NATO-nun Sammiti çərçivəsində,
sonradan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin iştirakı
ilə

24.

11 dekabr 2003-cü il

Cenevrə, Isveçrə. İnform asiya Cəmiyyəti üzrə
Dünya Sam m iti çərçivəsində, sonradan ATƏT-in
M inskqrupu həm sədrlərinin iştirakı ilə

25.

28 aprel 2004-cü il

Varşava, Polşa. Avropa Iqtisadi Sammiti çərçivəsində,.
sonradan ATƏT-in M insk qrupuhəmsədrlərinin iştirakıilə

26.

15 sentyabr 2004-cü il Astana, Qazaxıstan. M D B-nin Sam m iti çərçivəsində. Rusiya Prezidentinin, sonradan ATƏT-in
M inskqrupu həm sədrlərinin iştirakı ilə

27.
28.

29.

15 may 2005-ci il
27 avqust 2005-ci il

Varşava, Polşa. Avropa Şurasına üzv olan ölkələrin
dövlət və hökumət başçılarıntn Sammiti çərçivəsində
Kazan, Tatarıstan, Rusiya. ATƏT-in M insk qrupu
həmsədrlərinin iştirakı ilə.

10-11 fevral 2006-cı il Ram buye (Parisin 50 km-də), Fransa. ATƏT-in
M inskqrupu həm sədrlərinin iştirakı ilə
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həm -

Sankt-Peterburq, Rusiya. Rusiya prezidentinin
vasitəçiliyi ilə
M o skva , R u s i y a .“P r e s id e n t H o t e l ”, R u siya
prezidentinin vasitəçiliyi ilə

çivəsində

40.

22 noyabr 2009-cu il

Münhen, Almaniya. Fransanın baş konsulunun
iqamətgahı

41.

25 yanvar 2010-cu il

Soçi, Rusiya. “A d ler” Beynəlxalq hava limant
Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə

42.

17 iyun 2010-cu il

Sankt-Peterburq,
vasitəçiliyi ilə

43.

27 oktyabr 2010-cu il Həştərxan, Rusiya. Rusiya prezidentinin

Rusiya.

Rusiya prezidentinin

vasitəçiliyi ilə

44.

5 mart 2011-ci il

Soçi, Rusiya. Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə

45.

24 iyun 2011-ci il

Kazan, Rusiya. Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə

46.

25 yanvar 2012-ci il

Soçi, Rusiya. “Krasnaya Polyana ” iqamətgahı, Rusiya prezidentinin vasitəçiliyi ilə
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NƏTİCƏ
Tarixi fa ktla r göstərir ki, strateji baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik
olan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsinə İrandan və
Türkiyədən çoxlu sayda erməni əhalisinin köçürülməsinə X IX əsrin
əw əllərində başlanmışdır. Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasətinin
tərkib hissəsi olan bu köçürülmə prosesi bütün X IX əsr boyunca davam
etdirilmiş və nəticədə regionda dem oqrafik vəziyyətə təsir göstərmişdir.
Ermənilərin bu bölgədə süni surətdə çoxaldılması onların X X əsrin
əw əllərindən başlayaraq Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının baş
qaldırmasına səbəb olmuşdur.
“Böyük Ermənistan ” ideyası ilə yaşayan ermənilər öz məqsədlərinə

m

çatmaq üçün xarici himayədarlarının köməyi ilə m üxtəlif vaxtlarda
azərbaycanlılara qarşı dəhşətli terror və soyqırım həyata keçirməklə etnik
təmizləmə siyasəti aparmışlar. Belə ki, Azərbaycan xalqı son 200 il ərzində
erməni millətçilərinin davamlı olaraq etnik təmizləmə, soyqırım və
təcavüzkar siyasətinə məruz qalaraq, öz tarixi torpaqlarından didərgin
salınmış, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər.
H ər zaman olduğu kim i X X əsrin 80-ci illərinin sonunda da Dağlıq
Qarabağa dair ərazi iddiaları məhz Ermənistanın təbliği, təhriki və təzyiqi
ilə ortaya atılmışdı. Heç şübhəsiz, ermənilərin bu ərazi iddiaları birdən-birə
deyil, xaricdə olan himayədarları tərəfindən hələ xeyli əvvəl diqqətlə və
hərtərəfli plan əsasında hazırlanmışdı. Sovet dövründə ermənilər tərəfindən
mərkəzi hakimiyyət orqanlarının himayədarlığı ilə Azərbaycan əleyhinə
məqsədyönlü şəkildə təbliğat kampaniyası apanlm ış və nəticədə mənfi
ictimai fiıkir formalaşdırılmışdı. Erməni ideoloqları Azərbaycanın tarixi,
sosial-iqtisadi inkişafı haqqında faktları açıq-aşkar saxtalaşdıraraq bütün
ittifaq miqyasında yaymışdılar.
1988-ci il hadisələri başlayanda ilk vaxtlar erməni siyasətçiləri və
onların mərkəzi ittifaqdakı himayədarları tərəfindən vilayətin iqtisadi
geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün
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uzurı müddətdən bəri hazırlanmış plan üzrə Xankəndində və Yerevanda

Ermənistan silahlı qüvvələri Xankəndində yerləşən keçmiş SSRİ-nin 366-cı

kütləvi mitinqlər təşkil edildi. Lakin baş verən sonrakı hadisələr DQM V-nin

motoatıcı alayının hərbçiləri və ağır texnikasının iştirakı ilə Xocalı şəhərinə
hücum edərək şəhəri yerlə-yeksan etdilər. Çoxsaylı ağır texnika ilə şəhər

sosial-iqtisadi geriliyi barədə erməni siyasətçiləri və onların mərkəzdəki
him ayədarlannın irəli sürdükləri bu saxta tezisin yalnız bəhanə, əsas
məqsədin isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu

tamamilə dağıdıldı, yandırıldı və insanlar xüsusi qəddarlıqla qətlə yetirildi.
Bu soyqırım nəticəsində rəsmi rəqəmlərə görə, 613 nəfər öldürülmüşdü ki,

göstərdi.
Bununla yanaşı, Ermənistan SSR A li Soveti 1989-cu il dekabrın i-də
Azəbaycanın suverenliyini kobud surətdə pozaraq DQM V-nin Erməmstan

onlardan 63 nəfəri uşaq, 106 nəfəri qadın, 70 nəfəri isə qocalar idi. 8 ailə
tamamilə məhv edilmişdi. 487 nəfər şikəst olmuşdu ki, onlardan da 76-sı

SSR-ə birləşdirilməsi haqqında Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etdi. Eyni
zamanda, DQM V-nin idarə və müəssisələri Ermənistanın müvafıq nazirlik

düşmüşdü.
Bununla

və idarələrinin
tabeliyinə
fəaliyyətsizliyi,
bəzən isə

verildi.
Birbaşa
Sovet rəhbərliyinin
açıq himayədarlığı sayəsində D Q M V

münaqişəsi 1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq daha çox beynəlxalq
əhəmiyyətli problem ə çevrildi. Belə ki, müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan

iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrıiması

Respublikası ATƏM -in üzvü olduqdan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu

uşaq idi. Bundan əlavə, 1275 nəfər əsir götürülmüş, 150 nəfər itkin
yanaşı,

Ermənistan-Azərbaycan,

D ağlıq

Qarabağ

və Ermənistana birləşdirilm əsi baş verdi. Bütün rayon partiya komitələri

təşkilatın prinsiplərinə uyğun olaraq üzv olan dövlətlərin daha çox müzakirə

Ermənistan KP-nin tərkibinə daxil oldu. D Q M V ərazisində Azərbaycanın

obyektində oldu.
ATƏM -in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının martın 24-də keçirilən
birinci əlavə görüşündə D ağlıq Qarabağda vəziyyət müzakirə olundu və

dövlət atributları (bayrağı, gerbi, himni və s.) dəyişdirildi və Ermənistanın
bayrağı və gerbi qaldırıldı. Ermənistan rəhbərliyi və erməni millətçiləri
mərkəzin bəzi dairələrinin köməyi ilə vilayətdə əsl mənada D ağlıq
Qarabağın iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni cəhətdən mənimsənihnəsi
prosesi aparırdılar.

münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqların
səmərəliliyini təmin etmək üçün ATƏM -in Dağlıq Qarabağa dair sülh

Təəssüfki, hadisələrin başlanğıcında erməni millətçilərinin qarşısmın

konfransının çağırılması haqqında qərar qəbul edildi.
1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət

alınmaması vəziyyəti get-gedə gərginləşdirirdi. Belə ki, Sovet rəhbərliyinin

mərkəzi olan Şuşa şəhərini ələ keçirməklə Ermənistan ordusu tərəfındən

çox ciddi, bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990-cı ilin sonu 1991-ci ilin əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxartdı

bütün yuxarı Qarabağ işğal edildi. Bu hadisə mütəmadi şəkildə B M T
Nizamnaməsini və ATƏT-in prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Qarabağın

ki, bununla
da
D Q M V və Azərbaycanın Ermənistanla həmsərhəd
bölgələrində erməni təcavüzü daha geniş miqyas aldı. Nəticədə, minlərlə

dağlıq hissəsini zorla Ermənistana ilhaq etməyə çalışan təcavüzkar dövlətin
beynəlxalq hüquq normaları ilə bir araya sığmayan və işğalçılıq siyasətinə

azərbaycanlı SSRİ-nin hakim dairələri tərəjindən himayə edilən ermənilərin
işğalçılıq siyasətinin qurbanı oldu. SSRİ-nin süqutundan sonra ermənilər

sadiq qaldığını bir daha təsdiq etdi. Şuşanı ələ keçirməklə Ermənistan bu

artıq

Azərbaycan

hökumətinin

nəzarət

edə

bilmədiyi

vilayətdə

Ermənistandan göndərilən silahlı dəstələr və hərbi texnikanın köməyi ilə
azərbaycanlılara qarşı daha qanlı cinayətlər törətdilər.

problem i yalnız hərbi-taktiki baxımdan həll etmiş oldu. Problemin siyasi
həlli isə getdikcə dərinləşərək çətin məcraya salındı. M əhz Şuşanın işğalı
sonralar digər Azərbaycan ərazilərinin itirilməsində əsas rol oynadı.
Azərbaycanın strateji əhəm iyyətli Şuşa şəhərinin işğalından sonra

ardınca yuxarı Qarabağda azərbaycanlılar yaşayan sonuncu yaşayış

Ermənistan silahlı qüw ələrinin məqsədi işğal etdikləri Azərbaycan
torpaqlarında möhkəmlənmək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan

məntəqələrini də işğal etdilər. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə

Respublikasına birləşdirmək üçün onların arasında dəhliz açmaq idi. Az

1992-ci ilin əvvəllərindən başlayaraq Ermənistan ordusu bir-birinin
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sonra

ermənilər

qısa

müddət ərzində, yən i

mayın

18-də D ağlıq

azərbaycanlı həlak olmuş, 100 000 nəfərdən çoxu yaralanmış, 50 000 nəfər

Qarabağdan kənarda yerləşən qədim Azərbaycan şəhəri Laçını da zəbt
etdilər. Beləliklə, “öz müqəddəratını təyin etm ək’’ ideyasını reallaşdırmaq
adı altında Azərbaycanın D ağlıq Qarabağ bölgəsi ilə Ermənistan arasında

isə m üxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur.
Ermənistanın Dağlıq Qarabağın erməni icmasının öz müqəddəratını
təyin etm ək cəhdi kimi qələmə verdiyi bu təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın

“dəhliz "adlandırılan, əslində isə 1.875 km 2 ərazisi olan böyük bir ərazi -

işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan

Laçın rayonu da Ermənistan silahlı qüw ələri tərəfındən işğal olundu.
Laçının işğalı müharibənin Dağlıq Qarabağ hüdudlarından çıxdığını və

15%>-i) öz torpağından məcburən köçkün və qaçqın vəziyyətinə düşdü.
Hazırda Azərbaycan ərazisinin 20 %-dən çox (17 min km 2) hissəsi

Ermənistanın hərbi işğalçılıq niyyətinin böyük olduğunu göstərdi.
Ermənilərin “hum anitar dəhliz” adlandırdığı bu y o l ilə D ağlıq
Qarabağa külli miqdarda silah, döyüş sursatı və hərbi qüvvə gətirildi. Heç

Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.
Eyni zamanda, dövlət terrorizmi və soyqınm siyasəti yeridən
Ermənistan Respublikası tərəfindən 1988-1994-cü illərdə ümumilikdə,

şübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin erməni
icması, hətta istəsəydi belə, kənardan çox böyük köm ək olmadan

m üxtəlif səpkili (sərnişin avtobuslarmda, sərnişin və y ü k qatarlarmda, Bakı
metropolitenində, hava nəqliyyatında, sərnişin daşıyan dəniz bərəsində,

Azərbaycan ərazilərini işğal edə bilməzdi. Ermənistan silahlı qüvvələri

yaşayış məntəqələrində, mülki və dövlət obyektlərində) 373 terror aktı

tərəfındən Şuşa və Laçının işğalı nəinki münaqişənin hərbi tərəfıni, eyni
zamanda onun mahiyyətini də dəyişərək yeni siyasi problem yaratdı və sülh

törədilmişdir ki, nəticədə 1200 nəfər həlak olmuş, 1705 nəfər yaralanmışdır.
Çox təəssüf ki, dünya birliyi Ermənistanm bu açıq-aşkar

missiyasını öz üzərinə götürm üş M insk konfransının keçirilməsi yolunda
maneəyə çevrildi.

təcavüzkarlığına göz yumdu və təcavüzkarın qarşısım n alınması üçün heç
bir əməli tədbir görmədi. 1992-1993-cü illərdə münaqişəni nizama salmaq

Nəticədə, Erm ənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 1993-cü il martın
27-dən aprelin 2-dək Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğalı münaqişənin

üçün B M T Təhlükəsizlik Şurasında aparüan müzakirələr zamanı və
Təhlükəsizlik Şurasmın 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələri qəbul edilərkən

artıq mahiyyətcə başqa səviyyəyə keçdiyini göstərdi. Yəni Ermənistan

Şuramn daimi üzvü olan böyük dövlətlər Ermənistanm təcavüzkar dövlət
kimi tanınmasına razılıq verməyərək münaqişənin ATƏT-in M insk prosesi

Respublikasının bu təcavüzü Azərbaycanın D ağlıq Qarabağ bölgəsinin

çox

əhali (ümumi əhalinin

hüdudlarından kənarda yerləşən ərazilərinin intensiv surətdə işğal
edilməsinin yeni mərhələyə - işğalçılıq mərhələsinə keçməsinə sübut idi.

çərçivəsində atəşkəs və danışıqlar yolu ilə həll olunmasına üstünlük

Bundan sonra Ermənistan ordusu 1993-cü il ərzində Azərbaycanın Ağdam,

tərəfi BM T TŞ-nin münaqişəyə dair qəbul etdiyi 4 qətnaməyə də m əhəl
qoymadı. A TƏM-in Minsk qrupunun bu illərdəki fəaliyyətinə nəzər salsaq,
demək olar ki, onun BM T Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrini

Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələrini də işğal etdi. Bütün bu
ərazilər ermənilər tərəfındən etnik təmizləməyə m əruz qalmışdır.

verdilər. Cəzasız qaldığından ruhlanan və bundan istifadə edən Ermənistan

Beləliklə, Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan D ağlıq Qarabağ
bölgəsinin (4,4 min km 2)
hüdudlarından kənarda yerləşən və onun

yerinə yetirm ək üçün hazırladığı “Təxirəsalınmaz tədbirlər cədvəli” heç bir

ərazisindən 4 dəfə böyük olan 7 rayon (Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli,

təsir gücünə malik deyildi.
ATƏM -in başlıca

çatışmazlıqlarından

Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan) Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal

çərçivəsində və onun himayəsi altında müqaviləni yerinə yetirməkdən imtina

edildi. Bütün dövrlərdə olduğu kimi ermənilərin həyata keçirdiyi bu
işğalçılıq siyasəti kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur. Belə ki, 1988-

edən tərəfə qarşı sanksiya qəbuletmə mexanizminin olmaması idi. M insk

1993-cü illərdə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 000 nəfər

394

biri

də

məhz

ATƏ M

qrupu tərəfındən qəbul edilən sənədlər yalnız məsləhət və ya tövsiyə
xarakteri daşıyırdı. Bununla yanaşı, ATƏM -də tətbiq olunan qarşılıqlı
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güzəşt prinsipi müqaviləni pozan tərəfə öz əməllərinə görə məsuliyyət

edildi. ATƏM -in (1995-ci il yanvarın 1-dən ATƏT) M insk konfransında,

daşımamaq imkam verirdi.

o cümlədən M insk qrupunda həm sədrlik Rusiya və Finlandiyaya (sonradan

Lakin torpaqlarına təcavüz olandan sonra da Azərbaycan hütün
vasitəçilik missiyalarından imtina etməyərək, problem in A T Ə M p rin sip ləri
çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğunu bir daha nümayiş etdirdi.

İsveç Finlandiyanı əvəz etdi) tapşırıldı.
1996-cı ilin dekabnn 2-3-də ATƏT-in Lissabonda keçirilən Zirvə
toplantısında Azərbaycan Prezidenti H eydər Əliyevin diplomatik fəaliyyəti

Münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması üçün yaradılm ış M insk

sayəsində

qrupu çərçivəsində aparılan damşıqlarda Ermənistanın qeyri-konstruktiv
mövqe tutması ilə yanaşı, qrupun üzvü olan böyük dövlətlərin mövqeyində

müəyyənləşdirən xüsusi bir sənəd qəbul edildi. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair 3 əsas prinsipi özündə əks
etdirən və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçrənin X arici işlər naziri

də yekdil fikrin olmaması sülh prosesinin nəticəsiz qalmasına gətirib
çıxartdı.

münaqişənin

həllinin

beynəlxalq-hüquqi

bazasını

Yalnız 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq ümummilli lider

Flavio Kottinin adından verilən bu bəyanat Ermənistan istisna olmaqla,
dünyanın 53 dövləti tərəfindən müdafiə olundu və Lissabon sammitinin

H eydər Əliyev Azərbaycanın təhlükəsizlik problemlərini, xüsusilə,
Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü məsələsini beynəlxalq aləmə

Yekun sənədlərinə əlavə edildi.
ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşündən sonra Rusiya ilə yanaşı, Fransa

çıxararaq regionda sülhün bərqərar olması üçün nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların təsirini artırmağa çalışmışdır. M ünaqişənin sülh yolu ilə həll

və A B Ş nümayəndələri də M insk qrupunun həmsədrləri təyin olundu.
1997-1998-ci illərdə M insk qrupunun həmsədrləri Lissabon prinsiplərinə

edilməsi üçün Azərbaycan Prezidenti H eydər Əliyevin ən yü ksək səviyvədə
dövlət başçıları və nüm ayəndə heyətləri ilə ikitərəfli, eləcə də çoxtərəfli

əsaslanaraq iki hissədən ibarət - yəni Dağlıq Qarabağın hüdudlarından

görüşlərdə, ATƏT-in Zirvə toplantılarında, M insk qrupunun həmsədrləri ilə
aparılan müzakirələrdə, eyni zamanda Ermənistan prezidenti ilə birbaşa
danışıqlarda göstərdiyi səylər ümummilli liderin apardığı ardıcıl və
məqsədyönlü siyasətin mühüm tərkib hissəsini təşkil etmişdir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc
vasitələrlə nizamlanması m əqsədi ilə məhz Azərbaycan Prezidenti H eydər
Əliyevin prinsipial mövqeyi və diplomatik fəaliyyəti sayəsində 1994-cü ilin

kənarda yerləşən işğal olunmuş 7 rayonun azad edilməsi və Dağlıq
Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3 təkliflə çıxış
etmişlər. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif
münaqişənin “p a k e t” (bu variantda Dağlıq Qarabağdan kənarda işğal
edilmiş

Azərbaycan

rayonlarının

azad

edilməsi

ilə yanaşı,

Dağlıq

Qarabağın statusu məsələsinə eyni vaxtda razüıq verilməsi nəzərdə
tutulurdu) həlli, 1997-ci ilin sentyabrında irəli sürdükləri ikinci təklif
münaqişənin “m ərhələli” (bu variantda isə münaqişənin mərhələlərlə - y ə n i

mayın 12-də atəşkəs haqqında razüıq əldə edildikdən sonra ATƏM -in M insk

ilkin mərhələdə Dağhq Qarabağın hüdudlarından kənarda olan işğal

qrupu çərçivəsində müntəzəm olaraq danışıqlar aparılmağa başlandı.

edilmiş ərazilərin azad olunması, sonrakı mərhələdə isə Dağlıq Qarabağın

1994-cü ilin dekabrın 5-6-da ATƏM-in Budapeştdə keçirilən Zirvə
toplantısında “D ağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏM -in
fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi ” barədə qərar qəbul olundu. Qəbul edilən
sənəddə münaqişə bölgəsində sabitliyin təmin edilməsi üçün ATƏ M -in
çoxmillətli sülhməramh qüvvələrinin yerləşdirilməsi haqqında maddə də öz

statusu məsələsinin həlli nəzərdə tutulurdu) həllindən ibarət idi. Azərbaycan
həmin planlarla tam razı olmasa da, həmsədrlərin bu iki təklifini qəbul
etdiyi halda Ermənistan tərəfiı qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək
həmin təklifiərlə razılaşmadı.
1998-ci ilin noyabrın 9-da həmsədrlər beynəlxalq hüquq normalarına

M insk konfransına iki həmsədrin təyin edilməsi və M insk qrupunun

zidd, həmçinin Azərbaycan üçün qətiyyən qəbuledilməz olan və danışıqların
davam etdirilməsinə imkan yaratm ayan üçüncü təklifi irəli sürdiilər. Bu

iclaslarının onların birgə həmsədrliyi ilə keçiriləcəyi barədə qərar qəbul

təklif dünya praktikasında mövcud olmayan “ümumi d ö vlət” ideyasına

əksini tapdı. Bundan başqa, Budapeştdə həmsədrlik institutu da təsis edildi.
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əsaslanırdı. Azərbaycarı Prezidenti H eydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə rədd

Bu dövrdə, ATƏT-in M insk Qrupu çərçivəsində apanlan danışıqlar

edilən süni “ümumi d ö vlət” təklifi Azərbaycanın mənafeyinə zidd olmaqla
yanaşı, ATƏT-in Budapeşt və Lissabon Zirvə toplantılarında qəbul edilən
sənədlərə də etinasız yanaşılm ası demək idi.

və qurumla qarşılıqlı əməkdaşlıq ümummilli lider H eydər Əliyevin həyata

“Umumi d ö vlət” prinsipi nizamasalma prosesinə

ciddi maneə

törətməklə yanaşı münaqişənin həlli yollarına dair tərəflərin mövqeyindəki
ziddiyyətləri daha da dərinləşdirdi. Nəticədə, danışıqlar prosesində bir

keçirdiyi Azərbaycamn xarici siyasət kursunun prioritet istiqamətlərindən
birinə çevrilmişdir. Yalnız onu qeyd etm ək kifayətdir ki, 1993-2003-cü illər
ərzində Azərbaycanın dövlət başçısı H eydər Əliyev Ermənistan Prezidenti
ilə 23, ATƏT-in rəhbərliyi və M insk qrupunun nümayəndələri ilə 150-yə

durğunluq yarandı və münaqişənin nizama salınması istiqamətində müsbət
irəliləyiş əldə etmək mümkün olmadı. H əm sədrlər tərəfındən irəli sürülən və

qədər görüş keçirmişdir.
2004-cü il aprelin 16-dan başlayaraq Praqada Azərbaycan və
Ermənistan xarici işlər nazirləri səviyyəsində danışıqlar yenidən bərpa

sonuncu olan “Ümumi d ö vlət” ideyası iflasa uğradıqdan sonra M insk qrupu
praktik olaraq dalana dayandı.

olundu. Sonradan “Praqa p ro se si” adlandırılan danışıqların bu
mərhələsində 2005-ci ilin yayına qədər iki dövlətin xarici işlər nazirləri

Münaqişənin nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlar
prosesinə təkan verm ək üçün 1999-cu il aprelin 26-da ABŞ-ın təşəbbiisü ilə

11 görüş keçirərək münaqişənin nizama salınmasına dair sülh planının yeni
variantının detallarını müzakirə etdilər.

Vaşinqtonda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında artıq yeni
form atda birbaşa danışıqlara başlanıldı və ATƏT-in M insk qrupu tərəfindən

Münaqişənin nizama salınmasına dair aparüan damşıqların
“Praqa p ro se si” adını almış variantının əsas elementləri ondan ibarət idi
ki, burada nizamlanmanın “mərhələli h ə ll” variantının detalları müzakirə

danışıqların bu fo rm a tı bəyənildi. Lakin bu görüşün nəticəsində də
nizamasalma prosesində konkret irəliləyiş əldə edilmədi.
2001-ci ilin yanvarın 26-da Parisdə əvvəlcə M arini sarayında,
martın 5-də isə Yelisey sarayında aparılan danışıqlar daha sonra aprelin
4-6-da ABŞ-ın Florida ştatının Ki-U est şəhərində M insk qrupunun
həmsədrlərinin iştirakı ilə davam etdirildi. İki dövlətin prezidentləri

obyektinə çevrilmişdi. 2004-2006-cı illərdə münaqişənin nizamlanması
istiqaməlində apanlan danışıqlarda Ermənistanın qeyri-konstruktiv
mövqedən çıxış etməsi “Praqa prosesi ”nin yenidən dalana dayanmasına və
danışıqların nəticəsiz qalmasına gətirib çıxartdı.
Ermənistan-Azərbaycan, D ağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama

arasında intensiv keçirilən və sonradan ‘P aris prinsipləri ’’ adını almış bu
danışıqlarda əvvəllər irəli sürülmüş 3 təklifm ( “p a k e t”, “m ərhələli” və

salınması prosesini sürətləndirmək üçün baza prinsipləri 2007-ci il

“ümumi dövlət”) tərəfləri qane edən məqamlarının ümumiləşdirilməsi
nəzərdə tutulurdu.

2008-ci il iyunun 5-də Sankt-Peterburqda, noyabrın 2-də Moskvada,
2009-cu il yanvarın 28-də Sürixdə, mayın 7-də Praqada, iyunun 4-də
Sankt-Peterburqda, iyulun
17-18-də Moskvada, oktyabrın 8-9-da

Daha sonra 2002-ci ilin m art ayında ATƏT-in M insk qrupu
həmsədrləri regiona səfəri zamanı damşıqların Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin şəxsi nümayəndələri səviyyəsində davam etdirilməsini təklif
etdilər. Bu təklif hər iki dövlət tərəfindən qəbul edildi və dam şıqlar bu

noyabrın sonunda Madriddə tərəflərə təqdim olundu.

Bundan sonra

Kişinyovda, noyabrın 22-də Münhendə, 2010-cu il yanvarın 25-də Soçidə,
iyunun 17-də Sankt-Peterburqda, oktyabrın 27-də Həştərxanda, 2011-ci il
martın 5-də Soçidə, iyunun 24-də Kazanda, 2012-ci il yanvarın 25-də isə

form atda Praqada davam etdirildi. M ahiyyətcə “mərhələli h ə ll” planını

Soçidə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin 14 görüşü olmuşdur. Bu

özündə əks etdirən Praqa form atının Azərbaycan tərəfindən dəstəklənməsinə

görüşlərdən 9-u, eləcə də son 6-sı Rusiya Prezidentinin vasitəçiliyi ilə

baxmayaraq, Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini
yenidən ilkin şərt kim i müzakirə olunmasını irəli sürməsindən sonra

keçirilmişdir.
Görüşlər zamanı apardan danışıqların mahiyyəti haqqında verilən
məlumatlarda bildirilir ki, son beş ildə “Praqa p ro se si” çərçivəsində

danışıqlar prosesi yenidən dalana dayandı.
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işlənilməsi başlanılan və M adrid sənədinə çevrilən baza prinsipləri
mövcuddur.

Bu prinsiplərin

bəziləri

üzrə

müəyyən

razılaşma

2011-ci il mayın 25-də “Böyük səkkizlik” ölkələrinin Fransanın

əldə

D ovil şəhərində keçirilən sammiti çərçivəsində son üç ildə artıq 3-cü dəfə

edilmişdir. Lakin hazırda prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunan bir
neçə prinsip üzrə anlaşma hiss olunsa da, bəzi mühüm prinsiplər ətrafında

ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri D ağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama
salınmasına dair birgə bəyanatla çıxış etdilər. Bəyanatda ATƏT-in M insk

tərəflərin mövqeyində ziddiyyətlər qalmaqdadır.
Bu kontekstdə biitün
məsələlərə dair ümumi razılıq əldə olunduqdan sonra yekun hər hansı bir

qrupunun həmsədri olan ölkələrin prezidentləri Ermənistan və Azərbaycan

sənədin qəbul ediləcəyi bildirilir.

liderlərini “iyun ayında keçiriləcək Ermənistan-Azərbaycan sammitində
(Kazan görüşü nəzərdə tutulur - müəllij) siyasi iradə nümayiş etdirməyə və

2009-cu ilin iyulun 10-da “B öyük səkkizlər”in Italiyanın Akvil
şəhərində keçirilən toplantısında ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri

Əsas Prinsipləri (Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin Əsas
Baza Prinsipləri) üzərində işi tamamlamağa ” çağırmışlar.

Dağlıq Qarabağ problem ini də müzakirə etdilər. Sonda hər üç prezidentin
münaqişə ilə bağlı qəbul etdikləri birgə bəyanatda həmsədrlərə Azərbaycan

Ümumiyyətlə,
Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin
nizama
salınması istiqamətində aparılan damşıqların tarixinə nəzər salsaq, qeyd

və Ermənistan prezidentlərinə Baza Prinsiplərinə dair son təkliflərin əks
olunduğu, yəni 2007-ci il noyabrın 29-da açıqlanmış M adrid təklifləri üzrə

edə bilərik ki, 1992-ci ildən beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin
vasitəçilik səyləri ilə yanaşı, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq yeni

yeni versiyanı təqdim etməyi tapşırdılar.
2010-cu il yanvarın 25-də Rusiyanın

form ada
vasitəçiliyi

ilə Soçidə

Azərbaycan və Erm ənistan prezidentlərinin növbəti görüşü zamanı
münaqişənin nizama salınması istiqamətində danışıqlar ATƏT-in M insk

da

addım lar

atümışdır.

Bu,

Azərbaycan

və

Ermənistan

prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması olmuşdur. Həmin vaxtdan
indiyə qədər iki respublikanın prezidentləri Moskvada, Vaşinqtonda,
Cenevrədə, Yaltada, Istanbulda, Davosda, Nyu-Yorkda, Minskdə, Parisdə,

qrupu həmsədrlərinin 2009-cu ilin dekabr ayında təklif etdiyi yenilənm iş

Ki-Uestdə,

M adrid prinsipləri əsasında aparılmışdır. Bu danışıqlardan sonra
Azərbaycan tərəfı M adrid prinsipləri əsasında verilən bu təklifı qəbul etmiş,

Astanada, Kazanda, Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-Peterburqda, Sürixdə,

Ermənistan isə verilən təklifə münasibət bildirmək üçün iki həftə vaxt

45-dən çox görüş keçirmişlər.

istəmişdi. Ancaq keçən dövr ərzində Ermənistan həmsədrlərin təklifınə
rəsmən heç bir cavab verməmiş və vaxt uzatmaq taktikasından istifadə
etmişdir.

Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfl
öz haqh mövqeyini müdafıə edərkən bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki

2010-cu il iyunun 26-da ATƏT-in M insk qrupunun həmsədri olan
ölkələrin

prezidentlərinin

“Böyük

səkkizlərin ”

Torontoda

keçirilən

Soçidə,

Kişinyovda,

Praqada,

Strasburqda,

Varşavada,

Münhendə, Həştərxanda və habelə iki respublikanın sərhədi — Sədərəkdə

münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda təcavüzkar
Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətindən
əl çəkmir.

D igər

tərəfdən

isə,

dünya

birliyinin

“ikili standartlar”

samm itində qəbul etdikləri birgə bəyanatda münaqişə tərəflərinə təqdim

prinsipindən çıxış etməsi, B M T və A T Ə T kimi beynəlxalq təşkilatların öz

olunmuş yenilənmiş M adrid prinsiplərinə istinad edilir. Bu prinsiplərə görə
bəyanatda göstərilirdi ki, Ermənistan qoşunları işğal edilmiş rayonlardan

təklif və qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi
danışıqlar prosesində irəliləyişin əldə olunmasına maneə törədir.

çıxmalı,

qaçqınlar

öz

yurdlarına

bölgəsində

Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların,

sülhm əramlı qüvvələr yerləşdirilməli, Dağlıq Qarabağa özünüidarəetmə

xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə nizama salmaq üçün fəaliyyət

imkanı yaradan aralıq status verilməli, yekun statusun müəyyənləşdirilməsi

göstərən ATƏT-in sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində

isə növbəti mərhələdə müzakirə edilib həyata keçirilə bılər.

müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Təkcə onu qeyd etm ək kifayətdir ki,
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işlənilməsi başlanılan və M adrid sənədinə çevrilən baza prinsipləri
mövcuddur.

Bu prinsiplərin

bəziləri

üzrə

müəyyən

razılaşma

əldə

edilmişdir. Lakin hazırda prezidentlər səviyyəsində müzakirə olunan bir
neçə prinsip üzrə anlaşma hiss olunsa da, bəzi mühüm prinsiplər ətrafında
tərəflərin mövqeyində ziddiyyətlər qalmaqdadır.
Bu kontekstdə bütün
m əsələlərə dair ümumi razılıq əldə olunduqdan sonra yekun hər hansı bir
sənədin qəbul ediləcəyi bildirilir.
2009-cu ilin iyulun 10-da “B öyük səkkizlər”in İtaliyanın Akvil
şəhərində keçirilən toplantısında ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri

2011-ci il mayın 25-də “Böyük səkkizlik” ölkələrinin Fransanın
Dovil şəhərində keçirilən samm iti çərçivəsində son üç ildə artıq 3-cü dəfə
ABŞ, Rusiya və Fransa prezidentləri D ağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama
salınmasına dair birgə bəyanatla çıxış etdilər. Bəyanatda ATƏT-in M insk
qrupunun həmsədri olan ölkələrin prezidentləri Ermənistan və Azərbaycan
liderlərini “iyun ayında keçiriləcək Ermənistan-Azərbaycan sammitində
(Kazan görüşü nəzərdə tutulur - müəllif) siyasi iradə nümayiş etdirməyə və
Əsas Prinsipləri (Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinin Əsas
Baza Prinsipləri) üzərində işi tamamlamağa ” çağırmışlar.
Ümumiyyətlə,
Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin

nizama

Dağlıq Qarabağ problem ini də müzakirə etdilər. Sonda hər üç prezidentin
münaqişə ilə bağlı qəbul etdikləri birgə bəyanatda həmsədrlərə Azərbaycan

salınması istiqamətində aparılan danışıqların tarixinə nəzər salsaq, qeyd

və Ermənistan prezidentlərinə Baza Prinsiplərinə dair son təkliflərin əks
olunduğu, yəni 2007-ci il noyabrın 29-da açıqlanmış M adrid təklifləri üzrə

edə bilərik ki, 1992-ci ildən beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin
vasitəçilik səyləri ilə yanaşı, 1999-cu ilin aprelindən başlayaraq yeni

yeni versiyanı təqdim etməyi tapşırdüar.

form ada

da

addımlar

atılmışdır.

Bu,

Azərbaycan

və

Ermənistan

Azərbaycan və Erm ənistan prezidentlərinin növbəti görüşü zamanı
münaqişənin nizama salınması istiqamətində danışıqlar ATƏT-in M insk

prezidentlərinin birbaşa dialoqunun aparılması olmuşdur. Həmin vaxtdan
indiyə qədər iki respublikanın prezidentləri Moskvada, Vaşinqtonda,
Cenevrədə, Yaltada, İstanbulda, Davosda, Nyu-Yorkda, Minskdə, Parisdə,

qrupu həmsədrlərinin 2009-cu ilin dekabr ayında tə klif etdiyi yenilənm iş
M adrid prinsipləri əsasında aparümışdır. Bu danışıqlardan sonra

Astanada, Kazanda, Rambuyedə, Buxarestdə, Sankt-Peterburqda, Sürixdə,

2010-cu

il yanvarın

25-də Rusiyanın

vasitəçiliyi

ilə Soçidə

Azərbaycan tərəfi M adrid prinsipləri əsasında verilən bu təklifı qəbul etmiş,
Ermənistan isə verilən təklifə münasibət bildirmək üçün iki həftə vaxt
istəmişdi. Ancaq keçən dövr ərzində Ermənistan həmsədrlərin təklifınə
rəsmən heç bir cavab verməmiş və vaxt uzatmaq taktikasından istifadə
etmişdir.
2010-cu il iyunun 26-da ATƏT-in M insk qrupunun həmsədri olan
ölkələrin prezidentlərinin
“Böyük səkkizlərin ” Torontoda keçirilən
sammitində qəbul etdikləri birgə bəyanatda münaqişə tərəjlərinə təqdim
olunmuş yenilənmiş M adrid prinsiplərinə istinad edilir. Bu prinsiplərə görə
bəyanatda göstərilirdi ki, Ermənistan qoşunları işğal edilmiş rayonlardan
çıxmalı, qaçqınlar öz yurdlarına qayıtmalı, münaqişə bölgəsində

Ki-Uestdə,

Soçidə,

Kişinyovda,

Praqada,

Strasburqda,

Varşavada,

Münhendə, Həştərxanda və habelə iki respublikanın sərhədi — Sədərəkdə
45-dən çox görüş keçirmişlər.
Ancaq çox ağır və çətin keçən danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi
öz haqlı mövqeyini müdajıə edərkən bir sıra çətinliklərlə qarşılaşır. Çünki
münaqişə başlayandan keçən dövr ərzində aparılan danışıqlarda təcavüzkar
Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətindən
əl çəkmir.

D igər

tərəfdən

isə,

dünya

birliyinin

“ikili standartlar”

prinsipindən çıxış etməsi, B M T və A T Ə T kimi beynəlxalq təşkilatların öz
təklif və qətnamələrini həyata keçirm ək üçün konkret fəaliyyət göstərməməsi
danışıqlarprosesində irəliləyişin əldə olunmasına maneə törədir.
Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövləti beynəlxalq təşkilatların,

sülhməramlı qüvvələr yerləşdirilməli, Dağlıq Qarabağa özünüidarəetmə

xüsusilə də münaqişəni dinc vasitələrlə nizama salmaq üçün fəaliyyət

imkanı yaradan aralıq status verilməli, yekun statusun müəyyənləşdirilməsi
isə növbəti mərhələdə müzakirə edilib həyata keçirilə bilər.

göstərən ATƏT-in sülhyaratma təkliflərinə hörmətlə yanaşaraq onun işində
müntəzəm və əməli şəkildə iştirak edir. Təkcə onu qeyd etm ək kifayətdir ki,
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Azərbaycamrı Preziderıti İlham Əliyev keçən dövr ərzində ATƏT-in M insk

sənədlərində işğalçı qüvvələrin işğal etdikləri

qrupunun həmsədrləri ilə 70-dən çox görüş keçirmiş və bu da münaqişənin

dərhal çıxması qeyd olunsa da, bu sənədlər qəbul edilərkən Şuranın üzvü
olan böyük dövlətlər, xüsusilə də ABŞ, Rusiya, Fransa nümayəndələri
Ermənistanın təcavüzkar dövlət kim i tanınmasına
razılıq verməyərək
münaqişənin atəşkəs və danışıqlar yolu ilə həll olunmasına
üstünlük
verdilər.

nizama salınması istiqamətində aparılan danışıqlarda Azərbaycanın ilk
növbədə sülh variantına üstünlük verdiyinə sübutdur.
Çox təəssüfki, yarandığı vaxtdan etibarən ATƏT-in M insk qrupunun
qəbul etdiyi sənədlərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin
toxunulmazlığının, suverenliyinin bərpasının zəruriliyi bildirilsə də, indiyə

Azərbaycan ərazilərindən

qədər bu qurumun fəaliyyəti sülh prosesində arzu olunan nəticəni
verməmişdir. Buna səbəb bir tərəfdən Ermənistan
Respublikasının

Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
dinc vasitələrlə aradan qaldırılması sahəsində B M T və dünya birliyinin
göstərdiyi səylər Ermənistan Respublikasının açıq-aşkar hərbi işğalçılıq

qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək işğalçılıq siyasətini davam
etdirməsi, digər tərəfdən beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə, münaqişənin

mövqeyi tutması ucbatından təsirli nəticələr verməmişdir. BM T-nin
regionda sülhpərvərlik fəaliyyətinin uğursuzluqlarımn başlıca səbəbi məhz

dinc vasitələrlə nizama salınması üçün əsas rol oynayan ATƏT-in M insk

Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistan Respublikasının birbaşa
təcavüzü faktınm etira f olunmaması ilə bağlıdır.

qrupunun qarşılıqlı güzəşt prinsipini üstün tutaraq təcavüzkarla təcavüzə
məruz qalanı eyniləşdirməsidir. Bundan istifadə edən Ermənistan
Respublikası ərazi ələ keçirm ək məqsədilə başladığı təcavüz üçün daşıdığı

Ermənistan Respublikası B M T Nizamnaməsinin l-c i və 2-ci
maddələrində və ATƏT-in Yekun Aktında ifadə olunmuş beynəlxalq hüququn

məsuliyyətdən qaçmağa can atır, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin
münaqişədə iştirak edən tə rəf kimi tanmmasım bütün vasitələrlə

əsas prinsiplərini kobud şəkildə pozm asına baxmayaraq, adı çəkilən nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatların fa ktla r toplamaq sahəsində çoxsaylı missiyaları öz

Azərbaycana qəbul etdirməyə çalışır.
Bununla yanaşı, keçən dövr ərzində A T Ə T çərçivəsində yaradılan
M insk qrupu və bu qrupa həmsədrlik edən ABŞ, Fransa və Rusiya kimi

nəticələrini çıxararkən Ermənistan silahlı qüvvələrinin münaqişədə
bilavasitə iştirakını etiraf etməkdən çəkinir və ya bunu etmək istəmirlər.

böyük

dövlətlər

münaqişənin

ədalətli

həll

olunmasında

məsuliyyət

daşımamış və təcavüzkara qarşı heç bir təzyiq göstərm ək niyyətində
olmamışlar. Bundan əlavə, münaqişədə Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzündən birbaşa danışmadan, işğal etdiyi ərazilərdən çıxmasını tələb
etmədən və qəbul edilən sənədlərdə
bu barədə heç nə demədən
münaqişənin ədalətli həlli yolunda m üsbət irəliləyişə nail olmaq çətindir.
Eyni zamanda, təcavüzkar Ermənistana qarşı heç bir əm əli tədbirin

Halbuki B M T Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələri və Təhlükəsizlık
Şurası sədrinin bəyanatlarında və sonralar digər beynəlxalq təşkilatların
məlum sənədlərində Ermənistan Respublikasınm münaqişədə bu və ya
başqa form ada iştirakı etiraf olunmuş, təcavüz faktları öz əksini tapmışdır.
Bu isə beynəlxalq cinayətdir və B M T Baş Məclisinin 1974-cü ildə keçirilən
29-cu sessiyasında təcavüzün istənilən form ası (birbaşa, yaxud dolayısı ilə)
hərbi cinayət elan edilmişdir.

görülməməsi ATƏT-in nüfuzuna xələl gətirməklə bərabər, onun tərkibində

Ona görə də böyük dövlətlər m üasir beynəlxalq münasibətlər üçün
təhlükəli
olan
təcavüzkarın
qarşısını almaq
istəyirlərsə,
BM T

yaradılan M insk qrupuna olan ümidləri də heçə endirmişdir.
Bundan başqa, Ermənistanın Azərbaycana qarşı

Nizamnaməsinin VII fəslinə müvafiq surətdə, qəti praktik addımlar atmalı
və Ermənistam beynəlxalq birliyin iradəsinə tabe etdirməlidirlər.

təcavüzünün

genişlənməsi ilə əlaqədar B M T Təhlükəsizlik Şurasınm 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələri, eləcə də Təhlükəsizlik Şurası sədrinin qəbul etdiyi
7 bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin
toxunulmazhğının zəruriliyi bildirilir. B M T Təhlükəsizlik Şurasının
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M ünaqişənin

beynəbcalq

hüquqi

aspektləri.

Ermənistamn

Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzü bütün beynəlxalq hüquq norma və
prinsiplərinə ziddir. Belə ki, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təminatçısı
olan B M T Nizamnaməsinin 1-ci maddəsinin 1-ci bəndində təşkilatın əsas
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vəzifəsi kimi

“beynəlxalq

sülhü

qorumaq

və

bu məqsədlə

təcavüz

hərəkətlərinə və y a sülhün pozulmasırıa yönəlm iş digər pozuntulara qarşı
təsirli kollektiv tədbirlər həyata keçirm ək” nəzərdə tutulur. Nizamnamə
nəinki təcavüzü, həm də dövlətlərarası münasibətlərdə qüvvə və ya hədə
tətbiq etməni də qadağan edir (2-ci maddənin 2-ci bəndi), dövlətlər
arasında baş verə biləcək hər cür mübahisələri ancaq dinc vasitələrlə həll
etməyi tələb edir (2-ci maddənin 3-cü bəndi).
Təcavüz aktının baş verməsilə təcavüzə məruz qalmış dövlət B M T
Nizamnaməsinin 39-cu maddəsinə uyğun olaraq B M T Təhlükəsizlik Şurası
qarşısında təcavüzkar dövlətin məsuliyyəti məsələsini qoyur. Təcavüz
anlayışının müddəalarımn birində göstərilən fa k tın olması kifayət edir ki,
Təhlükəsizlik Şurası təcavüzkara qarşı Nizamnamənin VI-VII fəsillərinə
uyğun olaraq m əcburiyyət tədbirləri görsün. B M T Baş M əclisinin 1967-ci il
18 dekabr tarixli 2330 (XXII) saylı qətnamə layihəsində təcavüz
hərəkətlərinin qarşısım alm aq və B M T Nizamnaməsinə uyğun olaraq
beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi qorumaq, eləcə də təsirli tədbirlər həyata

Qətnamənin 5-ci maddəsində göstərilir ki, heç bir siyasi, iqtisadi,
hərbi və ya başqa mülahizələr təcavüzə haqq qazandıra bilməz; təcavüz
beynəlxalq sülhə, əmin-amanlığa qarşı cinayətdir və bu cinayəti törədənlər
beynəlxalq məsuliyyət daşımalıdırlar; təcavüz nəticəsində ərazi əldə
edilməsi və ya xu d hər hansı mənfəət qazanılması qeyri-qanunidir.
Ermənistan Respublikası tərəfindən qətnamədəki hər hansı bir bəndin,
ümumiyyətlə əksər maddələrin pozulm ası belə bir nəticəyə gəlməyə imkan
verir ki, bu, əsl təcavüz hərəkətləridir.
Erm ənistam n bu təcavüzkarlığı BM T Nizamnaməsində nəzərdə
tutulan öz müqəddəratını təyin etmək hüququnun həyata keçirilməsi deyil,
Nizamnamənin 2-ci maddəsinin 4-cü bəndinin kobud şəkildə pozulması başqa dövlətin ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı zor
işlədilməsi deməkdir. Bunu belə bir fa k t da təsdiq edir ki, Ermənistan
parlam enti bütün beynəlxalq hüquq normalarını kobudcasına pozaraq,
hələ 1989-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsinin

keçirmək üçün təcavüz anlayışının mahiyyəti öz əksini tapmışdır.

Ermənistana birləşdirilməsi, yən i qonşu dövlətin ərazisinin bir hissəsinin
ilhaq olunması haqqında qeyri-qanuni qərar qəbul etmiş və bu qərarın indi

1974-cü il dekabrın 14-də B M T Baş M əclisinin X X IX sessiyasının
3314 (XXIX) saylı qətnaməsində ilk dəfə olaraq təcavüz anlayışının

də qüvvədə qalması Ermənistanın Azərbaycana qarşı dövlət səviyyəsində
ərazi iddiasında olmasına sübutdur.

m ahiyyəti və məzmunu açıqlandı və ona beynəlxalq hüquqi qiymət verildi.
8 maddədən ibarət olan qətnamədə təcavüzün nədən ibarət olması

Ümumiyyətlə, Ermənistan Respublikası bütün beynəlxalq hüquqi
sənədləri, xüsusılə BM T Nizamnaməsinin I və II maddələrində, 1970-ci il

müəyyənləşdirildi.
1-ci maddədə göstərilirdi ki, bir dövlət tərəfindən digər dövlətin

24 oktyabr tarixli beynəlxalq hüququn prinsipləri haqqında bəyannamədə,

suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və siyasi müstəqilliyinə qarşı silahlı qüvvə

eləcə də 1975-ci il 1 avqust tarixli ATƏM /ATƏT-in Helsinki Yekun Aktında
ifadə olunmuş beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərini kobudcasına

tətbiq edilməsi B M T Nizamnaməsinə ziddir və təcavüzkarhq hesab olunur.
2-ci maddədə deyilir ki, dövlətin B M T Nizamnaməsini pozaraq

pozmuşdur. Bununla yanaşı, Ermənistan başqa dövlətlərin ərazisində
yaşayan erməni icmalarının hüquqlarını müstəqil xalqların əsas kütləsinin

birinci olaraq silahlı qüvvə tətbiq etməsi təcavüz aktına sübutdur.

hüquqları ilə qəsdən qarışdırır və müstəqil dövlətlərin ərazi bütövlüyünə
münasibətdə erməni etnik qruplarının hüquqlarına əsassız üstünlük verir.

3-cü maddədə: a) bir dövlətin silahlı qüvvələrinin digər dövlətin
ərazisinə müdaxilə və ya hücum etməsi, ya xu d müvəqqəti xarakter
daşımasından asılı olmayaraq hər hansı bir hərbi işğal və ya müdaxilə
nəticəsində ərazinin ilhaqı; b) bir dövlətin silahlı qüvvələri tərəfındən digər
dövlətin ərazisinin bombardman edilməsi; c) bir dövlət tərəfındən və ya
onun adından, silahlı qüvvələrin, qeyri-nizami dəstələrin və ya muzdluların
göndərilməsi və s. təcavüz aktı kimi qiymətləndirilir.
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Beynəlxalq hüquq normalarının bu cür ermənisayaq təfsiri dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və sərhədlərin pozulm asının qeyri-mümkünlüyü haqqında
1990-cı il noyabrın 21-də qəbul edilmiş yeni Avropa üçün Paris Xartiyasına
da tamamilə ziddir və qəbuledilməzdir.
Bundan əlavə, beynəlxalq hüquqa görə soyqırım sülh və insanlıq
əleyhinə yönələn əməldir və ən ağır cinayət hesab edilir. Bu barədə B M T
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Baş Məclisinirı 1948-ci il 9 dekabr tarixli 260 (III) saylı qətnaməsi qəbul
edilmiş və 1961-ci ildən qüvvəyə minən “Soyqırım cinayətinin qarşısının

əvvəllərində ən yüksək səviyyədə istifadə edərək, özlərinin müstəqil dövlətini

alınması və cəzalandırılması haqqında ” konvensiyada soyqırım cinayətinin

- Ermənistan Respublikasını yaratmışlar. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev öz çıxışlarında da dəfələrlə bəyan etmişdir ki, bugünkü Ermənistan

hüquqi əsası təsbit olunmuşdur.
Ermənistanın Azərbaycana

dövləti 1918-ci ildə qurularkən tarixi Azərbaycan torpaqlarında, Irəvan
xanlığı və Zəngəzur mahalı ərazilərində yaradılmışdır.

qarşı

təcavüzü

zamanı

həmin

konvensiyada təsbit edilmiş soyqırım cinayətini təşkil edən bütün əməllər
azərbaycanlılara qarşı tətbiq olunmuşdur. Bu işğalçı dövlətin yürütdüyü
təcavüzkar siyasət 20 ildən artıqdır ki, dünya ictimaiyyətinin gözü
qarşısında baş verir. Ona görə də Azərbaycan dövləti bu konvensiyanı
rəhbər tutaraq, Ermənistan Respublikasına qarşı BMT-nin Beynəlxalq
M əhkəməsində iddia qaldırmaq üçün bütün hüquqi əsaslara malikdir.
Bununla yanaşı, münaqişənin dinc vasitələrlə nizama salınması
istiqamətində bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər də
Azərbaycanın mövqeyinin bir daha gücləndirilməsi və məsələnin beynəlxalq
hüquq prinsipləri əsasında həllinin təsdiqlənməsi deməkdir. Bu baxımdan,
B M T Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi 4 qətnamə, ATƏT, Avropa Şurası
və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qərarlan da əhəmiyyətlidir və
Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin beynəlxalq səviyyədə müdafiəsi üçün
hüquqi əsasdır. Son zam anlar isə Avropa Parlamenti və NATO-nun Zirvə
toplantılarında qəbul olunan qərarlarda birmənalı şəkildə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü dəstəklənir və işğala son qoyulması bildirilir.
Münaqişərıin
nizama salınması istiqamətində Azərbaycan
dövlətinin mövqeyi.
Umummilli lider H eydər Əliyev tərəfındən
müəyyənləşdirilmiş prinsiplərə sadiq qalan Azərbaycan Prezidenti İlham

D ağlıq Qarabağ bölgəsinin erməniləri isə digər ölkələrdə yaşayan
ermənilər kimi, Azərbaycanda yaşayan
milli azlıqlardan biridirlər.
Beynəlxalq hüquq normalarına görə m illi azlıqlar öz müqəddəratlarını təyin
edə bilərlər (internal self-determination). Lakin bu, müstəqillik form asında
ola bilməz. Çünki müstəqil dövlətin ərazisində yaşayan milli azlıqların belə
hüquqları yoxdur. Eyni zamanda, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə
məsələsi beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən olan ərazi bütövlüyü
prinsipini pozmamalı, bu prinsiplə ziddiyyət təşkil etməməlidir.
Bu baxımdan, ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu bəhanə
etməsi beynəlxalq hüquq normalarının, xüsusilə, dövlətlərin suveren
bərabərliyi, zor işlətməmək və zor işlətməklə hədələməmək, sərhədlərin
toxunulmazlığı, dövlətlərin ərazi bütövlüyü, mübahisələri dinc yolla nizama
salmaq və başqa dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq və beynəlxalq
hüquqi öhdəlikləri vicdanla yerinə yetirm ək kimi ATƏT-in Helsinki
prinsiplərinin kobud şəkildə pozulm ası deməkdir.
Bundan əlavə, Ermənistan münaqişənin nizama salınması üçün
aparılan danışıqlarda D ağlıq Qarabağın erməni icmasının tərəf kimi
iştirakının təmin olunmasını istəyir. Ancaq bu tələb də əsassızdır və
beynəlxalq
hüquq prinsiplərinə uyğun deyil. Çünki Dağlıq Qarabağ
ermənilərinin müstəqil tə rəf kimi danışıqlarda iştirakı məsələsi nəinki

Əliyev ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən biri olan
Ermənistan-Azərbaycan, D ağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız beynəlxalq

ATƏT-in M insk qrupunun mandatına ziddir, eyni zamanda 2008-ci ilin

hüququn norma və prinsipləri çərçivəsində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi şərti ilə nizama salınmasının vacibliyini

sonunda Moskvada imzalanmış məlum bəyannamədə də açıq şəkildə
bildirilir ki, münaqişənin nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlar

bildirmiş və beynəlxalq təşkilatların bu sahədə səylərini gücləndirməsinin
zəruriliyini bəyan etmişdir.

prosesində yalnız Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri iştirak edə bilər.
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın əzəli torpağı və ayrılmaz tərkib

Münaqişənin nizama salınması üçün aparılan danışıqlar prosesində

hissəsi olduğunu dəfələrlə bəyan edən Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyev

Ermənistan tərəfi ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə prinsipini əsas
gətirərək Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmasına çalışır. Ancaq

Ermənistan rəhbərinin M oskva bəyannaməsini tə rə f kimi imzaladığını
vurğulamaqla yanaşı, danışıqların Ermənistanla Azərbaycan arasında
aparıldığını və bunun beynəlxalq fo rm a t olduğunu bildirərək qeyd etmişdir

erm ənilər

öz

müqəddəratını

təyinetmə
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ki, əgər Dağhq Qarabağ münaqişə tərəfi olsaydı, onda Ermənistan tərəfi
bəyannaməni imzalamazdı.

çevrilmişdir. Bununla yanaşı, bu gün özünü təcrid vəziyyətinə salmış
Ermənistan əhalisinin sayı durmadan azalır. B M T İn kişa f Proqramının
himayəsi altında çap olunmuş İnsan Potensialının İnkişafı haqqında
məruzədə göstərilir ki, hər il Ermənistanı 23-27 min adam tərk edir.

Bununla yanaşı, dövlət başçısı İlham Əliyev bəyan etmişdir ki,
yalnız Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı əhalisi oraya, o cümlədən Şuşaya
qayıtdıqdan sonra status məsələsi müzakirə oluna bilər. H eç şübhəsiz ki,

X X əsrin 80-ci illərinin sonunda 3,7 milyon əhalinin yaşadığı Ermənistanda

bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalı və
gələcəkdə Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları yüksək

əhalinin 1,5 milyondan çoxu (ümumi əhalinin 40%-i) müstəqillik dövründə
aclıq, işsizlik, səfalət ucbatından xarici ölkələrə mühacirət etmiş və bu

muxtariyyət şəraitində, Azərbaycan dövlətinin tərkibində yaşamalıdırlar.

proses indi də davam etməkdədir.
Artıq 20 ildir ki, təcavüzkar Ermənistan aparılan danışıqlar

2008-ci il noyabrın 2-də M oskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin birgə imzaladığı bəyannamədə də münaqişənin ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həlli nəzərdə tutulur. 2009-cu il dekabrın 5-də
ATƏT-in xarici işlər nazirlərinin Afinada keçirilən görüşündə qəbul edilmiş
sənəd də məhz bu yanaşm am təsdiq edir.
Buna görə

də,

Ermənistan,

ilk növbədə,

Dağlıq

Qarabağın

Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu qəbul etməli, işğalçılıq siyasətinə son
qoymalı, sonra isə münaqişənin nizamlanmasının variantlan barədə öz
mövqeyini bildirməlidir. Münaqişənin nizama salınması prosesində

prosesində həmişə qeyri-konstruktiv mövqedən çıxış edərək hər dəfə bu
prosesi süni surətdə uzatmağa çalışır. Lakin Azərbaycamn ərazi
bütövlüyünün heç vaxt aparılan danışıqların mövzusu olmadığını və bundan
sonra da olmayacağını daim vurğulayan dövlət başçısı Ilham Əliyev
bildirmişdir:
“Biz damşıqları sadəcə olaraq dam şıqlar naminə
aparmayacağıq. D amşıqların imitasiyası ilə məşğul olmaq üçün
Ermənistana imkan verməyəcəyik. Biz o vaxta qədər danışıqlar aparacağıq

Azərbaycan dövləti və onun başçısı ilk növbədə sülh variantına üstünlük

ki, ərazi bütövlüyümüzü bu yolla bərpa edə biləcəyimizə ümidimiz
qalacaqdır. Əgər görsək ki, bu mümkün deyil, onda Azərbaycan dövləti

verir. Lakin Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqı və dövlətinin bu işğal,
etnik təmizləmə siyasəti və torpaqlarımızın müvəqqəti olaraq itirilməsi ilə

hərbi yoldan istifadə edərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir”. Ona
görə də m üxtəlif vaxtlarda Azərbaycanı danışıqlar prosesini pozan və

heç vaxt barışmayacağını bildirməklə yanaşı, öz torpaqlanm ızı azad etmək

güzəştə getməyən tərəf kimi göstərm əyə cəhd edən Ermənistanla bu günə
qədər danışıqlar aparılmasının özü təcavüzkar dövlət üçün Azərbaycan

üçün tam əsasımızın olduğunu və bunun beynəlxalq hüquq normaları ilə
təsdiq edildiyini vurğulam ışdır (BM TNizam naməsinin 51-ci maddəsi).
Azərbaycan Prezidenti münaqişənin siyasi və hüquqi tərəflərindən
başqa, məsələnin praktiki tərəfınin də Azərbaycanm xeyrinə olduğunu və bu
gün Erm ənistam Azərbaycan ilə müqayisə etməyin mümkün olmadığını
bəyan
etmişdir.
D övlət
başçısı
İlham
Əliyev
Erm ənistam n
kommunikasiyalardan kənarda qalan, asılı vəziyyətdə olan, başqa ölkələrin
və dairələrin ianəsi ilə güclə yaşayan bir dövlət olduğunu bildirməklə
yanaşı, Azərbaycanm dinam ik inkişaf edən və öz resurslarına arxalanan bir
ölkə olduğunu vurğulayaraq Ermənistanda əhalinin ölkədən kütləvi şəkildə
köçdüyünü və demoqrafiya məsələsini də unutmamağı xatırlatmışdır.
B u faktı da qeyd etm ək vacibdir ki, etnik təmizləmə nəticəsində
hazırda Ermənistan mono-etnik, yəni milli azlıqların yaşam adığı dövlətə
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tərəfındən edilən bir güzəştdir.
D övlət başçısı İlham Əliyev dekabrın 1-də ATƏT-in Astana
sammitindəki çıxışında Ermənistanın təcavüzkar siyasətindən əl çəkmədiyini
bir daha bəyan

edərək işğalçı dövlətin aparılan dam şıqlar prosesini

mənasız etməyə çalışdığını bildirmişdir. Belə ki, Azərbaycan Prezidenti
bəyan etmişdir ki, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi bu dövlətin sülh
istəmədiyini, işğal edilmiş əraziləri azad etmək fikrində olmadığını və
bacardığı qədər status-kvonu saxlayaraq danışıqlar prosesini müddətsiz
etməyi arzuladığını göstərir. D övlət başçısı İlham Əliyev münaqişənin
Azərbaycamn ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə
əsaslanaraq həll olunmasına hazır olduğunu bir daha vurğulamışdır.
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Hazırda münaqişənin nizama salınması prosesi Azərbaycanın xarici
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Aparılan
danışıqların gedişi konfıdensial səciyyə daşısa da, Azərbaycan Prezidenti
Ilham Əliyev bu gün danışıqlar masası üzərində bütün işğal edilmiş
Azərbaycan torpaqlarının qaytarılması və məcburi köçkünlərin öz doğma
yurdlarına qayıdışı məsələlərinin mövcudluğunu bildirmişdir. Bununla
yanaşı, Ermənistamn danışıqlar prosesini süni şəkildə uzatdığını və bu
taktikanın heç bir perspektivinin olmadığını söyləyən dövlət başçısı
Ilham Əliyev nə bu gün, nə on il, nə də yü z il sonra Dağlıq Qarabağın
müstəqil olmayacağmı vurğulamışdır.
Bu səbəbdən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə bəyan
etmişdir ki, Azərbaycan torpağında ikinci erməni dövlətinin yaradılm asına
Azərbaycan dövləti və xalqı heç vaxt imkan verməyəcək. D ağlıq Qarabağa
yalnız Azərbaycanın tərkibində hər hansı bir status verilə bilər. Lakin bu
Azərbaycam n ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Bu prinsipdən
kənarda heç bir məsələnin həll oluna bilməyəcəyini bildirən dövlət başçısı
Azərbaycanın bununla əlaqədar öz prinsipial mövqeyindən geri
çəkilməyəcəyini bəyan etmişdir.
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46. Azərbaycan Prezidenti H eydər Əliyevin ATƏT-in Lissabon Zirvə görüşü
başa çatdıqdan dərhal sonra m ətbuat konfransında Bəyanatı, 3 dekabr
1996-cı il. - “Azərbaycan ” qəz., 5 dekabr 1996-cı il.
47. Azərbaycan Republikasmın Prezidenti H eydər Əliyevin ATƏT-in
Lissabon
Zirvə toplantısının yekunları ilə əlaqədar respublika
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə nitqi, 6 dekabr 1995-ci il. “Azərbaycan ” qəz., 7 dekabr 1995-ci il.
48. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H eydər Əliyevin Birləşmiş
M illətlər Təşkilatı Baş M əclisinin 49-cu sessiyasındakı çıxışı. 29 sentyabr
1994-cü il. - “A zərbaycan” qəz., 3 0 sentyabr 1994-cü il.

413

E rm anistatıın A zərbaycana təcavüzü: Təhlili xron ika (1987-2011)

49. Azərbaycarı Respublikasının Prezidenti H eydər Əliyevin BM T-nin 50
illiyi yubileyi ilə əlaqədar B M T Baş M əclisinin xüsusi təntənəli iclasmda
çıxışı, 22 oktyabr 1995-ci il. - "Azərbaycan” qəz., 24 oktyabr 1995-ci il.
50. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Krem ldə M D B
dövlət başçıları şurasının iclasında bəyanatı. - “Azərbaycan”qəz., 16 anrel
1994-cü il.
51. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti H eydər Əliyevin Azərbayca ; və
Ermənistan prezidentlərinin görüşündən sonra bəyanatı, Cenevrə, 22 avqust
1999-cu il. - “Azərbaycan ” qəz., 24 avqust 1999-cu il.
52. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycanhların soyqırımı
haqqında Fərmanı, 26 mart 1998-ci il. - “A zərbaycan” qəz., 27 m art 1998-ci
il.
53. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
“1948-1953-cü iliərdə
azərbaycanlıların Ermənistan SSR ərazisindəki tarixi-etnik torpaqlarından
kütləvi surətdə deportasiyası haqqında” Fərmanı, 18 dekabr 1997-ci il. “Azərbaycan ” qəz., 19 dekabr 1997-ci il.
54. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 Yanvar faciəsinin 10-cu
ildönümü haqqında Fərmanı, 16 dekabr 1999-cu il. - “Azərbaycan ” qəz., 16
dekabr 1999-cu il.
55. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata ke çirən
Azərbaycan Respublikası A li Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin BM T
Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə yazılı müraciəti, 26 iyul 1993-cü il. “Azərbaycan ” qəz., 27 iyul 1993-cü il.
56. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata ke çirən
Azərbaycan Respublikası A li Sovetinin Sədri Heydər Əliyevin B M T
Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə və BM T-nin Baş katibinə məktubu, 18
avqust 1993-cü il. - “Azərbaycan ” qəz., 19 avqust 1993-cü il.
57. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə
yeni hücumları və təcavüzü ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
H eydər Əliyevin m illi televiziya və radio ilə xalqa müraciəti, 2 noyabr
1993-cü il. - “A zərbaycan” qəz., 3 noyabr 1993-cü il.
58. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H eydər Əliyevin Xocalı
soyqırımının onuncu ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciəti. “Azərbaycan ” qəz., 2 6 fe v ra l 2002-ci il.
59. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H eydər Əliyevin Xocalı
soyqırımının 11-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciəti. “Azərbaycan ” qəz., 26 fe vra l 2003-cü il.
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60. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyevin
Xocalı
soyqırımınm ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciəti. “A zərbaycan” qəz., 25fe v ra l 2004-cü il.
6 1. Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham
Əliyevin
Xocalı
soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciəti. “A zərbaycan” qəz., 24 fe vra l 2005-ci il.
62. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin
Xocalı
soyqırımının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciəti. “Azərbaycan ” qəz., 24 fe v ra l 2007-ci il.
63. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H eydər Əliyevin 31 mart
azərbaycanlıların soyqırımı günü münasibətilə Azərbaycan xalqına
müraciəti. - “Azərbaycan ” qəz., 31 m art 1999- cu il.
64. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H eydər Əliyevin Azərbaycan
X X I əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcında, yeni 2001-ci il yen i əsr və üçüncü
minillik münasibəti ilə Azərbaycan xalqına müraciəti - “Azərbaycan ” qəz.,
30 dekabr 2000.
65. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti H eydər Əliyevin 31 m art
azərbaycanhların soyqırımı günü münasibətilə Azərbaycan xalqına
müraciəti. - “Azərbaycan ” qəz., 28 m art 2001-ci il.
66. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti H eydər Əliyevin Milli Məclisin
iclasında nitqi. 23 fe vra l 2001-ci il. - “Azərbaycan ” qəz., 24 fevral 2001-ci
il.
67. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti H eydər Əliyevin Milli Məclisin
iclasında yekun nitqi. 24 fe v ra l 2001-ci il. - “Azərbaycan ” qəz., 27 fe vra l
2001-ci il.
68. Avropa Şurası Parlam ent Assambleyasında Azərbaycan Parlamenti
nümayəndə heyətinin rəhbəri, M illi Məclisin deputatı İlham Əliyevin
Azərbaycan D övlət Televiziyasına müsahibəsi. - “Xalq qəzeti ”, 24 sentyabr
2001-ci il.
69. Avropa Şurası Parlam ent Assambleyasında Azərbaycan Parlamenti
nümayəndə heyətinin rəhbəri, M illi Məclisin deputatı İlham Əliyevin çıxışı.
- “Xalq q əzeti”, 25 sentyabr 2001-ci il.
70. Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Ilham Əliyevin BM T Baş
Məclisinin 58-ci sessiyasında çıxışı, 24 sentyabr 2003-cü il. - “Azərbaycan ”
qəz., 25 sentyabr 2003-cü il.
7 1. Avropa Şurası Parlam ent Assambleyasında Azərbaycan Parlamenti
nümayəndə heyətinin rəhbəri, M illi M əclisin deputatı İlham Əliyevin A Ş PAnın sessiyasında çıxışı. - "Azərbaycan ” qəz., 26 aprel 2001-ci il.
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72. Avropa Şurası Parlamerıt Assambleyasında Azərbaycan Parlamenti
nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli M əclisin deputatı Ilham Əliyevin erməni
jurnalistinə musahibəsi. - “Azərbaycan ” qəz., 29 sentyabr 2001-ci il.
73. Avropa Şurası Parlam ent Assambleyasında Azərbaycan Parlamenti
nümayəndə heyətinin rəhbəri, M illi M əclisin deputatı İlham Əliyevin
Strasburqdan
Azərbaycan
televiziyasına
birbaşa
müsahibəsi.
“Azərbaycan ” qəz., 27 sentyabr 2001-ci il.
74. Avropa Şurası Parlam ent Assambleyasında Azərbaycan Parlamenti
nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli M əclisin deputatı İlham Əliyevin
müsahibəsi. - “Azərbaycan ” qəz., 3 0 ya n va r 2001-ci il.
75. Avropa Şurası Parlam ent Assambleyasında Azərbaycan Parlamenti
nümayəndə heyətinin rəhbəri, M illi M əclisin deputatı İlham Əliyevin
Strasburqda Turkiyənin N T V kanalında müsahibəsi. - “Azərbaycan ” qəz.,
26 aprel 2001-ci il.
76. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin A Ş PA-nın yaz
sessiyasında çıxışı, 29 aprel 2004-cü il. - ‘Azərbaycan ” qəz., 1 may 2004cü il.
77. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Bratislavada
“Daha geniş Avropaya doğru: yen i g ü n d əlik” mövzusunda keçirilən
beynəlxalq konfransda çıxışı, 17 mart 2004-cü il. - “Azərbaycan ” qəz., 23
m art 2004-cü il.
78. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Brüsseldə
“Avropa Birliyi və Azərbaycan - tərəfdaşlıq üçün yen i üsullar” mövzusunda
keçirilən siyasi brifinqdə nitqi, 19 may 2004-cü il. - “A zərbaycan” qəz., 22
may 2004-cü il.
79. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 31
mart
azərbaycanlıların
soyqırımı günü
münasibətilə Azərbaycan
xalqına
müraciəti.- “Azərbaycan ” qəz., 30 m art 2004-cü il.
80. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyevin 31
mart
azərbaycanhların
soyqırımı günü
münasibətilə Azərbaycan
xalqına
m üraciət,-“Azərbaycan ” qəz., 30 mart 2005-ci il.
81. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 31
mart
azərbaycanlıların
soyqırımı günü
münasibətilə Azərbaycan
xalqına
müraciət. - “Azərbaycan ” qəz., 28 mart 2006-cı il.
82. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 31
m art
azərbaycanlıların
soyqırımı günü
münasibətilə Azərbaycan
xalqına
müraciət. - “Azərbaycan ” qəz., 29 m art 2007-ci il.
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83. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 31 mart
azərbaycanlıların soyqırımı günü münasibətilə Azərbaycan xalqına
müraciəti. - “Azərbaycan ” qəz., 29 mart, 2008-ci il.
84. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Ilham
Əliyevin Astanada
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçüarının VII sammitində
çıxışı, 1 dekabr 2010-cu il. - “Azərbaycan ” qəz., 2 dekabr 2010-cu il.
85. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin B M T Baş
M əclisinin 59-cu sessiyasında çıxışı, 24 sentyabr 2004-cü il.
“Azərbaycan ” qəz., 26 sentyabr 2004-cü il.
86. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin B M T Baş
Məclisinin 65-ci sessiyasında çıxışı, 23 sentyabr 2010-cu il. - “Azərbaycan ”
qəz., 25 sentyabr 2010-cu il.
87. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin
Türkdilli
ölkələrin dövlət başçüarının VIIIZirvə görüşündə nitqi. - “Respublika”
qəz., 19 noyabr 2006-cı il.
88. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyevin
Əbu-Dabi
televiziyasına müsahibəsi. - “R espublika” qəz., 24 noyabr 2006-cı il.
89. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyevin
“F iq a ro ”
qəzetinə müsahibəsi. - “R espublika” qəz., 3 0 yanvar 2007-ci il.
90. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyanın
Konrad Adenauer Fondu tərəfindən təşkil olunmuş “Azərbaycan X X I əsrdə
- inkişafvə perspektivlər”mövzusunda müzakirələrdə n 'ıtqi. - “Azərbaycan ”
qəz., 20 fevra l 2007-ci il.
91. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Almaniyanın
“Deutsche W elle” teleradio kanalına müsahibəsi. - “A zərbaycan” qəz., 21
fevra l 2007-ci il.
92 Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
Fransanın
“La Lettre D iplom atique” jurnalına müsahibəsi. - “A zərbaycan” qəz., 18
may 2007-ci il.
93. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyevin Yaponiyanm
"N ikkey” ( “Nihon Kedzay Şim bun”) qəzetinin müxbirinə müsahibəsi. “Azərbaycan ” qəz., 17 iyun 2007-ci il.
94. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ermənistamn
ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində doğma torpaqlarından didərgin düşmüş
soydaşlarımızın problem ləri müzakirə olunan müşavirədə giriş və yekun
nitqi. - “Azərbaycan ” qəz., 5 sentyabr 2007-ci il.

.
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95. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Litvada çıxan
“Verslo zin io s”/ “Business n ew s” və “Verslo kla se”/ “Business cla ss”
jurnalının müxbirlərinə müsahibəsi. - “Azərbaycan ” qəz., 13 sentyabr,
2007-ci il.
96. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyevin Türk d ö v b t və
cəmiyyətlərinin X I dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında nıtqi “Azərbaycan ” qəz., 18 noyabr 2007-ci il.
97. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “İnterfaks”
agentliyinə müsahibəsi. - “Azərbaycan ” qəz., 21 mart 2008-ci il.
98. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Xalq
Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş mərasimdə nitqi. “Azərbaycan ” qəz., 28 may 2008-ci il.
99. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan
Parlamentinin 90 illikyubileyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncağında nitqi “Azərbaycan ” qəz., 20 iyun 2008-ci il.
100. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “R eyicrs”
agentliyinə müsahibəsi. - “Azərbaycan ” qəz., 24 fevra l 2009-cu il.
10 1. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Əliyevin sədrliyi ilə
Təhlükəsizlik Şurasının iclasında nitqi. - “Azərbaycan” qəz., 7 aprel 2009cıı il.
102. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiyamn
“V esti” kanalına və İTAR-TASS agentliyinə müsahibəsi. - “A zərbaycan”
qəz., 21aprel 2009-cu il.
103. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa Siyasi
M ərkəzində görüş zamanı nitqi. - “Azərbaycan ” qəz., 2 may 2009-cu il.
104. Azərbaycan Respııblikasımn Prezidenti Ilham Əliyevin 28 may Respublika giinü münasibəti ilə rəsmi qəbulda nitqi. - “Azərbaycan ” qəz.,
28 m ay 2009-cu il.
105. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyevin Fransamn
MDB ölkələrində akkreditə olunan səfırlərinin qəbulunda müraciəti. “Azərbaycan ” qəz., 3 iyul 2009-cu il.
106. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya D övlət
Televiziya kanalınm
”Vesti v su b b o tu ” verilişinə müsahibəsi.
“Azərbaycan ” qəz., 7 iyul 2009-cu il.
107. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Londonda Kral
Beynəlxalq M ünasibətlər İnstitutunda təşkil olunmuş görüşdə nitqi. “Azərbaycan ” qəz., 17 iyul 2009-cu il.
108. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan
Televiziyasına müsahibəsi. - “A zərbaycan” qəz., 10 oktyabr 2009-cu il.
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109. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyevin Bakıda
məcburi köçkünlər üçün tikilmiş yaşayış binaları kompleksinin açılış
mərasimində çıxışı. - “Azərbaycan ” qəz., 18 noyabr 2009-cu il.
110. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyevin Goranboyda
məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbənin açılışında çıxışı. “Azərbaycan ” qəz., 21 noyabr 2009-cu il.
111. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyənin
Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mətbuat konfransı. - “Respublika ” qəz.,
18 may 2010-cu il.
112. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti İlham Əliyevin 28 may Respublika günü münasibəti ilə rəsmi qəbulda nitqi. - “Azərbaycan ” qəz.,
28 may 2010-cu il.
113. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İstanbulda
Azərbaycan jurnalistlərinə müsahibəsi. - “Azərbaycan ” qəz., 9 'ıyun 2010-cu
il.
114. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İslam İn kişa f
Bankı Qrupunun 35 illik toplantısının açılış mərasimində nitqi. “Azərbaycan ” qəz., 24 iyun, 2010-cu il.
115. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan
Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasınm mərkəzi
qərargahının açılışında nitqi. - “A zərbaycan” qəz., 7 iyul 2010-cu il.
116. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Türkiyə
Prezidenti Abdullah Gülün m ətbuat konfransı. - “Respublika ” qəz., 17
avqust 2010-cu il.
117. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Ukrayna Milli
Telekompaniyasına, bu olkənin “P rofil-U krayna” jurnalına və “D e n ”
qəzetinə müsahibəsi. - “Respublika ” qəz., 30 oktyabr 2010-cu il.
118. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin M üli
Qəhrəman M übariz Ibrahimov və baş leytenant Fərid Əhmədovun vida
mərasimində nitqi. - “Xalq q əzeti”, 8 noyabr 2010-cu /7.
119. Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti Ilham Əhyevin Goranboyda
məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış məhəlləsinin açüışında çıxışı. “Azərbaycan ” qəz., 11 fevral 2 0 1 1-ci il.
120. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rusiyamn
“Mir ” Dövlətlərarası Teleradio Şirkətinə miisahibəsi. - “Azərbaycan ” qəz.,
17 fevral 2011-ci il.
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1 2 1 . Azərbaycan Respublikasının Prezidenti llham Əliyevin Ümumrusiya
D ö v h t Teleradio Verilişləri Yayım Şirkətinin “Rossiya-24" - Rusiya
informasiya telekanalına müsahibəsi. - “A zərbaycan” qəz., 13 aprel 2011-ci
U.

12 2 . Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “E uronew s”
televiziyasına müsahibəsi. - ‘Azərbaycan ” qəz., 25 iyun 2011-ci il.
12 3 . Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “Ə l-C əzirə”
telekanalına müsahibəsi. - “Azərbaycan ” qəz., 13 oktya.br 2011-ci il.
124. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycanın
B M T Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi üzv seçilməsi münasibəti ilə
Bəyanatı. - “A zərbaycan” qəz., 25 oktyabr 2011-ci il.
12 5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Taxtakörpü
ərazisində Laçın rayonundan olan 552 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni
yaşayış qəsəbəsinin açılışında nitqi- “A zərbaycan” qəz., 25 dekabr, 2011-ci
il.
126. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İTAR-TASS-ın
baş direktorunun birinci müavini M ixail Qusmana, İTAR-TASS agentliyi və
“Rossiya 2 4 ” telekanalı üçün müsahibəsi. - “A zərbaycan” qəz., 28 dekabr,
2011-ci il.
12 7 . Azərbaycan Respublikası Milli M əclisinin 1990-cı il yanvarın 20-də
Bakıda törədilmiş fa ciəli hadisələr haqqında Qərarı, 29 m art 1994-cü il. “A zərbaycan” qəz., 30 m art 1994-cü il
128. Azərbaycan Respublikası M illi M əclisinin Azərbaycanın mədəni
sərvətlərinin dağıdılması və mənimsənilməsi ilə əlaqədar bəyanatı. 19 aprel
2002.- “D irçəliş-XXI ə s r ”jurnalı, JVq50, 2002, s.25-26.
129. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Azərbaycanlıların soyqırımı
günü ilə əlaqədar bəyanatı. - “Azərbaycan ” qəz., 2 aprel 1998.
130. Azərbaycan Respublikası Milli M əclisinin Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması prosesinə aid
məsələnin müzakirəsinə həsr edilmiş iclası. - “A zərbaycan”qəz., 24, 25, 27
fe vra l 2001-ci il.
131. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Xocalı soyqırımı (genosidi)
günü haqqında qərarı. - “A zərbaycan” qəz., 25 fe v ra l 1994-cü il.
132. Azərbaycan Respublikası Milli M əclisinin dünya parlam entlərinə və
beynəlxalq təşkilatlara müraciəti, 24 fe vra l 1995-ci il. - “Azərbaycan ” qəz.,
25 fe v ra l 1995-cü il.
133. Azərbaycan Respublikası Milli M əclisinin Xocalı soyqırımının 10-cu
ildönümü ilə əlaqədar Bəyanatı, 2 6 fe v ra l 2002-ci il. - “A zərbaycan” qəz.,
27fe v ra l 2002-ci il.
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134 Azərbaycan Respublikası M illi Məclisinin Xocalı soyqırımının 15 illiyi
ilə əlaqədar Qərarı, 27 fe vra l 2007-ci il. - “Azərbaycan ” qəz., 1 mart 2007ci il.
135 Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayətində vəziyyəti normal
hala salmaq tədbirləri haqqında Azərbaycan SSR A li Soveti Rəyasət
Heyətinin qərarı. - Azərbaycan SSR A li Sovetinin Məlumatı, 1989, N°24, s.35.
136 Azərbaycan SSR DQM V-da vəziyyət haqqında Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin qərarı. - Azərbaycan SSR A li Sovetinin Məlumatı, 1989, N°18, s.
8-9.
137 Azərbaycan SSR D QM V-da vəziyyəti normal hala salmaq üçün
təxirəsalınmaz vəzifələr haqqında Azərbaycan SSR A li Soveti Rəyasət
Heyətinin qərarı. - Azərbaycan SSR A li Sovetinin Məlumatı, 1990, NqI-2, s.
21 .
138. Azərbaycan SSR-də inzibati ərazi dəyişilmələrini müvəqqəti
dayandırmaq haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
qərarı. - Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Məlumatı, 1988, M 13-14, s.6.
139. Azərbaycan SSR-in D ağlıq Qarabağ M uxtar Vilayətində vəziyyəti
normal hala salmaq tədbirlər haqqında Azərbaycan SSR A li Soveti Rəyasət
Heyətinin 1989-cu il 4 dekabr tarixli qararına dəyişikliklər edilməsi
barəsində Azərbaycan SSR A li Sovetinin Rəyasət Heyətinin qəran. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Məlumatı, 1990, N°5, s. 2-3.
140 Azərbaycan SSR-nin Dağlıq Qarabağ M uxtar Vilayətində xüsusi idarə
förm asım n tətbiq edilməsi haqqında SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin
qərarı, 12 yanvar 1989-cu il. - “K om m unist” qəz., 15 yanvar 1989-cu il.
141. Azərbaycan tarixi atlası /p r o f Y.M.Mahmudovun rəhbərliyi və
redaktəsi ilə/. Bakı, 2011, 55 s.
142. Azərbaycan tarixi xəritələri. Atlas. Bakı, 1994, 24 s.
143. Azərbaycan ta r ix i: dərslik. II c i ld : X X əsr. Bakı, 2009,
560 s.
144. Azərbaycan tarixi günbəgün. Bakı, 2008, 368 s.
145. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. /Tərtibçilər:
S.Əliyarov,
F.M ahmudov və b./. - Bakı, 1989, 328 s.
146. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. I cild (Ən qədimdən - b.e. III əsri). Bakı,
2007, 520 s.
147. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. IIc ild (III-Vəsrin 1 r.). Bakı, 2007, 608 s.
148. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. III cild (XIII-XVIII əsrlər). Bakı, 2007,
592 s.
149. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. IV cild (XIXəsr). Bakı, 2007, 504 s.

.

.

.

.
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150. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. V cild (1900-1920-ci illər). Bakı, 2008,
696 s. + 40 s. illüs.
151. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. VI cild (aprel, 1920 - iyun, 1941). Bakı,
2008, 568 s.+ 48 s. illüs.
152. Azərbaycan tarixi. 7 cilddə. VII cild (1941-2002-ci illər). Bakı, 2008,
608 s. + 80 s. illüs.
153. Azərbaycan tarixi. Ən qədim zamanlardan X X əsrə qədər.
(Z.Bünyadov və Y.Yusifovun redaktəsilə). 1-ci cild. Dərslik. Bakı, 2007, 720
s.
154. Azərbaycan tarixi. Sənədlər və nəşrlər üzrə. Bakı, 1990, 384 s.
155. Azərbaycan və Avropa Şurası /Tərtibçi: Sədaqət Yusifova/. Bakı,
2009, 240 s.
156. Azərbaycan-ABŞ: dostluq və tərəfdaşlıq yollarında. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına
işgüzar səfəri, 12-28 fe v ra l 2000- ci il. Bakı, 2000, 162 s.
157. Azərbaycan-Böyük Britaniya: əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq (1991-2001).
Bakı, 2001, 449 s.
158. Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi. 2004. Bakı, 2009,
I hissə. 798 s.
159. Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi. 2004. Bakı, 2009,
II hissə. 1015 s.
160. Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi. 2005. Bakı, 2009,
I hissə. 631 s.
161. Azərbaycanın xaric siyasəti: sənədlər məcmuəsi. 2005. Bakı, 2009,
II hissə. 687 s.
162. Azərbavcanın xaric siyasəti: sənədlər məcmuəsi. 2006. Bakı, 2008,
I hissə. 847 s.
163. Azərbaycanın xaricı siyasəti: sənədlər məcmuəsi. 2006. Bakı, 2009,
II hissə. 439 s.
164. A zərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi. 2007. Bakı, 2009,
II hissə. 1038 s.
165. Azərbaycanın xaricı siyasəti: sənədlər məcmuəsi. 2008. Bakı, 2009,
I hissə. 655 s.
166. Azərbaycanın xarici siyasəti: sənədlər məcmuəsi. 2008. Bakı, 2009,
II hissə. 423 s.
167. Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında (8 dildə). Bakı, 1998, 120 s.
168. Azərbaycanlıların soyqınm ı: tarixin qanlı salnaməsi. I cild. /Kitabın
ideya rəhbəri: akadem ik R. Mehdiyev, redaktor: professor Ə.Həsənov,
buraxılışa məsul: B. Sadıqov / Bakı, 2012, 448 s.
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169 Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi. I I cild. /Kitabın
ideya rəhbəri: akademik R. Mehdiyev, redaktor: professor Ə.Həsənov,
buraxüışa məsul: B. Sadıqov / Bakı, 2012, 424 s.
170 Azərbaycan-Rusiya, Poccun - AnepoaııdjıcaH, 1992-2002: Sənədlər
toplusu, CöopnuK doKyMenmoe. Azərbaycan Respublikası XIN: Rusiya
Federasiyasının Bakıdakı səfırliyi, Bakı, 2002 (Azərbaycan və rus
dillərində), 589 s.
171 Azərbaycan-Rusiya:
dostluq və əməkdaşlıq
münasibətlərinin
inkişafında yeni mərhələ: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H eydər
Əliyevin Rusiyaya rəsnıi səfəri. Bakı, 1997, 164 s.
172 Azərbaycan-Tiirkiyə əlaqələri və Heydər Əliyev: 1991- 2001. I k.
Bakı, 2002, 180 s.
173 Azərbaycan-Türkiyə: dostluq, qardaşlıq, strateji
əməkdaşlıq:
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türkiyəyə rəsmi
səfəri / tərt.: Ş. Şahməmmədov, O. Sadıqov/. Bakı, 1997, 200 s.
174. A zərinform məlumat verir, bildirir, təkzib edir (Tərtib edəni
A.Şərifov). Bakı, 1991, 112 s.
175. Babaoğlu H. Diinya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər. Bakı, 2010,
568 s.
176. Babaoğlu H. Azərbaycan beynəlxalq miinasibətlərin aktoru kimi
(siyasi, ideoloji və diplomatik məsələlər). Bakı, 2007, 515 s.
177. Bahıyev A. Dağhq Qarabağ problemi: Mərhələlər, nəticələr,
həqiqətlər (siyasi xronika). - ‘‘Açıq s ö z ’’jur., Bakı, 1990, s.2-20.
178. Berls Robert. ABŞ-dakı erməni lobbisi Ermənistanın uzunmüddətli
maraqlarına xidm ət edirmi? - "Dirçəliş - XXI ə s r “jur., N° 18, avqust 1996,
s. 72-73.
179. Birhkdə yeni əsrə doğru. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Hevdər
Əliyevin ABŞ-da rəsmi səfəri, 27 iy u l-7 avqust 1997-ci il, Bakı, 1997, 415 s.
180. Bizi əsirlikdən qurtarın. Bakı, 2006, 680 s.
181. Boran Əziz. Azərbaycan qaçqınları (1918-1920-ci illər) - “Qarabağ
dünən, bu gün və sabah " Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 ilhyinə həsr
olıınmuş 7-ci elmi-əməli konfransın materialları. Bakı, 2008, s. 50-64.
182. Boran Əziz. Xocalı soyqırımı: səbəbbri, həyata keçirilməsi üsulları və
nəticələri. Bakı, 2008, 224 s.
183. Bünyadov Z. Azərbaycan VII-IXəsrlərdə. Bakı, 2007, 424 s.
184. Cavadov Q. X IX əsrdə Azərbaycanın etnik xəritəsinə dair (Birinci
məqalə). - “E lturan’jur., 1994, Nq 1-2 (5), s.27-31.
185. Çaladze T. Qarabağ: müharibə üzlərdə : 1992-1994: cəbhə albomu.
Bakı, 2004, 199 s.
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186. Çavçavadze İ. Erm əni alimləri və fə ry a d edən daşlar /tərc. V. Quliyev;
red. S. Ağayev/. Bakı, 1995, 80 s.
187. Çəmənzəminli Y. Xarici siyasətimiz. Bakı, 1993, 51 s.
188. Çəmənzəminli Y. M üstəqilliyimizi istəyiriksə. Bakı, 1994, 72 s.
189. D ağlıq Qarabağ M uxtar Vilayəti xalq deputatları Soveti sessiyasısının
keçirilməsinin qadağan edilməsi haqqında Azərbaycan SSR A li Soveti
Rəyasət Heyətinin qərarı. - Azərbaycan SSR Ali Sovetini Məlumatı, 1990,
Kq7, s. 2.
190. D ağlıq Qarabağ: hadisələrin xronikası (1988-1994, toplayan və tərtib
edənlər: Vahabov F., Axundov V, Qasımov E.). Bakı, 2002, 89 s.
191. D ağlıq Qarabağ: Zəka qalib gələcək /sənədlər və materiallar/. Bakı,
1989, 464 s.
192. D ağlıq Qarabağda, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də
hadisələr barəsində müttəfıq respublikaların müraciətləri ilə əlaqədar
tədbirlər haqqında S S R İ A li Soveti Rəyasət Heyətinin 1988-ci il 23 m art
tarixli qərarım həyata keçirm ək tədbirləri barəsində Azərbaycan SSR A li
Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı. - Azərbaycan SSR A li Sovetin
M əlumatı,1988, Ne7, s.3.
193. Deportasiya. Toplu. Bakı, 1998, 440 s.
194. Didərginlər: 1918-1920, 1948-1952, 1988-1989. Bakı, 1990, 384 s.
195. D Q M V Xalq D eputatları Sovetinin 1988-ci il 12 iyul tarixli qərarmı
ləğv etmək haqqında Azərbaycan SSR A li Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Məlumatı, 1988, N2İ3-14, s.2-3.
196. D Q M V xüsusi idarə form asının tətbiqindən irəli gələn tədbirlər
haqqında Azərbaycan SSR A li Soveti Rəyasət Heyətinin fərm anı. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Məlumatı,1989, Nsl-2, s. 4-5.
197. DQM V-da Konstitusiyaya zidd tədbir haqqında Azərbaycan SSR Ali
Soveti Rəyasət Heyətinin qərarı. - Azərbaycan SSR A li Sovetinin Məlumatı,
1989, Nsl5-16, s.8.
198. DQMV-da vəziyyəti normallaşdırmaq tədbirləri haqqında Azərbaycan
Respublikası A li Sovetinin qərarı. - Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin
Məlumatı, 1991, Ns4 (833), s.19.
199. D övlət başçılarmın H elsinki görüşü. Helsinki, 08-10 iyul 1992:
Sənədlər və materiallar, Bakı, 1992, 40 s.
200. D övlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm. İlham Əliyevin
Prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı
(2003-2006). I kitab /Tərtibçilər: S.Qəndilov, E.Əhmədov, E. Nəsirov/. Bakı,
2007, 916 s.
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2 0 1. Dövlət idarəçiliyində varislik, novatorluq və dinamizm. İlham Əliyevin
Prezidentlik fəaliyyətinin xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı
(2007-2008). I I kitab /Tərtibçilər: S.Qəndilov, E.Əhmədov, E. Nəsirov/.
Bakı, 2008, 754 s.
202. Əhmədov E. ATƏT-in M insk qrupunun yaradılması və fəaliyyəti “Hərbi b ilik”jurnalı. Bakı,1997, Ns 2, s.48-50.
203. Əhmədov E. Azərbaycanın Avroatlantik strukturlara inteqrasiyası
NATO ilə əməkdaşlıq konteksində - “D övlət İdarəçiliyi”: nəzəriyyə və
təcrübə. Elmi-nəzəri və praktiki jurnal. 2009, N sl (25), s. 156-165.
204. Əhmədov E. Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə əməkdaşhğı
Avroatlantik institutlara inteqrasiya prizmasında. - “D iplomatiya aləm i”
jurnalı, Ns 29, 2010, s.51-56.
205. Əhmədov E. Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyası prosesində Avropa
Şurası ilə əməkdaşlığı. - “Dövlət İdarəçiliyi”: nəzəriyyə və təcrübə. Elminəzəri vəpraktiki jurnal. 2010, Ns3 (31), s.157-166.
206. Əhmədov E. Azərbaycan Respublikasının Avropa təhlükəsizlik və
əməkdaşlıq institutları ilə münasibətləri
(1991-2011). “Dövlət
İdarəçiliyi”: nəzəriyyə və təcrübə. Elmi-nəzəri və praktiki jurnal. 2011, Ns4
(36), s. 178-187.
207. Əhmədov E. Azərbaycamn B M T Təhlükəsizlik Şurasımn qeyri-daimi
üzvü seçilməsi ölkəmizin diplomatiya tarixində böyük nailiyyətdir. - “Xalq
q əzeti”, 28 oktyabr 201 l-c i il.
208. Əhmədov E. B M T və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi (1 məqalə) “H ərbi b ilik”jurnalı. Bakı, 1997, Ns 2, s.54-57.
209. Əhmədov E. B M T və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi (II məqalə) “Hərbi b ilik”jurnalı. Bakı,1997, Ns 4, s.44-48.
210 . Əhmədov E. B M T və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi (III məqalə)
- “Hərbi b ilik”jurnalı. Bakı,1997, Ns 5, s.66-70.
2 1 1 . Əhmədov E. B öyük dövlətlərin Qarabağ münaqişəsinə dair siyasəti.
Namizədlik dissertasiyasının avtoreferatı. Bakı, 2001, 32 s.
2 12 . Əhmədov E. D ağhq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması
Azərbaycanın xarici siyasətində əsas prioritet istiqamətdir. - “X alq q əzeti”,
3 dekabr 2009-cu il.
2 13 . Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi Cənubi Qafqazda ən
uzunmüddətli münaqişə kim i - “Qarabağ dünən, bu gün və sabah ” 3-cü
Ümumrespublika elm i-əm əli konfransın materialları (25-26 may,2004-cü
il). Bakı, 2004, s. 30-35.
2 14 . Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi İslam Konfransı
Təşkilatında - “H ərbi b ilik ”jurnalı. Bakı,1998, Ns 1, s.94-98.
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215. Əhmədov E. Ermənistan-Azərbayccın münaqişəsi və A T Ə T (I məqalə)
- “H ərbi b ilik”jurnalı. Bakı,1998, N° 5, s.91-96.
216. Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və A T Ə T (II məqalə)
- “H ərbi b ilik”jurnalı. Bakı,1998, N° 6, s.94-97.
217. Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və A T Ə T (111
məqalə) - “Hərbi b ilik ”ju rn a h . Bakı,1999, N° 1, s.83-88.
218. Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair ABŞ. Türkiyə
və Rusiyanın siyasəti - “Qarabağ dünən, bu giin və sa b a h ” Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə həsr olunmuş 7-ci elmi-əməli koııfransın
materialları. Bakı, 2008, s. 79-92
219. Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması
istiqamətində Azərbaycan
diplomatiyasmın fəaliyyəti.
“D övlət
İdarəçiliyi”: nəzəriyyə və təcrübə. Elmi-nəzəri və praktiki jurnal. 2004, N°2
(6), s. 137-147
220. Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması
prosesində prezident H eydər Əliyevin fəaliyyəti - “XX-XXI: iki əsrin nadir
dövlət xadim i və lideri ” mövzusunda elmi sessiyam n materialları (22 aprel,
2003-cü il). Bakı, 2003, s. 139-142.
221. Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq-hüquqi aspektləri. - “Strateji təh lil” jurnalı, N°l(2),aprel-iyun,
2011, s.93-108.
222. Əhmədov E. Ermənistan-Azərbaycan, Dağhq Qarabağ münaqişəsi
B M T Təhlükəsizlik Şurasında. - “Xalq q əzeti”, 6 aprel 2010-cu il.
223. Əhmədov E. Erm ənistam n Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və
işğalçıhq siyasətinin nəticələri. - “Qarabağ dünən, bu gün və sa b a h ”
Qarabağ general-qubernatorluğunun 90 illyinə həsr olunmuş 8-ci elmiəməli konfransın materialları. Bakı, 2009, s. 18-27.
224. Əhmədov E. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarhq siyasəti
(təhlili xronika 1992, fevral-dekabr). - “G eostrategiya”jurnalı, N° 6, avqust,
201 l , s . 34-43.
225. Əhmədov E. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti
(təhlili xronika 1988-1990). - “G eostrategiya’jurnalı, N° 3, m ay, 2011,
s. 56-64.
226. Əhmədov E. Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti
(təhlili xronika 1991-1992, fevral). - “G eostrategiya”jurnalı, N° 4, iyun,
2011, s. 58-65.
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KOH(pnuKmaM. - “He3aeucuMan 2 a 3 em a ”, N° 15, 2 9 Hueapn 1997.
744. Eapce^oe K). O MupomeopnecKOM nomemjuane CIHA e apMHuoaiepöaüÖDicancKOM
KOH(pnuKme.
“CU IA-Kanada”
(ıı<onoMUKa,
nonumum, Kynbmypa), N° 2, 1995, c.20-32.
745. Eeotcemjbi. 1918-1920, 1948-1952, 1988-1989 /Cocm. Tlöanm/. EaKy,
1992, 448 c.
746. Eopan A3U3 (Azizov B). Aıepöaüöotcan - ApMeıtuH: ucmopun
omnouıeHuü. EaKy, 2010, 313 c.
747. Eyöütoa E. O coöbimunx e HazopnoM Kapaoaxe u eoKpy2 ue20. EaKy, 2001, 83 c.
748. EydaneıumcKue peutetıuH. II. Pezuonanbmıe eonpocu. AKmueu3aı^uH
deücmeuü CECE e C6H3U c Ha^opno-KapaöaxcKUM KoncpnuKmoM. Bcmpeua
na sbtcmeM ypoene. Eydanemm, 5-6 dem öpn 1994 2 oda.
749. Eynunmoe 3. /lo ’ieMy CyM2aum?. - Mcmopm A3ep6aüö.7icana no
öOKyMcnmaM u ny6numi(UHM. EaKy, 1990, c. 355-363.
750. EyııuHinoe 3.M., HeÜM amoea M. H a “K opnyce apaocKitx n a d n u ceü
ApM & ıuu X H I-X V l ee. ” A .A . Xanam ypnH a. - Hse. A H A3ep6. CCP. C epun
ucm opuu, (punocotpuu u npaea, 1988, N° 2, c. 105-112.

751. Bapuanmbi KapaöaxcKozo ype 2ynupo 6anuH. - sa3.,“3 x o ”, 17 Hneapn,
2004

752. Benuxanoea H. 3oputo Eananny. Pa3MbtmneHUH no noeody taımu
“jJopo 2a ”. - Hcmopm A jepoaüö.ycatta no doKyMeumaM u nyonumnuHM.
EaKy, 1990, c. 364-3 77.
753. BejımKo B. Kaem3. P yccm e deno u Me.vcnjıeMeıııthie
eonpocu
(u jmeHeııuH). - Hcm opm A iepöaüöjtcaıta no doKyMenmaM u ny6numi{UHM.
EaKy, 1990, c. 62-74.
754. BenmKo B. Kaem3. P yccm e deno u MejıcnneMeıtnbte eonpocu. EaKy,
1990, 224 c.
755. Boüna c MycynbManaMU. Ap.wnıe onnmb nanadaıom. - Hcmopun
A3ep6aüd.')tcaHa no doKyMeumaM u nyönuKaijiiHM. BaKy, 1990, c. 257-259.
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756. fa d jK u e e K. K a e m sc K u ü ysejı e z e o n o jıu m m e c m x n p u o p u m e m a x
P o ccu u . MocKea, 2010, 532 c.

757. rad.ycueea 3. Onucauue KapaöaxcKoü npoeuııifitıı (CocmaeneHHoe e
1823 s. no pacnopH.wceHuıo .vıaenoynpae.iHKmfeeo e rpy3uu EpMo;ıoea; md.
e Tu<pnuce e 1866 2.). EaKy, 2004, 416 c.
758. Faııooe E. Xodoıcanbi - öenb nocjıednuü. BaKy, 1992, (pomoajiböoju,
16 c.
759. fau öoe H., Ulapıupoe A. Apmhhckuü meppopu3M. EaKy, 1991, 48 c,
(jıomoa.ibOOM.
760. r aHÖ3acapcKuü MOHacnibipcmü KOMnııeKC (ucmopımecKaH cnpaem).
- H cm opm A iepoaüöjıcaH a no doKyMenmoM u nyCmiKauuHM. B ükv , 1990, c.
34-37.
761. rapaOasjibi Cajıex 6eü. XodcncaJiuncKuü senouuö. BaKy, 2001, 64 c.
762. rapaöax: KıopemaücKuü dozoeop - 200. /HAHA. HHcnıumym um.
A.A.EamxaHoea/. EaKy, 2005, 168 c.
763. / 'acaiuibi JJ.)ic. 200-Jiemue KapaöaxcKoü mpaeeöuu. - “ Kapaöax
euepa,
cezodnn
u 3aem pa” Mamepuanbi
nayHHO-npaKinımecKux
KOH(pepeHi{uü, emopan uacmb. EaKy, 2009, c. 68-81.
764. / 'acanjibi JJ.ııc. Bonpoc o “eeuoifude apMHu” oocyjıcöajıcn e
nojıumöropo L[K KnCC. - sas. “3epm:ıo ” 5 (peepajın 2005 e.
765. Facambi
Jlw .
H cm opm
dumoMamuu
Ajep6aü()jıcancKoü
PecnyöjiüKU : e 3-x m. T. 1 : BneuiHHH no.mmum A3ep6aüd,ııcancKoü
JJeMOKpammecKoü PecnyöjıUKU (1918-1920). M ocma, 2010, 576 c.
766. racanjibi Jlvc. PeÖKuü doKVMenm, noömeepjıcöaıounıü denopmaifuıo
a3ep6aüdr»caHifee U3 ApMeuuu. - 2Ui. “3 ep m jıo ” 19 (jıeepajın 2005 c.
767. racan.ibi JJ.yc. XpyufeecmH “ommenejib ” u HaifuoHajibiibiü eonpoc e
Asepöaüdycane: 1954-1959. Mocma, 2009, 664 c.
768. / acanoe A. CoepeMeHHbie M ej/cöyııapoöıthie omHoıuenuH u eneuiHHH
n o jıu m u m A jepöaü öj/cana. EaKy, 2007, 904 c.
769. r eüöyjıjıaee / ’. K jmııoseHen’ a3ep6aüd.M'anifee. BaKy, 1991, 552 c.
770. reü öap Ajıuee omKpbieaem Mupy A3ep6aüdrHcan. EaKy, 1994, 174 c.
771. F chouuö ajepoaüöj/caııifee e Xoöjıcaj/bi : ucmopun u (j)aKnibi /
Koopöuuaifuoı/Hbiü Coeem A3ep6aüd.7icaHCKOÜ Mojıodejıcu e Poccuu/.
BaKy, 2005, 38 c., (pom.
772. rjıuHKa C. Onucauue nepecenenuH apMHH aıepoaüöj/ca//ckux e
npedejibi Poccuu. EaKy, 1990, 144 c.
773. fpuöoedoe A. T'ope omyMa. nucbMa u 3anucKu. EaKy, 1989, 404 c.
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774. rpııöoedoe A. 3anucm o nepecejıenuu apMHH U3 Hepcııu e nautu
oöjıacmu. - Hcmopun AiepfıaüöJicaııa no doKy.uenmaM u nyönumifUHM.
EaKy, 1990, c. 56-59.
775. rpuöoedoe A. CoHUHemıe e deyx moMax, m.2. M ocma, 1971, c. 339341.
776. rypKO-KpHJicuıt B. ApMHHcmü eonpoc. EaKy, 1990, 32 c.
777. 1'ıopıoıt K. ApMHHCKoe docbe. /nep. c mypeif./Eaı<y, 1993, 176 c.
778. JlautıtaKU (H3 M am epuanoe denapmaMenma nojıuuııu). EaKy, 1990, 40
c.

779. JJemapaifUH o M epax no nmeudaifuu M ejıcöynapoöno^o meppopıHMa.
Ym eepjıcdeH a pesojııoifueü 49/60 FA OOH om 9 dem öpn 1994 ?.
McmoHHUK: OtpuifuaJibime omuembi rempajibHoü AccaMÖneu, 51-h ceccun,
JJononnenue N°49 (A/49/49), c.409-412.
780. JJenmenbHocmb apMHHCKUx meppopucmmecKux opaaııınauuü npomue
A iepoaüöjıcaııa /0 o n d reüdapa Anueea: (pomo. - (KapaoaxcKue
peanuuj.EaKy, 2006, 12 c.
781. JjoKJtaö npaeumenbcmey. - Hcmopun A lepoaüöJicana no doKyMemnaM
u nyömımifUHM. BaKy, 1990, c. 213-222.
782. JJoKJiad HJiena A3epoaüöjicohckoÜi Hpesebmaünoü Cnedcmeennoü
K ojmuccuu Muxaünoea. - H cm opm A sepuaüöjtcaHü no doKyMenmaM u
nyömımifUHM. EaKy, 1990, c. 195-208.
783. JJoıuıad HJteııa Hpeiebmaünoü Cneöcmeeıınoü K omuccuu HoeaifKoeo o
paıepoMe eop. Kyöbi u cenenuü Ky6uncKoeo ye3Öa. - Hcmopun
A'iepoaüöjıcaııa no doKyMenmaM u nyönumifUHM. Eükv, 1990, c. 182-187.
784. Ecau Xacan-JJ.vcajıajiHH. Kpammn ucm opuH cmpanbi Ajioüiickoü
(1702-1722)/peö. 3. M. EyHmmoe/ EaKy, 1989, 48 c.
785. }KopjK'öe Moneeun. ApMHHcmH mpaeedıiH 1915 eoöa. Bükv, 1990,
128 c.
786. SüKnıOHumenbiibiü ÄKm
Coeeujünun
no
oeıonacnocmu
u
compydııuuecmey e Eepone. 30 uıonx - l aajycma 1975 <'. MocKea,
Mejıcöyuapodıibie omnouıenuR, 1987, 96 c.
787. 3aı<on
Ascp6aüö.>ıcaııcKoü
CoeemcKoü
Coifi/atıtcınu’iecKoü
PccnyujııiKiı Hasopııo-Kapa6axcKoü AemoııoMiıoü Oöjıacntu. npuıiHm
BepxoeıibiM CoeemoM A sep6a üöjicühckoü CCP 16 uiohh 1981 <’. Eaı<v,
1987, 51 c.
788. 3a/ıe<'iııı E. CIJJA e pe^uonanbHbix KoıufiıuKmax: Manbie eoüıtbi u
(JojthuıaH nonumum. “CllIA-KaHada" (jKoıtoMum, nonumum,
Kynbinypa ), N° 8, 1999, c.20-29.
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789. 3apzapoe A. 3jioü yMbicen, Hyotcdhie zojıoca. - “KoHcpjıuKnı e
HaaopııoM Kapaöaxe CöopmtK cmameü. EaKy, 1990, c. 119-131.
790. 3axud Opyö.vc. PeuıumejibHbiü nodxod /c Hau,uoHajibUhiM unmepecaM.
- “Kapaöax enepa, ceeodıiH u 3aempa ” Mamepuajıu Haymıo-npaKmımecKux
KOH(pepeni{UÜ, emopan nacmb. EaKy 2009, c. 82-86.
791. 3anejıenue Coeema ejıae zocydapcme C'oöpyjıcecmea HeiaeucuMbix
socydapcme no KOH(pJiuKmy e H aaopm m Kapaoaxe u eoKpyz ııeeo. - sa 3 .,
“Eükuhckuü paöomıü ”, 19 anpejın 1994 e.
792. 3anejıeHun u cooöuçenm M Hff AsepoaüöJHcaıtcKoü PecnyönuKu
(ceumnöpb 1993 e.- öeKaopb 1996 s.). EaKy, 1997, 110 c.
793. 3dpaMbicjıoe A. Meo/CHaifuoHajibHbie KOH(pJiUKmbi e nocmcoeemcKOM
npocmpancmee. MocKea, 1997, 286 c.
794. Ha nuceM H. H. Bopohijoea-JJaıuKoea Hukojiüw PoManoemy. Mcmopun Ajepoaüdjıcana n o doKyMenmaM u nyöjıuKauuHM. Eükv, 1990, c.
118-120.
795. HMpamu K. Co3danue apMHHCKozo zocydapcmea na KaeKaje:
HcmoKu u nocjıedcmeun. MocKea, 2006, 256 c.
796. HcMamoe A. CyMaaum - nanajıo pacnada CCCP. Eavy, 2010, 220 c.
797. H cM am oe M. n paeda 0 6 apMHHCKoü azpeccuu. EaKy, 1996, 108 c.
798. HcMaujıoe <P. Apmhhckuü eandanu3M npomue AiepoaüöjıcaHCKux
naMnmuuKoe. - “Kapaöax enepa, ceeoöıın u 3aempa ” Mamepuajıu uayuHOnpaKm m ecKux KOiKpepeııifuü, emopan naemb. EaKy, 2009, c. 210-214.
799. HcmopmecKan
seozpa/pun
Sanadnoeo
A jepoaüö.yıcaHa.
/Cocmaeumejib: Caöup Acadoe/. (Jlono.meıiHoe, nepepaöom aH H oe mdanue
na pyccKOM H3biKe). EaKy,1998, 560 c.
800. HcmopmecKue (paKm u o dennunx apMHH na ajepoaü öj/caııcK oü
3eMJie. EaKy, 2003, 358 c.
801. Hcmopun Ajep 6 aü(bıcaua no doKVMenmaM u nvoJiuKäiııiHM. Eaıcy ,
1990, 384 c.
802. K ucmopuu oöpa3oeaHun Hazopno-KapaöaxcKoü AemouoMHoü
oönacmu AsepöaüdjtcaucKoü CCP. 1918-1925: JloKyMenmu u Mamepuajıu.
EaKy, 1989, 334 c.
803. KaeKa3cmü mjıeudapb na 1917 2., c. 190-197.
804. Ka 3 eM3ade 0 . Eopb 6 a 3 a 3 a m e m 3 be (1917-1921). CmoKsojibM,
2010, 328 c.
805. KasuMupoe B. Kapaöax. K ük :mıo öujio. - Jicyp. , “M ejıcdyH apoöuan
Dtcu3Hb”, N° 5, 1996, c.41-52.
806. K a 3 UMupoe B. Poccun u Muucmn spynna CECE. - za 3 ., “Cecoönn ”
14 oKmnöpn 1994.
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807. Kanadnee H. OnepKu 3 a m e m 3 CKOü əku3hu. EaKy, 1990, 122 c.
808. KaHü3Hynu O. JJaumaKnymKm öojibute ııeueeo dejıamb. EaKy, 1990, 92
c.
809. KoHcmumytfuoHHbiü AKm “O eocydapcmeeıtıtoü nesaeucuMocmu
A ıepoaüÖJicancKoü PecnyojıuKu ”, 18 oKmnöpn 1991 zoda. BedoMocmu
Bepxoenozo Coeema A 3ep 6 aüöjıcaıtCKOÜ Pecnyöjıutaı, 1991, N° 19-20, c.
65-70.
810. KoHcmumytfuoHHuü 3ükoh “O cyeepenıtmeme A3ep6aüöJicancKoü
C C P ”, 23 ceumnöpn 1989 zoda. BedoMocmu Bepxoenoeo Coeema A3epöaüdMJcıncKoü CCP, 1989, N° 18, c. 31-34.
811. Kou(pjıuKm e HaeopnoM Kapaöaxe: Cöopnm cmameü. EaKy, 1990,
272 c.
812. Konapnu T. K ucmopuu m p a öaxcKoeo eonpoca : euMucnbi u
deücmeumenbHocmb.EaKy, 2009, 164 c.
813. Kpammn untpopMaı^un 06 ucmopuu Kapaöaxa / 0oh ö Feııdapa
Ajıueea: (pomo. - (KapaöaxcKuepeanuu). EaKy, 2006, 12 c.
814. Kptoeep X. Haeopuo-Kapa6axcKuü KoncpnuKm. npaeoeoü aıtajtus
/nepeeod c am nuücK ozo u3dauun/. EaKy, 2012, 228 c.
815. Jlanann
A.
KoHmppeeonjoifuoHHbiü
“J^aumaKuymıoH ”
u
uMnepuanucmuuecmn eoüna 1914 — 1918 22. - Hcmoprn A jepöaııö.vcaııa
no doKyMenmaM u nyöJiumiiunM. EaKy, 1990, c. 82-105.
816. JleonoeuHP. Cnop Mcoıcöy zeozpacpueü u deM02pa(pueü
“He3aeucuMan ea3ema ”, 4 ceıtmnopn 1996.
817. JİUCCÜÖOHCKUÜ doKyMeum 1996 zoda. npmoJiceHue I: 'ianejıenue J lfl
OECE; IIpujıojıceııue 2: 3anenenue öenecaifuu ApMenuu. Bcmpena na
eucuıeM ypoene. JIucca6on, 2-3 dem öpn 1996 zoda.
818. JIiokumcoh Tl. H azopuuü Kapaöax: xp o u u m KotujımKma : sanucKU
öaKuncKoeo espen. EaKy, 1992, 32 c.
819. M aeecm ü B. ApMHHo-mamapcmn CMyma na Kaem se, kuk oöuıı m
(pa3ucoe apMHHCKoeo eonpoca. Eaı<y, 1993, 48 c.
820. M üKmpmu JIjic. , M am apm u K. T w pm u apMmıe: p ym eo d cm eo no
apMHiıcKOMy eonpocy. EaKy, 1996, 159 c.
821. Ma.Meöoe H., Mycaee T. ApMHHO-asepöaüdJHcancKuü KOMpnuKm:
ucmopuH, npaao u nocpeduuHecmeo. Tyna, 2006, 192 c.
822. MaMedoea JI. “TeppopucmmecKan deHmenbuocmb moeunucmuHecKux
apMHHCKUx nojıumunecKUX opeaum aifuü e Kapa6axe e 1917-1920 22 ” “Qarabağ dünən, bu gün və sa b a h ” 1 -ci Ümumrespublika elmi-əməli
konfransın materialları (24-25 may, 2002-ci il), Bakı, 2002, s .l 17-119.
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823. Maxtedoea 0 . nojıum m ecm H ucmopun u ucmopunecKüH eeoepa(pm
Ka6Ka3CK0Ü Ajıöanuu (III e. do ıı. 3.-VIII e. u. ə.). EaKy, 1986, 284 c.
824. MaMedoea X. Xoö.nca.ibi: LUexudbi u luaxudu. Apmhhckuü
meppopu3M kuk cocmaenaH nacmb Me.wöyııapoöııoso meppopmMCi. EaKy,
2005, 248 c.
825. Mancypoe A. Eejibie nHmna ucmopuu u nepecmpoüm, EaKy, 1990,
224 c.
826. MejtcdyuapodHoe npaeo. M ocma. 1995, c. 127-128
827. MeMyapu p y c c K o e o
cxjmnepa
Teepdoxjıeöoea.
- Hcmopun
A jepoaüö.jıca/ıa no doKyM enm aM u nyo.ıuKauuHM. EaKy, 1990, c. 121-148.
828. Mexmuee P. ro p u c - 2010: ce3on meampa aöcypöa, Töujiucu, 2010,
104 c.
829. Mexmuee P. MeotcHaıçuoHajibHue omnomeHUH na ucxode X X
cmojıemun: npoöjıeM U meopuu u nojıumum. EaKy, 1995, 222 c.
830. Mexmuee P. Peajıuu c'enoifiıöa a 3epöaüö:>/cannee. EaKy, 2000, 203 c.
831. Mouceee E.T. MejtcdyHapodno-npaeoebie ocnoeu compydnunecmea
cmpau CHE: yneönoe nocoöue (nod peö. K.A.Eemmeea), M ocksü , 1997,
272 c.
832. MycaöeKoe P. Hnmepecu eejıumx u pezuoııajihiıux öepoıcae e
yp eayjı upoeauuu
ujiu
3ammueaHuu
apMHito-ajepuaüöJicaHCKoeo
KoncpJiUKma - “Qarabağ dünən, bu gün və sa b a h ’’ 2-ci Ümumrespublika
elmi-əməli konfransın materialları (27-28 may, 2003-cü il), Bakı, 2003,
s. 190-198.
833. Mycmarjjaee P. Mapuıu CMepmu: npecmynneHUH apMHHcmea. “Dirçəliş - XXI ə s r ”jur., 2007, N°N°112/113, c.99-115.
834. Mycma<paee P. Mapıuu CMepmu. npecmymeHUH apM Hncmea npomue
eep eü cK o a o napoöa. M ocm a , 2008, 69 c.
835. Haaopmıü Kapaöax. PasyM noöedum. JJoKyMenmhi u Mamepuajibi.
EaKy, 1989, 444 c.
836. Hadətcacpoe E. JIuvço epasa. Hcmopun ap.MHi/CKoso Hai(uoHa.m3Ma e
3am em 3be e Konije XlX-nanajıe XXe., 't. I, EaKy, 1993, 392 c.
837. llaöjıcatjıoe E. JIuu,o epaza. Hcmopun apM>ııtcK020 Hanuoı/ajn/xvta e
3am em 3be e Kouije XlX-nauajıe XX e., h. II, EaKy, 1994, 336 c.
838. Hanano KapaöaxcKoao KOHCpjımma / Ooııö Eeüdapa Ajıueea: (pomo
(KapaöaxcKue peanuu). EaKy, 2006, 12 c.
839. HeÜMam M. (HeÜMamoea M.). ƏnuepatpmecKue naMHmHum
Kapaöaxa. - “Kapaöax enepa, ceeoötiH u 3aem pa” Mamepuajıu ııayuHonpaKmunecKux KOH(pepeni4UÜ, emopan 'iacmb. EaKy 2009, c. 108-116.
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840. HeÜMam M., Ky.nueea B. OöbeKm ap.MHHCKoeo meppopa naMHmnum Mamepuajibitou Kyjımypu AıepöaüöJicaıtcKo^o napoda. Eokv,
2007, 40 c.
841. HeoohHe.neıiHaH eoüna /cocm.ETauöoe/. EaKy, 1991, 40 c,
tpomoajiböoM.
842. Hu(pmajıuee 14. AjepoaüöJicaıtcKaH CCP e jKcnaHcuoHucmcmx
njıanax apMHH (20-e zodu X X eem ). EaKy, 2009, 254 c.
843. Hucpmanuee H. H em m opue acneKm u zene 3 uca KOHtpJiuKma e
HaeopnoM Kapaöaxe e Kouiie 80-x aodoe X X eem - “Qarabağ dünən, bu
gün və s a b a h ” 9-cu Ü m u m respublika elm i-əm əli konfransın m ateria lla rı
(25-26 may, 2010-cu il), Bakı, 2010, s. 106-109.
844. HtKpmajıuee H. Teppumopuu Ajepoaüö.Ticana e əKcnancuoHucmcKux
rnanax ApMenuu nocjte Bmopoü Mupoeoü eoünu (emopan nojıoeuna 4060-x <v. X X e e m ) - “Qarabağ dünən, bu giin və sabah ” Qarabağ Generalqubernatorluğunun 90 illiyinə həsr olunmuş 8-ci elmi-əməli konfransın
materialları. Bakı, 2009, s.91-98.
845. Homa
npomecma
e Mupnyıo KoiHjjepeııifuıo.
- H cm opm
Aiepöaüöjıcana no doKyMeumoM u nyöjıumiiunM. EaKy, 1990, c. 187-191.
846. Hypattu. H 3 ucmopuu apMmıcKoao meppopu3Ma. - “Kapaöax enepa,
ceeodnH u 3aem pa” Mamepuanu HayHHO-npaKmmecKux Kompepenifuü,
emopan nacmb. EaKy, 2009, c. 140-149.
847. Hypuee Jj.w., Hypueea III. Taüııu ucmopuu (panbcu(puKaifuü. EaKy,
2009, 220 c.
848. Hypueea Jl. A m n u ü cm ü nymeuıecmeeHHUK 06 apMHiıax (OmxpueoK
U3 co’iunenuH E .0.E . Jlımna “ApMeHm”. Jlondoıt, 1901 s). - “E lturan”
jur., N° 1-2(5), 1994, s. 59-62.
849. O nonojıceııuu e Haeopuo-KapaöaxcKoü aemonoMitoü oGnacmu
A 3 .CCP . - Hcm opm A sepöaüöjıcaua no doKyMenmaM u nvöjıuı<aifu>iM.
EaKy, 1990, c. 335-348.
850. ()
npuıtnunax
eceoob cmjiiotqeso ypecyjıııpoaaıtUH
HaropnoKapaöaxcKoeo
eoopyjtceunoc'o Kotupnmma. - <\ıs., “Eukuhckuü
paöoHuü ”, 21 (j)eepann 2001 eoöa.
851. O pem enm x
Bepxoemıx
Coeemoe
ApMHttcKoü
CCP
u
AiepOaüöjıcaııcKoü
CCP no eonpocy o
IhıeopnoM KapaGaxe.
TlocmaHoeneHue HpeiuduyMa Bepxoenojo Coeema CCCP om 18 uiojih
1988 c'. - eas., “Hpaeda ”, 20 uıonn 1988 j.
852. ()0pau(eıtue 'uıeuoe AmdeMüu ttayK AiepöaüöjıcaııcKoü CCP k
napodmiM öenymamaM CCCP.
- Hcmopun AsepGaüÖJtcana no
doKyMeıtmaM u nyönumifUHM. EaKy, 1990, c. 328-335.
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853. OECE. JJeenadifaman ecmpena Coeema Muuucmpoe. Cocpun, 6-7
deKaöpn 2004 soda. 3anejıeHue Coeema Munucmpoe o HaeopııoKapaöaxcKOM KOH(pjıuKme.
854. OECE. ffeenman ecmpena Coeema Munucmpoe. Eyxapecm, 3-4
deKüopn 2001 2oda . PeıuenuH 2. 3anejıeHue Coeema Munucmpoe (5).
855. OECE. ffecnman ecmpeua Coeema Muuucmpoe. Tlopmo, 6-7 deKaöpn
2002 2oda .
3aM8Jienue Coeema Munucmpoe (4); npwıo.wenue 3.
/Jono.meuue 3. Hiimepnpemupyiow.ee samneuue AsepöaüdDfcaua.
856. OECE. OduHadnaman ecmpeua Coeema Munucmpoe. Maacmpuxm,
1-2 dem öpn 2003 eoda.
3amjıeHue o noHiiMaııuu npedcedamem;
3anejıeHue dejıeeaijuu Asepöaüdjtcana.
857. OECE. llHm/taöifamaH ecmpeua Coeema Muuucmpoe. Madpud, 29-30
Honöpn 2007 zoda . 3anejıeHue Munucmpoe.
858. OECE. TpuHadifamaH ecmpena Coeema Munucmpoe. JltoÖJiHHa, 5-6
deKaöpn 2005 zoda.
3anejıeHue Coeema Munucmpoe o KoınjvııiKme,
H6JiHt0 UfUÜCH npeÖMemoM paccMompenuH e Muhckoü zpynne OECE.
859. OECE. Hembipnadı^amaH ecmpeua Coeema Munucmpoe. Eptoccejib,
4-5 demöpH 2006 zoda . laHejıeııue o HazopuoM Kapaöaxe.
860. OMK: ApMeuuH npu3Hana aepeccopoM: 06 umoeax paöom u
Elpe3udeHma AsepöaüdjıcaHa reüdapa Ajıueea ua 7-m Hcjmmckom
CaMMume e Kaca 6jıaHKe 13-17 dem öpn 1994 zoda / H. LLIyKypoe ; ped. H.
Ajıuee/. Batcy, 1995, 16 c.
861. Om a e p e c c u u k a ep e c c u u , ujiu n o d jıu m to e jıuifo apMHHCKoeo
wo6UHU3Ma /Cocm .: H.A.3aManoe /. Eatcy, 2001, 762 c.
862. Om Maündop(pa do Acmamı: npuHifunuajibHbie acneKmbt ApMHHoa3epöaüdotcaHCKoao Hasopno-KapaöaxcKoao KoiKfmiKma. M ocksü, 2010,
552 c.
863. Om XejtbcuHKU öo Eydanewma. Hcmopun CECE (OECE) e
doKyMenmax (1973-1994). m. II. - M ocma, 1996, 400 c.
omnembt
reııepajibiıoü
A ccümöjicu.
XXIX
864. 0(puifuajibHbie
ceccuH.npujıootcenue k pe30Jit0ifuu 3314 (XXIX) renepaJibHoü AccaMöjıeu,
doKyMenm A/9890
865. napuotccmn xapmun öjih Hoeoü Eeponu. Coeeufaııue zjtae
zocydapcme u npaeumejtbcme. Hapıatc, 19-21 HOHOpn 1990 2.
866. naıuaee X. M anutpecm oöhozo nocna : o moM, kük HüHUHanacb
dunjıoMammecmH muccuh A3ep6aüdotcana e AMepum . EaKy, 2009, 356 c.
867. Flepean eceoöufan nepenucb ııacejıeıtmt Poccuückoü uMnepuu. 1897 e.
EjtU3aeemnojibcmH eyOepnuH. CH6., 1904.
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868. nepeneHb o(puifuajibHbix ceedenuü o nocjtednux cooöufenuHX e
3ame3ypcK0M ye3de. - Hcmopun A iepöaüdwaua no öoı<yj\lenmaM u
nyöJtumifUHM. Eaxy, 1990, c. 259-261.
869. TIoMneee K). KapaoaxcKUÜ dmenuK. MocKea, 2010, 416 c.: wı.
870. ÜOMneee K). Kpoeaeuü OMym Kapaöaxa. EaKy, 1992, 208 c.
871. TIocmaHoeneHue Bepxoeuoeo Coeema A3ep6aüdjtcancKoü CCP “O
xodamaücmee denymamoe Coeema Hapodmıx denymamoe HaeopnoK apaöaxcm ü aemoHOMHoü oöjıacmu o nepedane H KAO U3 cocmaea
Aiep6aüöj)icaucı<oü CCP e ApMHHCKyto C C P ”, 17 utom 1988 eoda.
BedoMocmu Bepxoenozo Coeema A jepöaüd.JtcaHCKoü CCP, 1988, Nq 11-12,
c. 72.
872. ITocmaHoejıeHue
Bepxoeuoao
Coeema
Apmhhckoü
CCP
“O eoccoeduHenuu Apmhhckoü CCP u Haeopnoeo Kapaöaxa", 1 dem öpn
1989 eoöa. - eaj., “KoMMyuucm ”, 2 demöpn 1989 eoda.
873. Hocmaııoejıenue Bepxoeuoso Coeema Apmhhckoü CCP
“O
npınııaıtuu He3aKOHHbiM pewenuH Kaem3CK020 ötopo IjK PKH (6) om 5
uiojih 1921 aoöa ”, 13 (peepajtH 1990 eoda. - eas., “KoMMynucm ”, 14
(peepajtH 1990 z.
874. nocmauoejıeHue
npesuduyM a
Bepxoetıoeo
Coeema
A3ep6aüdjtcaHCKoü CCP “O HeKOHcmumyvfuoHHOÜ aKifUu e HKAO”, 26
ae2ycma 1989 eoda. BedoMocmu Bepxoeuoao Coeema AiepoaüdMüHCKOİı
CCP, 1989, Nq15-16, c. 21-22.
875. TIocmaHoejıeHue
npe3uduyMa
Bepxoeuoeo
Coeema
A iepoaüÖJ/catıcKoü CCP “O xodamaücmee denymamoe Coeema uapodnux
denymamoe Haaopıto-Kapa6axcı<oü aemoHOMHOu oöjıacmu o nepedane
o6jıacmu U3 Aiep6aüd.)icaııcKoü CCP e cocmae ApMHHcmü C C P ”, 13 utonn
1988 eoda. - eas., “Eükuuckuü paöomtü ”, 1 4 uiohh 1988 eoöa.
876. Ilocmaııoujıeııue
npe3uduyMa
Bepxoetıoeo
Coeema
Aıep6aüö.JtcaHCKoü CCP “0 6 omMeue pewenun Coeema ıtapodnbix
denymamoe Haeopuo-KapaöaxcKoü aemoHOMttoü o6jıacmu”, 12 uiojih 1988
eoda. BedoMocmu Bepxoeuoeo Coeema A ıep6aüd.vca11ckoü CCP, 1988, Nj
13-14, c. 14-15.
877. nocmauoeneHue npe3uduyMa Bepxoettoeo Coeema CCCP “O Mepax,
ceH3atiHbtx c oöpaufetaiHMU coto3Hbtx pecny 6nuK no noeoöy cofmmuü e
HaeoptıoM Kapa6axe, e A'jep6aüö:)tcaıtcKOÜ u ApMHttcKoü C C P ”, 23 Mapma
1988 poöa. BedoMocmu Bepxoetıoeo Coeema CCCP, 1988, N° 13, c. 27-28.
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878. riocmaııcHtıeııue
Tlpe3uduyMa
Bepxoenozo
Coeema
CCCP
“O necoomaemcmeuu KoHcmumyifun CCCP aKma.u no HazopnoMy
Kapaöaxy, npuımmbix B epxoem m CoeemoM Apmhhckoü CCP 1 deuaöpn
1989 2oda u 9 nneapH 1990 2o d a ”, 10 rneapH 1990 zoda. BedoMocmu
Bepxoenoeo Coeema CCCP, 1990, N° 3, c. 38; ea3., “Tlpaeda”, 11 nııeapH
1990 s.
879. Tlocmanoejıenue Tlpe3uduyMa Bepxoenoao Coeema CCCP o
peıııenuHX Bepxoeıibix Coeemoe Apmhhckoü CCP u A3ep6aüdjıcancKOÜ
CCP no eonpocy o HaeopuoM Kapaöaxe. - aas., “npaeda ”, 20 uiohh 1988.
880. IlocmaiKxneııue Coeema Munucmpoe CCCP N° 4083 om 23 demöpH
1947 eoda “O nepecejıenuu kojixo3hukob u öpyeozo asepoaüöJicancKoso
HacejıenuH U3 Apmhhckoü CCP e Kypa-ApaKCUHCKyıo HinMeıtHocmb
A jepöaüdjıcancKoü C C P ”. Apxue LfCH MHff AP.
881. nocmanoejıeHue Coeema Munucmpoe CCCP N° 754 om 10 Mapma
1948 eoda “O Meponpunmunx no nepecenenuıo Konxo3HUKoe u dpyzoeo
a'iepüaüöjıcaııcKoeo nacenenuH U3 Apmhhckoü CCP e Kypa-ApaKcuncKyıo
HU3MeHHocmb A jepoaüöJicaıtcKoü C C P ”. Apxue L[CHMHJJ AP.
882. nocmauoeneuue H K K n C C u Coeema Muuucmpoe CCCP o Mepax no
ycKopenue c0usuanbH0-3K0H0MunecK0Z0 pa3eumun Haaopuo-KapaöaxcKoü
AemonoMHoü Oönacmu A3ep6. CCP e 1988-1995 2.a. om 24 Mapma 1988 2.
- eas., “Eükuhckuüpaöouuü”, 2 9 Mapma 1988 z.
883. HocmanoeneHue IJK KnCC u Coeema Munucmpoe CCCP o Mepax
no
ycKopenuıo
c 0 i(uanbH0-əK0H0MUHecK020
pa3eumuH
HazopnoKapa6axcKoü AemonoMnoü Oönacmu A3ep6. CCP e 1988-1995 e.e. om 24
Mapma 1988 2. - sa3., “Eükuhckuüpaöom ü ’’, 2 9 Mapma 1988 2.
884. npecmynneHUH apMHHcmx meppopucmu hcckux u oanöumcKux
(popMupoeanuü npomue uenoeenecmea (XIX-XXI ee.). EaKy, 2002, 395c.
885. npoeKm BceoöbeMnwu^eeo coznauıenuH no ypezynupoeaHuıo
Haeopno-KapaöaxcKozo KOH(pnuKma. - ea3., “Eükuhckuü paöonuü”, 21
fyeepann 2001 eoöa.
886. npoeKm CosnauienuH o npeKpaufenuu IIaeopno-KapaöaxcKoao
eoopyj/ceıııi(>2o Kon(pnuKma. - zm., “EaKUiıcKuü paöonuü”, 21 (peepann
2001 soda.
887. Paöj/ca/ı M. Tlocne UMnepuu: P occuh u iojichüh nacmb onuj/cııeeo
iapyoe.ııcuH. - j/cyp., “CLUA- Kanada" (JKOno.uuKa, nonumuKa, Kynbmypa),
N° 6, 1999, c.60-61.
888. P3aee K. n paeda u nojıch o KapaöaxcKoü eoüne. EaKy, 1997, 252 c.
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889. Poccuh u 3am em 3be: peanuu He3aeucuM ocmu u noeoe napmnepcmeo
/ n o d peö. P.M. Aeam ea, A. T.JIucoea /. MocKea, 2000, 224 c.
890. PycmaMoea-Toeudu C. Ky6a. Anpenb - Maü 1918 s. : MycynbMancKue
noapoMbi e doKyMenmax. EaKy, 2010, 552 c.
891. Pycm um oea-Toeuöu C. Mapm 1918 2 . EaKy : Asepoaüö.ycaııcKue
noapoMbi e doKyMenmax. EaKy, 2009, 864 c.
892. C aduzoe
M.
Omeem
me6e
dacm
ucm opm .
reıtotfuö
a3ep6aüöjıcaıti{ee e u,u<jppax, (paKmax, doKyMenmax - X X eeK. EaKy, 1995,
382 c.
893. Canex 6eü. ApMHHcmeo. EaKy, “Djim ”, 1994, 440 c.
894. CanuMoe K. nonum um zo cyöapcnm etıtt 02o meppopu 3Ma. 2ü3., “EaKuncKuü paöoH uu’, 4 anpenn 1994 2.
895. CaMeÖ3ade 3. Haeopnuü Kapaöax: HeuseecmnaH npaeda. EaKy,
1995, 83 c.
896. CECE. CmaMÖynbCKüH öeKJiapauım. Bcmpeua na eucuteM ypoene,
CmaMÖyn, 17-18 noHopn 1999 a.
897. CECE . TemeepmaH ecmpeua Coeema. Pum , jıcyp . , KCflJl, 1993, N°
2, c.3-4
898. Ceuem axoecm ü T. P yccm ü A jepoaüöj/caıı. 1905-1920. - Jicyp.,
“Xasap ”, 1990, Nel, c. 83-109; N°2, c. 78-103.
899. CeeduManuee P. MejtcöyuapoÖHhiü m e p p o p u 3M - Tno 6 anbnaH
npoojıeMa coepeMeHHoemu. EaKy, 2004, 312 c.
900. Cku6ui{kuü A. K apaöaxcm ü Kpuntc . - ea3., “C 0103 ”, N° 7, 1991.
901. CoohtmuH eoKpya H KAO e KpueoM 3e p m n e (panbcu(pum m opoe
(CoopıttiK Mamepuanoe). - EaKy, 1989, 92 c.
902. Cnopnbie spauuijbi na Kaem3e. /nod. peö. Epyno Konnummepca/. MocKea, 1996, 226 c.
903. C npaem npoKypopa Ə 'u tuaöiuııcK oso cunoöa A. (ppenKenn,
npedcmaenenuaH
e 1907 2 . cenmeüuıeMy Cunody. - Mcmopm
A3ep6aü(hıcaHa no doKyMenmaM u nyönmaifUHM. Eaı<y, 1990, c.77-82.
904. CmynumuH B. Tlpaeo uaifuü ıta caM oonpeöeneuue ceHUfeıııto. “He3aeucuMan s a je m a “, 13 müh 1996
905. Cynmanoe V. Haıuecmeue. K h. /., 2-e usö., öon. Eaı<y, 2004, 596 c.
906. Cyjımaıtoe H. Haıuecmeue. Kn. 2., 2-e usd., öon. EaKy, 2004, 562 c.
907. ToMac öe Baan. Hepubiü cad : ApMenun u A3ep6aü(hıcan m c jic ö v
MupoM u eoünoü / nep. c arnn. O. AnHKpuıtcKoeo/. M ocm a, 2005, 413 c.
908. TpaseöuH dnunoıo e 2 eoda. EaKy, 1990, 32 c.
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909. Tpaaedun, eunom uK oe Komopoü ııeeosMOO/CHo on paedam b /JIokjiüö
Mockobckozo npae03aufumn020 nemnpa MeMopuajı o Maccoebix
HapyuıeHunx n p ae nejıoeeKa, cen3aHHbix c 3annmueM nacejıenHOzo nyHKma
Xoöjıcajibi e noif c 25 na 26 (jteepaıiH 1992 2. eoopyjıcenhumu
(popMupoeanuHMu/. Eaxy, 1992, 16 c.
910. TpaKmam Me.Jtc'öy KapaöaxcKUM xühom u Poccuückoü HMnepueü o
nepexode Xancmea nod enacmb Poccuu om 14 müh 1805 2. Bukv, 1992, 24
c.
911. YKÜ3 Tlpe3uduyMa Bepxoenozo Coeema CCCP o eeedeuuu ocoöoü
(j)opMbi ynpaenenuH e TIa2opuo-KapaöaxcKOü aemoHOMHOü oönacmu
A jepoaüöJicaııcKoü CCP. - zaj., “Ilpasöa ”, 15 Hmapn 1989.
912. <t>aüi2n 3. llpaeda o meppope: apMHHCKUÜ meppopu3M - ucm om u
npuHUHbi. EaKy, 2000, 176 c.
913. (PypMan jjj. HecocmoneıuaH peeonroifm. Hojııımu necKciH öopböa e
A 3ep 6äüöj>K:ane. (1988-1993 zodbi). - oıcyp., “ffpyjtcöa napodoe”, MocKea,
1994, Ne4, c.155-156.
914. Xanunoe
K. H 3 ənrnmecKoü ucmopuu Kapaöaxa. - H cm opm
A3ep6aüöjıcaHa no doKyMenmaM u nyönuKaijUHM. EaKy, 1990, c. 37-42.
915. XodwjanuHCKuü aenouuö / 0 ohö Eeüdapa Anueea: (pomo
(Kapaöaxcm e peanuu). Eaıcy, 2006, 12 c.
916. Xoöjıcanbi - dem nocnednuü. EaKy, 1992 z., (pomoanbooM, 16 c.
917. Xoöjncanbi. Xponum zeııonuöa. EaKy, 1993, 144 c.
918. XpoHum HKAO : (peepanb 1988 - (peepajib 1990. PecnyönumHcmü
opzKOMumem no HKAO A■3ep6aüöJHcaııCKOÜ CCP (Ome. 3a eunycK
T.3ynb(pumpoe). EaKy, 1990, 41 c.
919. XpohonoeuH apMHHo-asepöaüöJicaucKoeo KOHtpnmma (1991-199422.).
- “Hərbi bilik”jur., 1996, N° 3, c. 98-101.
920. Tjepmeb u apMHHcmn duacnopa. M ocma, 1999, 320 c.
921. L jep n ea ö je 0 . A pM m cm H əmHOKopnopau,un: 130 nem oömühü:
Kpoeaeuü oecnpeöen: cöopıııiK cmameü. Hbio-HopK, 2009,157 c.
922. f jepifeaöse 0 . 3a6bimuü 2eııoi{uö. Hbio-HopK, 2005, 132 c.
923. Hepi{eaÖ3e 0 . ApMenıiH u Haeopnbiü Kapaöax. 0opM upoeanue
MU(poe. (nepeeeöen Ha p yccm ü h3uk) Hbto-HopK, 2005, 25 c.
924. / jepneaö ie 0 . HpoöneMa “2enoi{uöa apMHH ”: ucmopun u
(j>ajıhcu(jnıkaı\uu. - “Kapaöax enepa, cezodnn u 3aem pa” Mamepucuibi
HayHHo-npaKmunecKux Koınpepeımuü, emopan uacmb. EaKy, 2009, c.220228.
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925. L!ae'iaeaÖ3e H. ApMHucKue yneubie u eonuıoıifiıe kümhu. (nep. c 2py3.
H.HAneKceee-Mecxuee). EaKy, 1990, 124 c.
926. LIajıaÖ3e T. Cocmpaöaııue. EaKy, 1995, 232 c.
927. LlanaÖ3e T. Kapaoax: eoüna e nui{ax : (pomoxponum /,L1. 1 : OıcmHoph
1992 - anpenb 1993/. EaKy, 1993, 88 c.
928. H epnuü m eapb. Eaı<y-1990: /JoKyMenmbi u M am epuanu. EaKy, 1990,
288 c.
929. LlepıiHecKuü C. H oeuü nym b A sepoaüöJHcana. M ocma, 2002, 352 c.
930. HeptwecKuü C. Asepoaüöjıcaıt u Typifun - cmpame^uuecKoe
napmuepcmeo.- “He3a 6ucuMbiü Asepöaüdətcan: noeue opuenmupu”.
MocKea, 2000, m. 2, c. 173-188.
931. HeptiHecKuü C. EanmHCKUÜ om eem e 3 a m e m 3 be. jıcyp . ,
“MejHcdynapodnaH ətcu3Hb”, N°7, 1999, c . 84-92.
932. L1epnnecKUÜ C. 3 a K a e m 3 be e nnanax Bauıummotta. - otcyp., “C eo öodnan Mucnb ”, 1999, N°7, c. 56-61.
933. H epm ecK uü C. K ) jichuü Kaem 3 e nnauax HATO. - j»cyp.,
“M ejıcöyııapodıtaH jıcmttb ”, 1998, N°9, c. 102-108.
934. Huıtj’in Kaöəıcap. Cmapan U lyıu a. EaKy, 2007, 344 c.
935. llla e p o e H. Hoean y z p o s a pyccKOMy deny e 3am em 3be: n pedcm onuiüH pacnpodajHca Myzauu uHopodıçaM. - H cm opm A ıepoaüöjııcaııa no
doKyMenmaM u nyönumijUHM. EaKy, 1990, c. 60-61.
936. Ulaepoe H. Hoean y 2p o 3a p yc cm M y deny e 3am em 3be:
npeöcmoHUfaH pacnpoöa.jtca My^aıtu ımopoöifaM. Ecikv, 1990, 82 c.
937. Ulapu(p 06 A. n p o p u e un(popMai{uoHHOÜ önomöu. EaKy, 1992, 200 c.
938. UJpennep X. Mejıcöyııapoöıtbie op2anu3ai{uu. Cnp. M., 1995, 320 c.
939. UlyntopoeH. EydanewmcKuü CaMMum. EaKy, 1995, 32 c.
940. Ulytaopoe H. JJunnoMamun Mupa. EaKy, A iepoaüöJicaıt, 1997, 392 c.
941. UlyKtopoe H. JluccaöoHCKUü caMMum. EaKy, 1997, 392 c.
942. UlyKtopoe H. OHK: ApMenun npu3Hana ajpeccopoM. EaKy, 1995, 16
c.
943. LUytaopoe H., H6p a 2UMoe H. Teüöap Anuee om K pueaem M upy
A3ep 6aüc)j>tcaH. EaKy, 1994, 173 c.
944. UlyKtopoe K. KypemaücKuü dozoeop: 06 ocHoeuux nonoətcenuHX, o
pe3ynbmamax npemeopeHUH e əıcıaıib u nmeudaifuu. - “Kapa 6ax enepa,
cezoÖHH u 3aem pa” Mamepuanu naymıo-npaKmwıecKUx Koıi(j)epeııi{uü,
emopan 'tactnb. EaKy 2009, c. 95-103.
945. 3306 F. CnomeHUH nem pa Bcjiukojo c üpmhhckum uapodoM. CF16.,
1898, 512 c.
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946. 3Ü6a306 //.w. Eesonacnocmb K aem sa u cmaöıuibHocmb p a 3eumuH
A3ep 6 aüdjKaHCKOü PecnyOjıuKu. EaKy, 2004, 352 c.
947. Ə m H ononum unecK ue KOH(pJiUKmbi e 3aKaeKa3be: ux ncmoKU u
nymu peıuenun, Mepujıend (CLUA), 1997, 177 c.
948. ƏmHonojıumunecKue u pesuonaJibHbie KoncpJiUKmbi 6 E6pa3uu: 6 3
kh. : Kh. 1. IfenmpaJibHan A 3UH u KaeKaj /Oöuf. Ped. A. MajıaıueHKO, E.
Konnumepc, JJ. TpeHun/. MocKea, 1997, 208 c.
949. ƏmHonoJiumunecKue u pezuonaJibHbie KOHCpJiuKmu e Eepa3iıu: e 3
kh. : Kh. 3. MejncĞynapoöıihi ü omım
pa 3peıuenuH ymııımecKux
KOHCpjıuKmoe /O olu. Peö. E. Konnumepc, 3. PeMam, A.3eepes/. M ocksü,
1997, 304 c.
950. Ətpenduee 0 . 0 . Boennbie npecmynneHun: om / hopııoepea <)o
Kapaöaxa (MeJicdyııapoÖHO-npaeoaoü anajıu j). MocKea, 2000, 224 c.
951. Əcpenduee
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SUM M ARY
According to the historical fa c ts the movement o f a great number o f
Armenians fro m Iran and Turkey to the strategically important part o f
Azerbaijan, mountainous p a rt o f the Upper Garabagh region stated as early
as in the 19,h century. This movement process being colonial policy o f the
Tsarist Russia was continued till the X IX century, and as a result it has
influenced the demographic change in the region.
The ariijicial increase o f Armenians in this region contributed to the
territorial claims to Upper Garabagh region o f Azerbaijan j'rom the
beginning o f the X X century. Living with the aim o f the creation o f “Great
Arm enia'A rm enians with the help o fforeign supporters committed terror,
genocide against Azerbaijanis carrying out ethnic cleansing policy.
So, Azerbaijani people suffering from ethnic cleansing, genocide and
aggression fo r 200 years were expelled from their historical places and
became IDPs (internally displaced persons). A t the beginning o f the X IX
century Armenians being moved to the mountainous part o f the Garabagh
region o f Azerbaijan possessing all politieal, economic, social and cultural
opportunities laid territorial claims many times but failed each time.
By the time o fth e collapse o fth e USSR fo r the idea qfseparation of
Armenians living in the Upper Garabagh Region and wishing to jo in
Armenia, belligerent state doing everything fo r reaching this goal carried
out the policy o f genocide against 50 thousand Azerbaijanis, and 250
thousand Azerbaijanis were d e p o rte d f 'rom their native land.
A t the end o f 80-s o f the X X century, Armenia openly laid claim to
the territory o fth e Upper Garabagh. There was no doubt that the territorial
claims o f Armenia were planned and initiated with the help oj Yerevan,
Moscow and western supporters. During the Soviet period Armenians with
the help o fth e state authorities held propaganda campaign, and as a result
o f it
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form alized negative public opinion about Azerbaijan. Armenian
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ideologists distorted the fa c ts about the history, social-economic growth o f
Azerbaijan and spread them within the union scale.

night on February 25-26 1992 the Armenian armed forces with the help o f
366th the motor rifle regiment soldiers and military weapons o f the fo rm er

In 1988, when the events began Armenian politicians and their
central union supporters planned holding rallies in Khankandi and Yerevan
in advance because o f less progress in economy in the region. B ut the

USSR which were located in Khankandi attacked Khocali, raised the city to
the ground. The city was completely destroyed, burned, and people were
killed with special cruelty with the help o f military weapons. According to

follow ing events show ed that social, economic backwardness o fN K A O was

the ofjicial jigures 613 persons were killed including 63 children, 106
women, 70 elderly people, 8 fam ilies were completely annihilated, 487
people became invalid,76 o f them were children. In addition, 1275

only a pretext o f Armenian politicians and central union supporters,
A rm enians’ main aim was territorial claims against Azerbaijan. A t the
sam e time, on D ecem ber 1, 1988 the Armenian Soviet Social Republic
violating the sovereignty o f Azerbaijan Soviet Socialist Republic, adopted
the decision jo in in g the NK AO to the Armenia SSR which was contrary to
the Constitution o f Azerbaijan.
The N K A O ’s institutions and departments were given to the
appropriate ministries and departments under Armenian supervision.
Because o f inactivity o f Soviet authorities, sometimes the open support was
the cause o f separation o f N K A O ’s economy and other fıeld s from
Azerbaijan and jo in in g to Armenia. A ll the attributes in the territory o f
NKAO (flag, coat o f arms, anthem and etc.) o f Azerbaijan were changed,
and the Armenian fla g and coat o f arms were hoisted. With the help o f
Armenian authority and other ruling circles Armenian nationalists took
misappropriation process in economic, socio-political and cultural p oint o f
Upper Garabagh.
Thus, the Soviet authorities made very serious mistakes,
a pro-Armenian policy a t the end o f 1990 the early 1991 aggravated the
situation; Armenian aggression became worse on a large scale in the
NKAO and other borders o f Azerbaijan with Armenia. As a result, thousand
o f Azerbaijanis were victims o fA rm en ia ’s aggressivepolicy. Unfortunately,
not preventing Arm enian nationalists at the beginning o f the events,
worsened the situation gradually. As a result, Armenians with the help o f

inhabitants were taken hostages while the fa te o f 150 persons remains
unknown to this day. A t the same time, Armenian Azerbaijan conflict over
Upper Garabagh has grown into internationally important problem
sincel992.
After gaining independence the Republic o f Azerbaijan became a
member o f the CSCE, and according to this organization’s principles
Armenian-Azerbaijan conflict attracted attention o f almost all the member
countries. On 24 March, CSCE M inisterial Council o f senior offıcials
discussed the situation and adopted the decision which emphasized the
necessity to hold CSCE M insk Conference in order to ensure the
effectiveness o f negotiations o f the conflict by peaceful means.
On M ay 8 , 1992 Shusha, an ancient center o fth e Azerbaijani music
and culture was occupied by Armenian armed forces, and 'ıt meant the
occupation o f all Upper Garabagh. This event proved the belligerent state ’s
aggressive policy in joining the mountainous part o f Garabagh to Armen 'ıa,
forcibly violating the Charter o fU n ited Nations and the principle ofO SC E.
Capturing Shusha Armenia solved this problem only in a military tactical
way; political solution o f the problem became aggravated.
The occupation o f Shusha played an important role in the loss o f the
other territories o f Azerbaijan. After the occupation Shusha which was
strategically important historical cultural center oj Azerbaijan, the aim o j

arm ed groups and m ilitary weapons which were sent fro m Armenia

Armenian armed forces was strengthening in the occupied territories oj

com m itted bloody crimes against Azerbaijanis in the region out o fco n tro l o f
Azerbaijan government.

Azerbaijan, opening a corridor between them fo r joining mountainous part
o f Garabagh to Armenia. Afterwards, Armenians in a short period o f time
on May 18, occupied Lachin, an ancient area o f Azerbaijan outside o f

From the beginning o j 1992 the Armenian troops occupied the last
populated areas o f Azerbaijanis in Garabagh one after another. Over the
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Upper Garabagh .So, under the cover o f “selfdeterm ination ” the corridor
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jo in in g the Vpper Garabagh region o f Azerbaijan to Armenia

in fa c t

Armenia, 20.000 Azerbaijani died, 100 000 persons were woıınded, 50 000

(1.875 km2 territory o f Lachin district was occupied by Armenian armed
forces).

persons became d'ısabled getting injuries ofvarious degrees.
Unfortunately, the world community turned a blind eye to the
aggression o f Armenia, and didn ’t take any measures fo r preventing

The capture oj'Lachin passed all bounds o f the Upper Garabagh war
and showed the great intention o f military occupation o f Armenia.
A rm en ia ’s so called way “humanitarian corridor” brought large quantities
o f weapons ammunition and military fo rce to Upper Garabagh. There is no
doubt that Armenian community o f the Upper Garabagh region o f the

aggression. In 1992-1993 trying to regulate the conflict
in the United
Nations Security Council while adopting Resolutions 822, 853, 874, 884 the
perm anent members o f the Security Council refused to recognize Armenia
as an aggressor state, and they preferred to solve the conflict through

Republic o f Azerbaijan w a sn ’t able to occupy the territories o f Azerbaijan
without help fro m outside.

negotiation and ceasefıre in the fram e o f M inskprocess o f OSCE.
The impunity gave force to Armenia, and it refused to recognize

The occupation o f Shusha and Lachin by Armenian armed forces
changed not only m ilitary side o f the conflict but also changed its main
essence, and it was obstacle fo r holding M insk conference which was

4 Resolutions o f the United Nations Security Council analyzing activity o f
the M insk Group of'O SCE in these years “the schedule o f urgent actions”
prepared by the United Nations Security Council fo r fulfdlm ent o f this

responsible fo r peace mission. As a result, fro m 25 March to 2 april, 1993
the occupation o f K albajar turned the conflict to another level. This

resolution had no force. The insuffıciency o f OSCE was rooted in the lack o f
mechanism fo r imposing sanctions against the side which refused to fu lfd l
the treaty in the fram ework o f OSCE and under the auspices o f this

aggression o f the Republic o f Armenia outside o f the Upper Garabagh
region o f Azerbaijan was the evidence o f aggressive phase. After this in
1993 the Arm enian arm ed forces occupied Aghdam, Fizuli, Jabrayil,
Gubadli, Zangilan regions o f Azerbaijan.

organization.
The lack ofm echanism o f sanctions to the country refused to execute

These territories underwent ethnic cleansing fro m Armenians.

OSCE's decision was O SCE's main weakness. The documents adopted by
M insk Group had only advisory character. A t the sam e time mutual

So 7 districts Lachin, Kalbajar, Aghdam, Fizuli, Jabrayil, Zangilan and

compromise principle o f OSCE gave chance to this side not bear any

Gubadli outside o f the Upper Garabagh region which territories are
4 times more than Upper Garabagh (4400 km 2) were occupied by the
Armenian armed forces. The self-determination claims o f the Armenian
community o f the Upper Garabagh region was a cause o f consequent

responsibility fo r its actions. In spite o f the occupation o f the lands
Azerbaijan didn 't refuse mediatory mission, and showed its consent to solve
the problem according to OSCE principles. In the negotiations within the

occupation where one million Azerbaijanis (15% o f the total num ber o f
population) became IDP ’s in the own country.
Nowadays more than 20 % (17000 km2) o f territories o f Azerbaijan
are occupied by the Armenian armed forces. At the same time, in
1988-1994, 373 terror acts were perpetrated in (buses, passenger trains,
underground, air transport, ferry, populated areas, civil and state places) as
a result o f terror acts 1200 people died, 1705 people were wounded. The
aggression policy o f Arm enia has been the cause o f mass killing in all
historical periods. So, in 1988-1993 as a result o f military hostilities o f
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fram ew ork o f M insk Group the Armenian destructive position and lack oj
common opinion o f the members o f super powers o f the group have been
unsuecessful in the peace process.
In the secoııd h a lf o f 1993 a nationwide leader Haydar Aliyev
informed the international world about the security problem o f Azerbaijan,
especially Armenian territorial claims, m ilitaıy hostility, and tried to
increase the influence o f international organizations in peace settlement.
For peaceful settlement o f the conjlict the president q f Azerhaijan Haydar
Aliyev held bilateral and multilateral meetings with the head q f states, at
OSCE summits, during the discussions with co-chairs o f the Minsk Group,
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direct meetings with the

Presiderıt o f Armenia was the main p a rt o f

nationwide leader 's consecutive and purposeful policy.
For the settlem ent o f the conflict by peaceful means, thanks to the
president H aydar A liyev's determined activity on M ay 12, 1994 after
achieving ceasefıre agreement the negotiations within the fra m ew o rk o f the
M insk Group o f OSCE started regularly.
On December 5-6, 1994 at the Sum mit meeting o f OSCE the decision
about “the intensifıcation o f OSCE activities ’’ o f Upper Garabagh confliet
was adopted. The adopted document stated the article about the deployment
o f OSCE multinational peacekeeping fo rce fo r ensuring stability in the
conflict zone. Besides, the chairmanship institution was established in
Budapest.
The appointment o f two co-chairmen to the Conference and the
meetings o f M insk Group held with their jo in t co-chairmanship were
adopted. A t the OSCE M insk conference and M insk Group Russia and
Finland became co-chairmen (after Sweden replaced Finland).
On D ecem ber 2-3, 1996 at OSCE Lisbon Sum m it the special
docum ent determining the international legal basis o f the conflict-solution
was adopted due to the diplomatic activities by Haydar Aliyev. Three main
principles fo r the solution o f Armenian Azerbaijan conflict were given by
the OSCE chairman in office Flavio Kotini, the M inister o f Foreign Affairs
o f Sweden adopted a statem ent which was supported by 53 countries o f the
w orld except Armenia, and added to the fın a l documents ofL isbon Summit.
After the Lisbon sum m it o f OSCE, besides Russia the representatives
o f France, and the USA became co-chairmen o f the M insk Group.
In 1997-1998 the co-chairmen o f the M insk Group according Lisbon
principles adopted a statem ent which reflected three principles:
The liberation o f seven regions located outside o f Upper Garabagh
and the determination status o f Upper Garabagh. In June 1997, their fırst
suggestion was package solution o f the conflict (the liberation o f occupied
territories located outside o f Upper Garabagh o f Azerbaijan and at the
sam e time giving contest to the status o f Upper Garabagh) in September
1997, the second suggestion was solution o f the conflict in stages (in this
variant at the fır s t stage the liberation o f 7 occupied region located outside
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o f Upper Garabagh, at the next stage the solution o f the status problem o f
Upper Garabagh was taken into account).
Though Azerbaijan was dissatisfıed with these plans, after accepting
two offers o f co-chairs showing destructive position Armenia wasn 't pleased
to these offers. On November 9, 1998 co-chairs set up the third offer which,
contradicting all international legal norms, also unacceptable fo r
Azerbaijan, giving no chance to the continuation o f the negotiations. This
offer “common state idea ” was based on not existing practice in the world.
The artifıcial common state suggestion which was rejected by the President
o f Azerbaijan Haydar Aliyev was against the interest o f Azerbaijan, also
contradicted the adopted documents o f OSCE in Budapest and Lisbon
Summit.
The common state principle, obstacles in regulation process, also it
deepened the contrast o f the sides in the solution o f the conflict. As a result,
the stagnation in negotiations process was created and in regulation o f the
conflict there w asn't improvement. After the failure o f the common state
offer the co chairs o f the M inskgroup practically reached a deadlock.
On A pril 28, 1999 a new stage o f negotiation fo r regulating the
conflict was started with the initiative o f the USA. The direct negotiation
between the President o f Azerbaijan and the President o f Armenia started in
Washington, and this form at o f the talks was approved by the OSCE M insk
Group. Unfortunately, as a result o f this meeting there wasn 't improvement
in regulating process.
In the early 2001, intensive talks between the Presidents o f the two
states nam ed “Paris principles ” talks, aimed fo r generalizing positive sides
o f three offers (package, in stages, common state)were held. In March 2002,
during the visit o f OSCE M insk group the co-chairs to the region it was
suggested to continue the negotiations on the level o f Azerbaijani and
Armenian P residents’ personal representatives. This offer was accepted by
the two states, and the negotiation continued in this form at in Prague.
In spite o f the acceptance o f “solution in stages ” plan o f Prague
form at by Azerbaijan side, after the discussion of the status Upper
Garabagh by Armenia the negotiations reached a deadlock.
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Generally, the negotiations in France o fO S C E M insk group, and the

On JulylO, 2009 the USA, Russia and France Presidents discussed the

m utual cooperation with this organization was among the nationwide
H aydar A liy e v ’s one o fth e main priorities in the course o fth e foreign policy
o f Azerbaijan. I t ’s important to note a fa c t that in 1993-2003 the head o f

Upper Garabagh problem at the meeting oj G-8 in Aquila Deglı Abruzzi,
Italy.Finally, having accepted the jo in t resolution about the conflict 3
Presidents advised the co-chairs to present them a new version o fth e latest

Azerbaijan state Haydar Aliyev met 23 times with the President o f Armenia,
150 times with OSCE leaders and M insk group representatives.

suggestions about the Base Principles, that is to say M adrid suggestions
which were announced on Novem ber 29, 2007.
On January 25, 2010 during the next meeting o f Azerbaijan and

On April 16, 2004, the negotiation between Azerbaijan and Armenia
was held on the level o f Ministers o f Foreign Affairs in Prague. A t this stage
of
negotiations “Prague p ro cess” until the summer 2005, the Foreign

Armenian Presidents with the mediation o f Russia in Sochi the negotiation
fo r regulating conflict were held according to the new M adrid principles

Affairs Ministers met 11 times discussing the new variant o f p ea ce plan
details fo r regulating conflict. The main elements o f “Prague p ro cess”

which were suggested in December 2009 by the co-chairs o f OSCE M insk
group. After these negotiations Azerbaijan accepted the suggestion

variants were the discussion o f the details o f “solution in sta g e ” o f the
regulation.

according to the M adrid principles, but Armenia postponed the acceptance
o f the suggestion for 2 weeks. D uring the period Armenian side d id n ’t

In 2004-2006 the Armenians destructive position in the regulation o f
the conjlict the “Prague process ” reached deadlock and the negotiations
were unsuccessful. For accelerating the regulation process o fth e Armenian
Azerbaijan Upper Garabagh Conflict “Base p rinciples” at the end o f

answer offıcially to the co-chairs and they usedprolongation tactics.
On June 26, 2010 the Presidents o f the co-chair countries belonging

November in 2007 were presented to the sides in Madrid. A fter it the
President o f Azerbaijan and Armenia held 14 meetings: on June 5, 2008 in
Saint Petersburg, on November 2, in Moscow, on January 28 in 2009, in

conflict sides. According to these principles Armenia m ust withdraw its
troops from occupied districts, refugees must return to their lands,
peacekeeping forces must be deployed in the conjlict zone, the self-

Zurich, on May 7, in Prague, on June 4, in Saint Petersburg, on July 17,

determination

18 in Moscow, on October 8, 9 in Chisinau, on November 22 in Munchen,
on January 25, 2010, in Sochi, on June 17 in Saint Petersburg, on October
27, in Hashtarkhan, on M arch 5, 2011 in Sochi, on June 24, in Kazan, on

determination o f the final status should be discussed in the next stage, and

January 25, 2012, in Sochi. 9 o f these meetings and the last 6 out o f '9 were
held with the mediation o f the President o f Russia. The main p o in t o f the
negotiations in the last 5 years notijies the existence o f base principle o f
M adrid document within the fram ework o f in “Prague process
Some
definite agreement o f these principles was reached.

to G-8 adopted a jo in t statement in the Summit which was held in Toronto
and referred to the updated M adrid principle which was presented to the

status must be given

to

Upper Garabagh,

and

the

carried on.
On 25 May, 2011 the Presidents o f the USA, Russia, and France
passed a joint statement for the regulation of the Upper Garabagh conjlict
within the framework o f the countries of G-8 at the latest 3 years ın
Deauville, France. In the resolution the Presidents oj the co-chair countries
o f the OSCE M insk group asked Azerbaijan and Armenian Leaders to
demonstrate political will and complete the main principles (the main

Nevertheless, the understanding o f some principles was reached on
the level o fth e Presidents but the wide disparity remains in the position o f

principles o fth e regulation o fth e Upper Garabagh conjlict).
Generally, i f we look at the history o f the negotiations for the

the sides in the main principles. In this contest reaching general agreement
ın all matters will be accepted in the fınal document.

regulation o f Armenian Azerbaijan conflict, since 1992, it is necessary to
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note that since 1992 beside international organization, and great countries
mediation effbrts from the beginning of April, 1992, they have stepped in a
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new fo rm a t too. It was the direct dialogue o f Azerbaijan and Armenian

diffıcult. N ot taking any measures against the aggressor Armenia, damages

Presidents. Since then the Presidents o f two Republics held more than 45
meetings in Moscow, Washington, Geneva, Yalta, Istanbul, Davos,

OSCE 's reputation.
In addition, the UNSC resolutions 822, 853, 874, 884 adopted and 7

New-York, Minsk, Paris, Key West, Sochi, Chisinau, Prague, Strasburg,
Warsaw, Astana, Kazan, Rambouillet, Bucharest, Saint Petersburg, Zurich,

statements o f the chairman o f the Security Council determined territorial

Munchen, Hashtarkhan, and in the border o f the two republics - Sadarak.
B ut during negotiations while Azerbaijan defended its right position they
m et some diffıculties. Because fro m the beginning o f the conflict in the

integrity, sovereignty and inviolability o f borders o f Azerbaijan.
The
documents adopted by the Security Council o f the UN urged Armenian
troops to withdraw occupied territories o f Azerbaijan immediately but while
these documents were adopted the super powers o f the Council especially

negotiations, the aggressor Armenia showing destructive position didn ’t
give up its aggressive policy. On the other hand, double “standard

the representatives o f the USA, Russia, France d id n ’t agree to recognize
Armenia as an aggressor, they called to solve the conflıct by ceasefıre and

p rin cip le’’ o f the w orld community, the inactivity o f the international
organizations like the U N and OSCE in carrying their offers and resolutions
were an obstacle in the improvement process o f negotiations.

negotiations.
So, the efforts o f the United Nations and world community towards
the solution o f the Armenian Azerbaijan Upper Garabagh conflict by

In spite o f this, Azerbaijan state respects international organizations,
especially OSCE M insk group which tries to regulate the conflict by
peaceful means, and it takes part in organization ’s work regularly.

peacefül means was fruitless because o f the open military aggression

The President o f Azerbaijan Ilham Aliyev held more than 70 meetings

th e fa c t o f Armenian aggression against Azerbaijan had not been admitted.

position o f the Republic o f Armenia.
The UN was unsuccessful in peaceful activity in the region because

the documents adopted by the OSCE M insk group since its creation the
necessity o f the territorial integrity o f Azerbaijan, inviolability o f borders,

Despite the breach o f the fır s t and
the principles o f international law
Act, the influential organizations
action in the conflict or they d o n ’t

restoration o f sovereignty, in peace process were fruitless.
organization’s activity in the peace process d id n ’t have any result.
reasons o f these are:

This
The

resolutions o fth e UN Security Council's resolutions and in the statements o f
the chairman o fth e Security Council, and other international organizations
documents the participation o f the Republic o f Armenia in the conflict was

Firstly, continuing destructive position in aggressive policy o f the
Republic o f Armenia. Secondly, international organizations especially

accepted in this or another form and aggression fa c t was proved.
This is an international crime. In 1974 in the XX IX Session oj the UN

OSCE M insk group which plays the main role in regulating the conflict by

any form o f aggression declared as a military crime. l f super powers want
to prevent the aggressor which threatens modern international relations
appropriate to the Charter o fth e UN, they must take practical measures and

with co-chairs o f OSCE M insk group, and it shows that Azerbaijan prefers
peace variant in the negotiations fo r regulating the conflict. It is a p ity that

peaceful means, preferring mutual compromise principle o f identifying the
aggressor with suffering side.
A t the same time during the p a st

period the Minsk Group and co-

chairs o f the group USA, France, Russia the pow erful states didn 't bear
responsibility fo r the fa ir solution o j the problem and didn 't exert pressure
on the aggressor. Without talking about Armenian aggression against

second Articles o f the UN Charter and
by Armenia according to OSCE Final
do not admit Armenian armed forces
want to do it. Although in the adopted

Armenia must be obeyed to the will o fth e international community.
Legal aspects o f the conflict. For guarantying peace and security in
the world the United Nations Charter's paragraph 1 o f Article 1 (1.1.)
stating the main responsibility o fth e organization maintains peace, and for

Azerbaijan directly the improvement in the fa ir solution o f the conflict is
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this reason taking collective measures in case o f aggression and breach o f
the peace.
The Charter prohibits not only aggression but also using force and
threat in intergovernmental relations.
Paragraph 2 o f Article 2 (2.2.) demands peaceful solution to any
dispute among states. (paragraph 2 o f Article 3)

(2.3) Further to the

ocurrance o f the act o f aggression the state subjected to aggression p uts the
m atter o f the accountability o f the aggressor state on the agenda o f the UN
Security Council on the ground o f the Article 39 o f UN Charter.
I f there is an aggression act it is enough fo r Security Council to take
obligatory measures according to the VI- VII Chapter. On D ecem ber 18,
1967 the United Nations draft resolution project 2330(XXII) stated to
prevent hostile actions, and appropriate to the UN Charter the main p o in t o f
the idea o f aggression reflected fo r protecting international peace and
security, and taking effective measures.
On D ecem ber 14, 1974 in the 3314/XXIX resolution o f X X IX session
the main idea o f aggression was explained, and it was given an
international legal evaluation. The resolution with 8 Articles defıned what
the aggression consists o f (defınition o f Aggression General Assembly
Resolution 3314).
Article 1. Aggression is the use o f a r m e d f 'orces by a state against the
sovereignity, territorial integrity or political independence o f another state
or in any other manner inconsistent with the Charter o f the UN.

The provisions o f Article 5 qualify as an act o f aggression: no
consideration o f whatever nature, whether political, economic, military or
otherwise, may serve as a justification fo r aggression. Aggression is a crime
against international peace, security and the people who have committed
this crime must bear international responsibility; territorial acquisition or
special advantage resulting from aggression is illegal. A f 'ter violation o f any
or most articles o fth e resolution by the Republic o f Armenia we come to the
conclusion that this is a real aggression.
Armenian aggression isn 't self-determination right as indicated in
the UN Charter, it is the breach o f Article 2, 4 o fth e Charter, it means using
violence against other countries ’ territorial integrity and political
independence. It's a fact that the Armenian Parliament breaching all
international law in 1989 adopted illegal decision on joining the Upper
Garabagh region o f the Republic o f ' Azerbaijan to Armenia, that is to say
annexing the pa rt o f neighbour states territory, and still this decision
remaining in fo rce shows Armenia ’s territorial claims against Azerbaijan
on the state level. Generally, the Republic o f Armenia breached all main
principlcs o f international law in all legal documents especially in the I and
II articlcs o fth e UN Charter on October 24, 1970, and on August I, 1975
CSCE/OSCE in Helsinki Final Act.
At the same time, Arm enia m ixed the rights o f Armenian coınmunities

Article 2. T h efırst use o f armed forces by a State iıı contravention o f
the Charter is the evidence o f an act o f aggression.

living on the territory o fo th e r states with the rights o f 'independent nations,
gives the rights o f ethnic Armenian groups in comparison with territorial
integritv of'independent states. The interpretation o f international norms in
such Annenian way, territorial integrity o f the states, and inviolability oj

Article 3. a) The invasion or attack by the armed forces o f a state o f

border is completely contrary and unacceptable according to the Paris

the territory o f another state, or any military occupation, however
temporary, resulting from such invasion or attack or any annexation by the
use o f force o fth e territory o fanother state or part.

Charter adopted for the new Europe on November 21, 1990.
In addition, according to the international law genocide is against

b) Bombing by the arm ed forces o f a state against the territory o f
another state.
c) Sending by or on behalf q f a state o f armed gangs, bands or
mercenaries, which carries out but acts o f armed forces against state are
defined as an act ofaggression.
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peace and humanity and a heavy crime: adopted by resolution 260 (III) oj
the United Nations General Assenıbly on December 9, 1948, the convention
on prevention and punıshment o fth e crime of genocide adopted in 1961, in
convention legal basis o fth e crime ofgenocide was conjirmcd.
During the aggression o f Armenia the jollow ing acts indicated 'ın the
convention were committed against Azerbaijan. The world community is
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aware o f this hostile state ’s aggressor policy. That is why the Republic o f

breach

Azerbaijan basing on this convention can prosecute the Republic o f
Arm enia applying to the International Court o f Justice o f the UN.

international law, should not contradict this principle. Armenians under the
right o f self-determination pretext violated the norms o f international law
especially, sovereign equality o f the state refraining fro m threat or use oj

A t the same time, the strengthening position o f Azerbaijan in
documents adopted by the international organization maintains peaceful

the principle o f territorial integrity,

the main principle oj

solution o f the conflict according to the principles o f international law. So,
4 resolutions adopted by the United Nations, the decisions o f OSCE,

force, territorial integrity o f states, peaceful settlement o f disputes and non
intervention in internal affairs o f the states, fulfillm ent in good fa ith o f
obligations under international law. The principle o f Helsinki Final A ct o f

Council o f Europe and organization o f Islamic Cooperation are signifıcant
and the protection o f fa ir position o f Azerbaijan in the international level
are on the basis o f law. Recently, at the meetings in the European

OSCE.
ln addition, fo r the settlement o f the dispute Armenia would like the

Parliament, and at the summit meeting o f the NATO documents were
adopted supporting territorial integrity o f Azerbaijan, and a call to p u t an
end to the occupation.
The position o f Azerbaijan state in the direction o f the regulation o f
the conflict. Being loyal to the principles established by the nationwide
leader, the President o f Azerbaijan Ilham A liyev has declared the main
priority o f any country 's foreign policy expressed in the necessity o f
regulation the Armenian Azerbaijan Upper Garabagh conflict within the
fram ew ork o f international norms andprinciples through the restoration the
territorial integrity o f Azerbaijan, and he declared the importance o f
strengthening the international organizations efforts in this jield. In the
process o f negotiations f o r settlement o f the conflict the Armenian side
according to the self-determination principle wants Upper Garabagh to be
recognized as an independent state. B ut Arm enians used their determination
rights at the beginning o f the X X century on a high level, they created the
Republic o f Armenia their independent state. The President o f Azerbaijan
Ilham Aliyev in this speech underlined that today's Armenian state was
established in 1918 in Erivan khanate and Zangazur district o f Azerbaijan
land. Armenians o f Upper Garabagh region as Armenians living in other
countries, are one o f the national minorities living in Azerbaijan.
According to the international law national minorities can determine
internal selj-determination. But it cannot be in the fo rm o f independence,
because national minorities living on the territory o f the independent state
do not have such rights. A t the same time the self-determination should not
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participation o f the Armenian community o f Upper Garabagh as a side in
the negotiations. But this dem and is also impossible and is not appropriate
to the principles o f international law. Because the participation o f
Armenians o f Upper Garabagh as an independent side in negotiations
contradict to the mandate o f OSCE M inskgroup.
A t the same time, in the declaration signed in M oscow at the end o f
2008 notified that only Azerbaijan and Armenian sides may take part in the
process o f negotiations in the direction o f regulating o f the conflict. Stating
that Upper Garabagh is our ancient and integral pa rt the President o f
Azerbaijan Ilham Aliyev em phasized that Armenia signed the Moscow
declaratıon by leader o f Armenia, holding negotiations between Armenia
and Azerhaijan, and this is an international form at, and i f Upper Garabagh
had been conflict side, then Arm enia had not signed the Moscow
declaration. A t the same time, the President o f Azerbaijan Ilham Aliyev
declared that the status can be discussed after returning o f Azerbaijanis to
Upper Garabagh and Shusha, everything would be solved within the
territoriai integrity o f Azerbaijan.
President llham Aliyev noted that Azerbaijani and Armenian
communities m ust live in a high autonomy conditions within the state of
Azerbaijan. On November 2, 2008, Russia, Azerbaijan and Armenian
Presidents in the jointly signed declaration intended the settlement o f the
conjlict within the fram ework o fth e territorial integrity. Documents adopted
on December 5, 2009, in Athens by the Ministers for Foreign Affairs o f
OSCE approves this approach. That is why Armenia jir s t o f all must accept
Upper Garabagh as a part o f Azerbaijan, end aggressive policy, and then
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inform its position in the variants o f the regulation o f the conflict. In the
regulation process Azerbaijan state, and its leader Mr. Ilham Aliyev prefers

in this way. I f we see that it is impossible, Azerbaijan will restore its
territorial integrity using military way. I have no doubt that fo r this we have

fır s t o f all peace variant. But President Ilham Aliyev em phasized that
Azerbaijan would never fo rg ive this aggression, ethnic cleansing policy and
temporary loss o f our lands. A t the same time we have the right fo r

all opportunities-combat training, material and technical equipment,
sujfıcient arms and ammunition, professional army, enthusiasm and the will

liberation o j our land according to the norms o f international law
(51 article o fth e UN Charter).

o f the people o f Azerbaijan.
ıWe can restore our territorial integrity in a military way in any time.

Azerbaijani President has declared that apart from political and legal
sides o f the conflict the practic side o f the problem is pro-Azerbaijan, and it

The enemy m ust know it, and they know it. Azerbaijan side holding
negotiations with Armenia which tries to show that Azerbaijan is a
disturber o f the peace process, that is why making compromise is a

is impossible to compare Armenia with Azerbaijan. A t the same time, the
leader oj Azerbaijan Ilham Aliyev expressed his opinion comparing
dynamics, development and natural resources o f Azerbaijan with Armenia.

concession to the aggressor state.
On December 1, the head o f the state Ilham Aliyev in his speech at
the Astana summ it o f OSCE informed that Armenia continues its aggressive

He underlined that the m ass movement o f the population in Armenia which
remains beyond communication, stays in dependent position, lives on the
other countries’ donation, and he asked not to fo rg et the issue o f

policy, and tries to make the peace process meaningless. The President o f
Azerbaijan declared that A rm enia's destructive position in negotiations

demography. It is im portant to note that, as a result o fe th n ic cleansingat
present Armenia has becom e mono-ethnic (it means national minorities do
not live there) state.

shows that this state does not want peace, does not think about the
liberation o f occupied territories, and maintains the status quo for making
the negotiation process permanent.
The head o f the state Ilham Aliyev emphasized that he agrees with the

A t the sam e time, being in the isolated situation the number o f
Armenian population is decreasing. According to the report on the

solution o f the conjlict within the territorial integrity o f Azerbaijan and
according to the principles o f international law. A t present, the regulation

Development o f Human Potential published under the auspices o f the UN

process o f the conjlict is the main direction o f the foreign policy o f

Development Program every year 23-37 thousand persons leave Armenia.
In the 80s o j the X X century 3,7 million people living in Armenia more than
1,5 million o f the population o f the country (40 % general o fth e population)

Azerbaijan.
Though the way o f conducting negotiations has a confıdential
character the Azerbaijani President Ilham Aliyev informed that the talks

em igrated to foreign countries during the period o f independence escaping
from hunger, unemployment, poverty and this process still continues.

discuss the necessity o f restoring occupied territories oj Azerbaijan and
returning IDPs to their native lands .Meanwhile, the President Ilham Aliyev

For more than 20 years, the aggressor Armenia in the process o f
negotiations always show ing destructive position has tried to prolong
artificially this process .

stated the fa c t o f artijicial prolongation o f the negotiation process by
Armenia, noting that there was no perspective o f this tactics. Neither
today nor after 10 or 100 years Upper Garabagh would be independent

But the head o f the state Ilham Aliyev emphasizing the territorial
integrity o f Azerbaijan has never been the subject o f negotiations, and it will
never be, he said that we w ould not hold negotiations sim p lyfo r the sake o f
negotiations. We will not allow Armenia to deal with the imitation o f

Ilham Aliyev,

the President o f Azerbaijan declared repeatedly that

Azerbaijan,and its people will never allow the creation oj the second
Armenian state on the Azerbaijani land. Any status within Azerbaijan may
be granted to Upper Garabagh. Having informed the impossibility o f the

negotiations. We w ill hold negotiations until we restore territorial integrity
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solution o f any issue beyond this principle, the head o f Azerbaijani state
declared that he would not make a step backfrom his principal position.

PE3IOME
M cm opuuecK ue
CiOJibiuOt’O

(paK m u

KOJiunecmea

K a p a ö a x c K o zo

ce u d e m e jib c m e yw m ,

apA m ncK oeo

peauona

nacejıeHUH

A :jep 6 aüdj/caH a,

o zpoM n oe cmpameamecKoe

nm o

e

n epeceneH ue

H aeopnyto

n pedcm aejın tou feao

uacm b
coöoü

m au eH u e, n anajıocb e n an ajıe X IX eeKa.

ü p o ııe c c nepecejıenuH , HejiHtoufuücH n eom bcm jicm oü n acm bto uM nepcKoü
noJiumuKü ifapcı<oü P o cc u u , öjiujich hü npomHotcenuu e c e z o X IX e e m
okuİüji

enuHHue

M cKyccm eeH H oe

na

öeM ozpacpunecK yto

yeejtuneH ue

KOJiunecmea

cu m yaifu to
apMHH

e

e

u

p e a u o ııe.

daunoM

peeuone

Haucuıa X X eeKa ohu cm ajtu e u d e u e a m b
m ep p u m o p u a n b H u e npem eH 3 uu n p o m u e A je p ö a ü d j/c a ııa .
ApMHHe,
eu H au tu eatou fu e
u deto
«Bejıumü ApM enuu», öjih
npueodum

k moMy, nm o c

docmuəıceHUH

ce o u x

ne.neü,

no.nbiyHCb

noMout,bto

UHOcmpaHHbix

noK poeum eneü, e pa3JiuuHoe epeMH ocyıqecmejıwıu nojtum uKy əm nunecK ux
HUcmoK

e

om nom eH uu

a3ep6aüdotcam ^ee

n o cp ed cm eo M

yjtca c a to u fu x

m ep p o p u cm u u ecK u x aK m oe u seH oifuöa.
Tcikum

oöpasoM ,

a3ep6aüdotcancKuü

napod

tıa

200 Jtenı cm ajiK ueancb c iaxeam tıuH ecK oü nojtum uKoü
n ocjıedoeam ejibH o
H aifuotıajıucm oe,

ocyufecm ejıen ıtbiM

6 btJi

co

c

e u ö e o p e ıı

npomH.ııceııuıı
u eeııoifUöoM,

cm oponu

u cm opım ecK u x

apMHHCKUx
m ep p u m o p u ü

u n p e e p a m m c H e 6 edtcem \ee u HbiHyjtcöeıııibix n epecejıen ijee.
n ep eceJ ien H b ie

pesu on a

e nanajıe XIX eeı<a e ııa eo p ııyıo nacm b KapaoaxcKoeo

A3ep6aüdotcana,

o x e a m u e a to u fe ü
K yjihm ypnyıo

ApMHHe,

necM om pn

nojıum uuecK yto,

c(pepu,

HecKOJibKO

na

n aııım u e

aenıoııoM uu,

jk o h o m u necKyıo,

pa3

e u ö e m a jıu

cotfuajibnyto,

m e p p u m o p u c u ib H u e

npem ett3uu, ho tte cmozjiu d o cm u u b otcejıaeMoeo.
H am H yne

pacnada

CCCP

ucKyccmeeHHO Hacaotcdan c p e d u
KapaöaxcKO M

p ee u o ııe ,

3a x e a m H u n e c m e

apMHH, n po jtcu ea to u fu x

eocydapcm eo,
e

H aeopno-

u d eıo o n eoöxoöu M ocm u e u x o d a U3 c o c m a e a

A 3ep 6aüdoıcaHa u n pucoeduH euuu k ApMenuu, öjih m oao n m o ö u d o cm u u b
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noJtumuKy

ö p y jıte c(pepu HKAO (paKmunecKU 6 unu omdenenu om A iepöaüöjncana

e omHoıuenuu 5 0 mbtc. a3ep6aüdjncam fee npoj/cueatouaıx e HasoptıoM

u nepeöaubi e KOMnemeıtifuıo coomeemcmeyıoufux o p sa n o e ApMeıtıtu. Bce
paüoıttıue napmuÜHue KOMumemu nepeutnu e cocmae Komalyıtucmıt'tecKoü

ceou x

uejıeıt,

ocyuıecme,uJio

K apaoaxe,

250

mbtc.

jeıtoifu ö

u

'saxsam tt u 't ect<yto

aiepoaü öjtcaıtifee

6 unu

HacunbcmeeHHO

d en o p m u p o ea n u c ucmopuuecKux 3eMenb.

B Kotafe 80-x ,v. X X eeKa, kük əm o 6 u n o

HeoduoKpamno,

m eppum opuanbH bie npemeH3uu e omnoıueHuu Hasopuozo Kapaoaxa, 6 unu

nod
öaenettueM Ap.Metıuu. Hem coMtteHUÜ, nmo apMHHe eu deu u yn u jmu
meppum opuanbH bte n pem etrm u ne cnoıım aııno, a onupancb ıta 3apanee
eu d e u tıy m u

nocpedcm eoM

co

cnnaHupoeaHHbtü

npodyMaHHbtü

u

cm o p o n u

noKpoeum eneü u3-3a pyoejıca,

ececmopoHHUÜ

CoeemcKoeo co /o ja ,

nod npuHyjncdenueM

nponaea/töbi,

3a

nnan.

apMHHe npu

epeMH

u

ocyujecmennnu npoifecc npuceaueaıtıiH ikohom uhcckoü,
noJinmwıecKoü u Kynbtnyptıoü c(pepu HKAO.
Tükum

xopoıuo

cyufecm eoea/tıtft

noööep.)tcı<e ifeıımpanbUhix

ITapmuu
ApMenuu.
Ha
meppumopuu
HKAO
ece
am puöym u
A jep o a ü ö jıca ııa ((pnae, zepö, zumh u np.) 6 unu u 3Meıteıthi, 6 un ynpejHcden
(jincıj
u eep 6 ApMenuu.
PyKoeodcmeo ApMenuu u apMHHCKue
naifuoHüJtucmu, npu noööep.)tcı<e onpeöeneıtH ux ı<pyjoe U3 Lfenmpa,

opjanoe

pesynbiname

A3ep 6aüdjHcana,
06 ufecmeeHH0S0

m eppumopuHx

ApMHHCKue

MHenuH.

o m p ıı uatn en b 11o jo

(popM upoeanm
udeonoau,

oınKpoeeııno

cep b e 3 Hbie,

Henpocmumenbiıue

ou iu oku

CoeemcKoao pyK oeodcm ea u eeo npoapMHitcı<an n on u m u m npueoönm e
KOHife 1990-eo - e nanane 1991 zo d a k oöocm penuto cumyaifuu, e

enacmu, ueneHanpaeneııııo npoeodn nponazaHÖucmcKyto KaMnamtto npom ue
öoounucb

oöpasoM ,

ooıifecm eeııno-

Macutmao.

neeo

apMHHCKan oı<ı<ynauuH e HKAO

A jep o a ü ö jıca n a

c

ApMenueü

u

n pujpauw iH ux

n puo 6p em a em

wupoKuü

B pe3ynbm am e mucHHu ajepoaüÖJtcam fee cmanu jncepmeaMU

<panbcu(puifupyH (jıaKinu 06 ucmopuuecKOM, c 0 uuajihii()-)K 0 ii0MimecK 0M

3axeamıtuHecKOÜ

pa3eum uu Jİ je p 6aüöj>tcaııa pacnpocm panH nu ux e M acutm aoe ecezo CoK>3a.

pyKoeoÖHUfue t<pyeu CCCP. K co.jtcajıeuuıo, mom (paKm, nmo e cümom

B n ep eo e epeun nocne nauana co ö u m u ü 1988 poöa, apMHHCKue
n o n u m m u u ux noKpoeumenu U3 ifeıtmpanb/ıux opeaııoe Couna nod 3aeecoü

Hanane

co 6 u m u ü

nonumuKU

apMHH,

üpmhhckum

KomopuM

ııaifuoıtajıucmaM

noKpoeum enbcmeoeanu
ue

6un

öaıt

om nop,

npueodum k oöocm penuıo cumyavfuu. B pesynbmame, ap.MHiıe c noMoufbio

daeno

eoopyjHceıiHux 2pynnupoeoK u eoeıııtoü mexHUKU, eu cu n aeM oü U3 ApMenuu

p a 3p a 6 omaHHoeo nnaua o p zau m oean u M umum ıı e XauKendu u Epeeane öjih

e oönacınb, Komopoü n paeum enbcm eo A 3 ep 6 aüdjHcana y.Jtce ne M ojno

npucoeduuenuH Hasopnoeo Kapaoaxa ı< ApMeuuu. Ho npouıoıueöıuue

ynpaenHtnb, cmanu ocyufecmennmb eufe 6onee K p o e a e u e npecmynneum

no3J>tce c o 6 bimuH npodeM oncm pupoeanu,

npom ııe 11sepoaüöjicühifee.

3KOHOMUHCCKOÜ om cm anocm u

me3uc,

euöeu H ym u ıı

noKpoeum eneü

U3

co

ifeum pa

oönacm u

cm o p o n u

c

ifenhto peanu3aifuu

nmo danHUÜ ucKyccmeeHHbiü

apMHHcmx

omHocumenbno

nonumuKoe

u

ux

C0 iıuanbH0 -'j>K0 H0MUHecK0 Ü

om cm anocm u HKAO, nennncn nuw b noeodoM, a ocuoenoü ueıthio 6 uno
eudeujHcenue m eppumopuanbHbtx npemeH3uü ı<AsepöaüdjHcany.

Hapnöy c əmuM, Bepxoenuü Coeem Apmhhckoü CCP, epy 6 o
tıapyuıue cyeepenumem A 3 ep 6 aüdjtcancKoü CCP, 1 ö e m ö p n 1989 <\ npuuHJi
npomueope'iaıifuü

Koncmumyifuu

Ykü 3

06

o 6 beöuueHuu

HKAO

c

Apm hhckoü CCP. EIomumo )inojo, ynpaenenuH u npeönpunmuH HKAO

6 unu

nepeöanu

e tıoö'tuııeınte coomeemcmeyıoufux Munucmepcme u

B nanane 1992 joöa soopyjHceHime cunu ApMeıtuu oöuıt 3a öpyeuM
oKKynupoeanu e najopnoü 'tactnu Kapa 6axa nocneöıtue ıtaceneıtHue
nyıtKinu, <'öe npojtcueanu a 3ep 6aüöjHcamfu. B ııonb c 25 ıta 26 (peepann
1992 joöa ohu npu noMoufU u ynacmuu pacı<eapınupoeaııııo<'o e XaıiKeııöu
366-^0 poccu ü cK o jo M om ocm pejiK oeojo nonm u mnjtcenoü mexıtuKU, ıtanae

ua

j’opoö

Xoöjtcanu,
cpaeıtunu eeo c leM/ıeü.
HocpeöcmeoM
MHOJo'iucnemıoü mnjtcenoü mexımKU sopoö 6 un coeepwettıto paipyıuett u
cojıcjıce/t, a Jicumenu 6 unu y 6 umu c oco 6 oü jtcecmoKocmbto.
B pesynh m am e öaıtnoeo senoifuda no o(puu,uanbnuM öanııUM 6 uno y 6 umo

ynpaeneımü A pMeııuu. B p e 3ynbmame nonycmumenbcmea, a nopoü u

613 'tenoecK, cpedu K om opu x 63 p e 6enm, 106 jıceııufUH, 70 nojtcunux.

omKpoeenHoeo noKpoeum enbcm ea CoeemcKoeo pym eodcm ea, əkohom ukü u

8 ceMeü 6 uno nonnocmbio ynuHmoJtceHO. 487 Henoeeı< cmanu uueanuöaMu,
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U3

h ux

d e m u . IJ o m u m o ə m o e o

1276 nejıoeeK

ö u jio

6 3 n m o e njıen,

Hü2opn u m

Kupaöüxoxt

A jepoüüöj/cüitü

u

ApMenueü,

ıiM eıou ju ü

150 n p o n a n u 6 e 3 e e c m u .
ApMfmo-AjepöaüdjK'ctHCKuü, Hazopno-KapaöaxcKUÜ K o w p jım m
H amıuüH c 1992 npeepamujıcn e npoÖJieMy MejıcdyHapodnoü snaHUMocmu.
nocjıe
moeo
kük
A je p ö a ü d jıc a u c K a n
Pecnyöjıma,
3 a 6oeeae

meppumopuıo, paenyıo 1.875 k m 2. laeoeeaııııe Jla'mtta ceudemejibcmeoeano
o euxode eoümı 3a npedenu Haeopnozo Kapaöaxa u o ııanunue eoeu H u x
3axeamHmecKux HcmepeHUÜ ApMettuu.
IlocpeöcmeoM
əmoüı
öopoaıı,
hü36ühhoü
üpmhhümu

ne 3 aeucuMocmb
cmajıa hjichom OECE, Ap m r h o - A 3ep6aü(),~HcaHCKuü
KOH(pJiuKm e coomeemcmeuu c npunifunaMu dannoü opsaHioaijuu,

« 2yManumapHbiM
Konunecmee

KopudopoM»,

6 unu

6 HaeopHbiü

ocyufecm en eıtu

nocm aeK u

Kapaoax

e

oepoMttOM

eoopyjıceıtuü,

eoeunoü

n p e e p a m u jıc n 6

oö’beKm oöcyjıcdemıü. 24 Mapma 1992 eoda na n ep eo M
donojiH um ejibH O M c o o p a n u u Coeema M unucmpoe m o c m p a H H U x dejı CECE

u eoennoü cunu. Hem coMHenuü, umo üpm hhcküh oöıifUHü
Haeopnoeo KapaöüXü npu eceM jıcejtattuu tte CMosna 6 u oK K ynupoeam b

öbuıa oöcyjtcdeııa cumyaijim e HaeopııoM Kapaöaxe u 6 u jio np u w m o
peuıenue o npoeedeuuu M u p tto ü KOH(f)epeıti{uu no HaeopnoMy Kapaöaxy c

ü3ep6üüöjKüHCKue m eppum opuu 6e3 oapoMitoü noMoufu, okü3ühhoü co

ooecneHeuuH

ifejtb io

jc fx p e K m u a ııo c m ıı

nepezoeopoe

no

MupnoMy

y p e z y jıu p o e a n u K ) KOHtpJimma.

8

müh 1992 z o d a n o cjıe 3axeama U ly ıu u , mjtHtoufeücH cmapuHHbiM

My 3 biKajibHUM u KyjibmypHUM ueıtmpoM A3ep6aüöJtcaHa, eecb

eepxu u ü

Kapaoax 6 u ji ya e o e e a ıt. Ə m o c o ö u m u e e u je p a 3 nodm eepdm o, nmo
deücm euH

3axeamHuuecK020

zo cyd a p cm ea

cucmeMamunecKU

zpyöo

ıta p yu ıa ıo ıifea o Y c m a e O O H u npuH ifunu OECE, cm apaıoufeeocH c rn o ü
npu coedu H u m b ıta zo p ıty ıo n acm b Kapaöaxa,

necoeM ecm uM U c hopm üm u

Me.TtcdyHapoöıtozo n p a ea . 3axeamue Ltlywy, ApMeııuH p a 3 p e m u jıa jm y
npoöneMy jıuuib c eoeHHO-maKmunecKoü moHKU 3penuH. n o jıu m u u e c K o e Dfce
p e m e n u e Koıi(f)Jtmma, ece 6 oJiee yzjıyöjın ncb, nepeuuıo e cnojıcH yK) cmaduıo.
Hmchho 3aeoeeaH ue IHymu c u e p a n o ocH oenyıo p o n b e n o m e p e dpyeux
meppumopuü Asepöaüdjtcana.
nocne 3axeam a IHymu, Hejtfiıoufeücn ucm opm ecK U M u KynbmypnbiM
vfenmpoM AsepöaüdjKaHa, a m aKjıce oönadaıoujeü cmpameeu Hecmm
3HaHenueM, nejtbto aoopyjıceıiHux cun ApMenuu cmano yK pennenue na

3aeoeeaHHbix a3ep6aüdotcaHCKUx seMnnx u omKpumue Kopudopa

dnn

npııcoeduHeııUH uazopnoü uacmu Kapaöaxa k Apmhhckoü Pecnyönme.
BcKope, apMHne e menenue KopomKozo epeMeuu, mo ecmb 18 müh

3axeamunu dpeenuü zopod A iepöaüö.ncana JIühuh, pacnonoj/ceıııtuü ette
Hazopnozo Kapüöaxa. Tükum 0Öpa30M, nod npednozoM peanmaifuu uöeu
«caMoonpedenenuH» co cmoponu eoopyjtceHHbix eun ApMenuu 6bin
3axeaneH JIühuhckuü paüon, Komopuü 6un npo jeaıı « m p u d o p o M » Meotcdy

500

m ex H m u

cmopoHU.

3a6oeeaH ue Ulymu u Jlamma co cm o p o m ı eoopyj/ceıııtbix cun

ApMemıu m.Menuno tte m onbKo eoeHHuü xapaKm ep KoıujvıuKma, ho u ezo
codepjK üuue,
co3Öü6
uoeyıo
nonum m ecK yıo
npoöneMy
u
60 cnpeıtHmcme 06 ü 6

npoeedeuuıo

M uhckoü

Koıi(f)epemfUU,

npmeüHHOÜ

o cyu fec m eu m b m upom eoph c c k v io m uccuio.

B
pe3ynbmüme,
OKKynaifUH
KenboadJicapcKoeo
paüoım
AsepoaüöJicaıtcKoü Pecny 6nmu, ocyufecmeneıtuan c 2 7 Mapma no 2 anpenn
1993 ,'oöa eoopyjtcenıtumu cmaMU ApMeuuu, eueena KOH(pnmm hü
KaH ecm eeım o uoeuü ypoeem . 3axeam c UHmeucueHoü cK opocm bio
meppumopuü, HaxodnufuxcH 3a npedenaMU Haaopıto^o Küpa 6axa co
cmopouu Apmhhckoü PecııyönuKU ceudemenbcmeoean o uoeoM əmane əmane oı<Kynaifuu. Hocne əmozo apMUH ApMeııuu 3ü 1993 eod 3axeümunü
m ü K u e paüoubi A 3e p 6 aüöJK aııa, k ü k AsÖüm, 0m ynu, /Jjıcaopaun, Työadnbi
u iatL 'UJtün. Bce ' J i n u meppumopuu 6 unu nodeepauymu co cmoponu apMHiı
əm ıtm e cK U M HUcm KO M .

Tükum 0Öpü30M, c o cm opoH U H o opyjK eııııu x cun ApMeıtuu 6 u n u

7 paüouoe (Jlanuıt, KenboaöJtcap, Aj’öcim, Omynu,
JİJKüOpüun, T y 6 a ö n u u Iüusujiü h) ıiüxoÖHUfuecH iü npeöenuMU HacopuoK u pu ou xcK oeo peeuottu,
(4,4 muc. km 2) HenHioufe^ocn oöhCKtnoM
O KKynupoeüH bi

m eppum opuunbH bix npemeınuü ApMenuu u npeeocxodnufue p ü 3M e p u eso

meppumopuü e 4 puıa. ApMenun npedcm uenH em öuHiıyıo OKKynuifuıo kük
n o n u m K y caM OonpedeneuuH apMHitcKoü oOufuuu HaJ0pıi 0 -Küpü 6axcK0J0
pesuona. B pe3ynbmame 6 onee 1 M unnuoııa JK um eneü (15% om oöıifeeo
K o n m e c m e a ııacenenuH) A 'iepoaüöjtcüHU cm unu oeJiceııifüMU u 6 u n u
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U32HüHbi co CBOux poÖHbix 3eMeıib. B HacmoHUfee epeMH öojıee 20 %

npuHHmue

meppumopuu A3ep6aüdjtcaHa (17 mbic. km 2) naxodumcn nod OKKynaifueü
eoopyoKenHbix cun ApMenuu.

peK O M eudam enbnuü xapaK m ep.

TIomumo
Jinoeo,
3a
1988-1994-e
eodbi
e pejyjibiname
ocyıif ecmsjihe.xıoü co cm opomı ApM eııuu nojıumuKU zocyöapcmeenHoao

o m eem cm eeH H O cm b

meppopu3Ma u ee/toifuöa,
ömjio coeepm em o 373 meppopucmımecKux
aKmoe (e naccaoıcupcKux aemoöycax, naccaofcupcKux u apysoehix noe3Öax,

nocpcdum ecK ux

ycm yn oK ,

mpancnopme,

20cydapcmeeHHbix
nejıoeeK, a 1705

e

uacejıeHHbix

nyHKmax,

epajıcöaıtcKux

u

oöveKmax), e xoöe Komopux 6buıo y6umo 1200
6biJiu paı/eHbi. Kük u e npeöbiöyuıue epeMena,

'jaxea mııu hccküh
nojıumuKa
apMHH
conpoeojıcdajıacb
MaccoebiMu
yöuücmeaMu. Tük, 3a 1988-1993 zodbi e pe3yjibmame eoeıuıoü oKKynau,uu
ApMenuu noauöjıu 20 000 ajsepoaüöjıcaHnee, 6ojıee 100 000 nejıoecK 6ujio
paneno, a 50 000
uneanudaMU.

nonymıe

paneHim

pa3Jimuoü

cm eneııu

cmanu

znajsa h ü

omKpoeeHHym saxeamntmecKyıo nonummy ApMeııuu u ııe

npednpunma hukükux deücmeeHHbix Mep no ycMupenuK) azpeccopa.
Ha
3acedanuHX
Coeema
Ee 3 onacnocmu
OOH,
noceHUfemux
ypesyjıııpoeaııUK) KOHtpnuKma u e npoifecce npuuHmm pejojuouuü 822, 853,
874, 884 eocydapcmea - nocmoHHHbie nnemı Coeema ııe coanacunucb
npu3Hamb ApMenwo e Kanecmee eocydapcmea-aapeccopa u npednonnu
ypesynupoeamb KOH(pnuKm e paMKax M uhckoso npotfecca OECE nymeM
nepesoeopoe.
ceoeü
6e3HaKa3aHHOcmbK)
ApMeuıiH
eocnonb'joeanacb )m ıiM u conna 6 0 3 m o jk h u m ıte cnumambCH c 4-mh
BoodyuıeeneHHaH

pe3onıoifUHMU,

npuHHmbiMU

CoeemoM

Ee3onacnocmu

OOH.

Hmo

mcaemcH denmenbHocmu OECE, ocyufecmenneMoü 3a jm u eodu, mo
pa3pa6om auH u ü eıo c ifenbio peanu3aifuu m eecm m ıx pe30JH0ifuü Coeema
Ee3onacuocmu O OH «Epa(puKa ueomnojKHbix M ep» ne 6 un e cocmoHuuu
enunnue Ha coöumuH. Oöhum m ocHoemıx uedocm am K oe OECE
HennemcH mo, 'tmo e opsanmaifuu omcymcmeyem MexaııuiM canKi{uü
oK asam b

npomue cmopomı, tte eunomiHfoufeü ycnoeun öoeoeopa. JloKyMenmu,
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npuMetiHeMUÜ

OECE,

e

jıuuib

tıocH m

KOHcynbmamueHuü

H om um o əm o eo ,
tte

daem

u

npunifun 63anMHUX

e03M0JKH0cmu n ecm u

m uccuü,

eıtoeh

npodeMoncmpupoeae,

nm o

nennemcH

cmopüHHUKOM p a 3pemenuH npoojteM U epaM K ax npuH ifunoe OECE.
noMUMO m oao, nm o ApMenuH saHHJta H eKoııcm pyKm ueııyıo no3Ui{uıo
e

xoöe

nepeeoeopoe,

y p e. y. ntpoeanuH
y

omHocumenbHO

n poeodu M bix

KOH(pnuKma

2ö c \ö a p c m e -n n e n o e
eao

M uhckoü

M upm iM

öühhoü

nymeM,

zp yn n u

y p e zy n u p o e a n u n ,

a p yn n oü

ue

m om

6uno

ocm aeu n

c

ifenbio

(paKm,

ifenbnoü

M upnuü

mno

n03uifuu

n p o ifec c

6e3

pe3y:thinam oe.

Jluuib,

co

hühuhüh

em opoü

2oda,

1993-20

nonoeuHbi

ooufeıtıtuuoH ajt bHuü nudep F eü d a p Anuee, eutıocH ııa M ejK öyH apoötıyto
ap eu v

K öonbiuoMy cojıcaneııuıo, Mupoean oöufecm<senhocmh 3üKpuna

rpyn n oü

3a ceou öeHttıtH cm o p o n e, H apyuıatoufeü dozoeop. Ho
d a jıc e nocne OKKynaifuu ceoux seM enb A se p ö a ü ö jıc a ıı ıte omKü 3ancH om

EaKUHCKOM Memponojıumene, eo3dyumoM mpancnopme, e naccajıcupcKOM

eodnoM

M u h ck o ü

oöecneneHUH

n pooneM y

Hacmıtocmu

eo n p o c

6e3onacHocmu

m eppu m o p u a n b m ıx

A sepöaü djK au a,

n pem em u ü

ApMenuu

e

npom ue

A 3ep6aüdjKaH a u npoöneM y eoeııııoü oKKynatfuu, nocm apancn ycunum b
enuHnue

a em o p u m em m ıx

M ejK Ö yH apodm ıx

opeaııusaifuü

öjih

ycmunoeneHUH Mupa e p e zu o ııe .
Tlpe 3 udeHm A s e p o a ü ö J K a n a reüdap Anuee c ifenbto y p e e y jtu p o e a n u H
KOMpnıtKma

M upnuM

nym eM

n p o een

M iıo ^ o H u c jıe ııııu e

d e y c m o p o ım u e

ecm pcH u na eu cıu eM y p o e ı ı e c zn aeaM U z o c y ö a p c m e , npedcmaeumenHM U
pm jıuH H ux

dejıesüLfuü,

a

maı<jıce

yn acm eoean

na

M iıosocm opoıtııu x

caMMiunax e paM Kax OECE, ecm peuancH c conpedceöam ejiH M U M u u ckoü
r p y n n u , een n e p e z o e o p u c n p e su ö e ıım o M ApMeııuu. Bce ıtn ıt ecm p en u
6unu
e a jtcn o ü
c o c m a e tıo ü
H acm bto
eso
n o cn ed o ea m en b n o ü
u
ifenenanpaeneHHOü nonumuKu.
MMeutıo

e

pe3ynbm am e

n pu nijun uajibuocm u,

eonu

u

dunjıoM am unecK oü öeH m enbiıocm u npesudeum a A3ep6aüdjıcana Feüöapa

Anueea, n ocn e docm uj/cenuH coenauıenun o npeK paufenuu OcVih 12 muh
1994 <’o ö a , e paM Kax M u h ck o ü 1'oynnu OECE cmanu o c y u f e c m u J i H t n h c H
cucm eM am uH ecKue n e p e j-o e o p u c ifenbio M u p n o e o y p e cyn u p o e a ııu n ApMHiıoA sepouüöJicaııcKOc’o ı«)n<j)nuı<ma.
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Ha EydaneıumcKOM caMMume OECE, npoxodueuıeM c 5 no 6 müh,
öujıo npuıınmo peuıeHue oö «HHmehCu<puKaiiuu denmejibHocmu OECE
e C6H3U c Haaopno-KapaöaxcKUM Kon<pJiuKmoM». B npuHnmoM doKyMenme

maKjHce codepjH canocb nonootceHue o pa3M eufenuu MHozoHau,uoHajibHbix
MupomeopnecKüx cun OECE c ijeıibio oöecneneHUH cm aöunbH ocm u
e p esu on e.

[Jomumo əm o zo

e E ydan eıu m e

3a npeöenaM U

pacnojıo.nceıiH bix

əmane p e ıu e n u e eonpoca o c m a m y c e Haeopnoeo Kapaöaxa.
HecMompn na m o, umo A 3ep 6aüöJHcan, ne oyöynu nojtH ocm bio c o jn a c e ıı co
ux npuHHn, ApMenun,
n p o ö eM o n cm p u p o ea e HeKOHcmpyKmuemıü n o ö x o ö , om eepan a ux.

eceMU

nonojHceHUHMU

9

öanmıx

m eo ıcö yıta p o ö ııo eo n paea,

npoeedenun 3acedan u ü d a m o ü cm pyK m ypu.

n on n ocm bio ııenpueM neM um u

Poccuh

npednoətceHUÜ

aoöa c o n p e d c e ö a m e n u M u h c k o ü epynnu O E C E

HOHÖpn 1998

UHcmumym con pedcedam ejibcm ea Muhckoü zpyn n u .
Eujio npunnmo
p e m e n u e o ıtasHaueHuu deyx con peöcedam en eü Muhckoü sp y n n u c ijenMO
OECE e K anecm ee con peöceöam en eü öu n u Ha3HaueHu
u (PuHnnnöuH (no3jnce ux 3aMenunu llleeijUH u (PuıuifiıtöuH).

na

em opoM

maKotce öuji ynpejHcden

H a Muhckoü Koınpepeııuuu

a 3ameM ,

Haeopnoeo Kapaöaxa,

ebiöeunynu o n e p e ö n o e npeönoJHceııue, m m o p o e n p o m u eo p eu u n o HopMüM
a m a ıo ıc e uıım epecaM A jepoaüö.HcaHa, 6 u n o

ne ö a e a n o e03M0JHcn0cmu önn ö a n b n eü w ee o
n p o e e ö e n m n e p e e o e o p o e . H e UMeıoufuü a n a n o eo e e M u poeoü npaKmuKe,
3m om npunifun ocn o eu ea n cH n a u ö e e « o 6 ufeeo e o c y ö a p c m e a » . npe3uöenm

Ha npoxoöueıueM 2-3 öem öpn 1996 zoöa JIuccüöohckom caMMume
OECE, e pe 3ynbmame dunnoM am uuecK oü denm enbH ocm u Hpemöenma

A lepfıaüÖJHcaHa p e w u m e n b m iM

A 3ep 6aüÖJHcaHa reü bapa Anueea 6un npumm doKyM enm, onpeöennıoufuü

yeaJHcenue k npunifunaM u öoKyMCnmaM, npuHHmuM na Eyöaneuım cKOM u

6a3y öjih ypezyjıupoeanun
KompnuKma.
iaHHjıeHue, codepjncauçee mpu npumfuna omHOcumenbHO ypeaynupoeanm

J1uccü6ohckom caM M umax O E C E .
BuöeujHcenue npumfuna

M ejHcdynapoÖHO-npaeoeyK)

ApMHH0 -A3ep 6aüöJHcancK020

KOH(pnuKma,

cöenaımoe

om

ımenu

K om opoe

n p o m u eo p en u n o

co3ÖaııueM

cepbe3H bix

0Öpa30M o m e e p e ö a n n o e npeönojncenue,

un m epecaM

A 'jepöaüö.ncaııa

« o 6 ufezo

n p en n m cm e u ü

u

om anano

ıte

ıtapnöy c
ypeeyjıupoeanm

a o c y ö a p c m e a ))

önn

n p o ife cc a

öeücmeyıoufezo npeöcedamenn OECE, Munucmpa unocmpaHHbix öen
llleeüifapuu (Pnaeuo Kommu, 6 uno npuHHmo npu nodöepjHCKe
53 ,'ocyöapcme (sa ucKJi/ıoneııueM ApMenuu) u 6uno eKJiıoHeııo

cyıifecmeyıoufue e no3uifunx cmopon. B pe3ynbmame, e nepeeoeopnoM

e

nocne

e H anpaenenuu ypeaynupoeauuH KOHCpnuKma cmcuıo Hee03M0JHCHUM. nocne

e m uecm ee c m p a n -

m oeo, kü k eu öeu H ym an conpeöceöam enH M U u öch «o6ufeeo e o c y ö a p c m e a »

3amiK)HumenbHbiü

öoK yıuenm

JJuccaooHCKoeo caMM uma,

JIuccadoncK O zo

ııapnöy c Poccueü,

caMMuma.

KOH(pnuKma,

maKjHce

eu fe

6onbwe

npomueopemiH,

yc y a y o u n o

npoifecce bo3huk 3acmoü, a öocm u.)iceıtue nojtojıcumcnbiıux npoöeujHcenuü

conpeöcedameneü Muhckoü epynnu 6 binu maKJHce u36p a n u (ppamfun u
CLLfA.

n o m ep n en a Kpax, öeH inenbiıocm b M u h c k o ü jp y n n u saw na e mynuK.

B 1997-1998-x zo d a x con peöceöam en u M u h ck o ü epyn n u , onupancb
na JluccaöoHCKue npuıtuunu, eucmynunu c mpeMH npeönojHceHUHMU

yp e e y jıu p o e a n u io KoucpnuKma, 26 an pen n 1999 z o ö a no uııu ifu am u ee CLLIA

om nocum enbH O y p e e y n u p o e a n m KOHCpnmma. B u ö em ym o e umu e wone

npe 3 u öeım aM U A3ep6aüöjH caua u ApM eıtuu e hohom (popM am e, nm o ö u n o

1997 zoöa n ep eo e npeönojncenue - «naKemHuü» eapııamn ypeeyn upoeaııuH
KoncpnuKma nodpajyM eean oönoepeMeHHoe peu ıen ue eo n p o ca 06

o ö o ö p e ıto M u h ck o ü jpynnoü O E C E . Ho u e pesynbmam e ö a ııu o ü ecm p en u

o ce o 6 ojHcöenuu

y p e e y jtu p o e a ıım

oKKynupoeaHHbix

asepöaüĞJHcancKux

3 eMenb,

C

e

ifenbio

BawummoHe

UHmencuenbix

o cm a m yc e Hazopıtojo Kapaöaxa. B cennm ope 1997 eoöa 6 un npeÖJiojHceıt

u

oceoöojHcöenue

m au,

npeöycMampuea to ufuü

oK K yn u poeam u x
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ua

nepeoM

a3epöaüöJHcancKux

əm ane

ııa Lianucb

m onum

n p o ife c c y

ıte n o c p e ö c m e e ııııu e

n epezoeopoe

nepecoeopu

no

Mejncöy

maKJHce ıte 6 biJio ö o c m u sn y m o K üiiK pem ıtojo npoöeujHcenuH e n p o ife c c e

pacnonojHceHHbix 3a npeöenaMu H ajopıtojo Kapaoaxa u p e w e ım e eon poca
«no3manHbiü»

npuöanm

KOH(pnuKma.
n epesoeopax

nonynuewux

npeöycMampueanocb

no3JHce

Ha npoeoöuM bix e ııa 'ia n e 2001 J o ö a
M ej»cöy
n a se a n u e

npe3UÖenmaMU
«n apujnccK ux

cu cm eM am u 3u poeam b

3 eMenb,
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ö eyx

cm pau ,

npunifunoe»,

nonojHceıtuH

m p ex
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n peöjıo jıceııu ü , («n aK em n biü » m a n , « n o jm a n ıtb iü » nnan u uden « o 6 ın,e2o

nocne

20 c y d a p c m « a » ) y c m p a u s a ıo ıq u x cm opoH bi.

c o c m o H .ıo c b

Iloimce e M a p m e 2002 a o d a conpedcedamenu M u h c k o ü apynnu
OECE e x o d e eu su m a e p e z u o n eudeuH yjıu npedn ooK eu u e o npodojıotceHuu
nepeeoeopoe
hci
vpocme jiu h h u x npedcmaeumejıeü n p e3 u d en m o e
AsepöaüdztcaHa u Ap.wenuu. jla n n o e npedjıoM ceuue ö u jio n pu n n m o oöoum u
eocydapcm eaM U u nepeeoeopu e öühhom cpop.uam e npoc)o:ı.)icujıucb e

>moeo,

MeJKÖy

npe^udenm aM U

14 ecmpe'i: 5

A iepöaüö.ncana u ApMeuuu

2008 eoöa e CanKm-Hemepo\’pee,

uiohh

2 hohödh e MocKee, 28 Hiıeapn 2009 aoöa e Hıopuxe, 7 müh e IIpaee,
4 uıoıt:: e CaHKm-lIemep6ypze, 17-18 uıonn e MocKee, 8-9 OKnuıöpH
e Kuuuıııeee, 22 nonopH e Mfouxeue, 25 HiıeapH 2010 zoda e Cohu, 17 uiohh

oınpajıcaıoufuıı n o cymu «n o əm a )iH u ü » m a n , a ApMeuun enoeb e u d e u n y jıa

e CaıiKin-IIemepöypee, 27 OKinnopH e Acmpaxanu, 5 M a p m a 2011 eoöa
e Cohh, 24 u k ) h h e Ka 3 auu, 25 nueapH 2012 eocia e Cohu. ffeenmaH,
a m aKJK’c luecman U3 n ep em ıcn eH H b ix ecmpeu npouınu npu nocpednuHecmee
npesuöanna Poccuu. B npedocmaeneuHOÜ uncpopMaifUu o m H o c u m en b u o

e o n p o c o c m a m y c e Haeopnoao Kapaöaxa e K anecm ee nepeonanajibH oao

cymu np<>eoduMbix nepeeoeopoe e xoöe daHHbix ecmpen, ym3ueaemcH o

ycnoeuH, e p e 3 y jib m a m e nezo nepezoeopnuü npoifecc cmoeb 3auıe.ı e mynuK.

cyufecnıaoeaH uu 6 a 3 o e u x npuuifunoe, pa3pa6om m Komopux 6una uanama

B ifejıoM, n e p e z o e o p u , n poeodu M bie e paM Kax M u h c k o ü zpynnu
OECE u compydnuHecmeo c ö ü h h oü o p 2an u 3 ai(ueü, ocyıuecıncjımucb e

e p a M K u x n poeoduM oao e menenue nocnednux nnmu nem «n p a J icc:K o so
npouec( ıi » u npeepamuemuxcn e MadpudcKuü doKyMeum. OmuocumenbHO

f lp a s e . A 3epf>a üöjhcci11ckuh c m o p o u a n oddepoıcu eajıa IJpaDKCKuü (popM am,

p e 3 y jib m a m e

pecnusye.uozo

oöufenaifUOHajibHUM

JiudepoM

re ü d a p o M

nuuib 3 a n e p u o d c 1993 - n o 2003 z o d u I lp e 3 udeHm A 3e p 6 a ü d o K a n a F e ü d a p

pnda ckııiHbix npuHijunoe docmmnymo onpeöe.ıeuuoe coz.ıauıenue.
HecMoınpn na mo, Htno no pndy npuuijunoe, oocyoıcöae.Mux ua ypoene
n p e3 u c)en m o e, H yecmeyemcH nanunue coanacun, .ue.ycch’ no jUi{UHMiı cmopoH
e omnoK-eHuu onpeöejıeııııux npuui{unoe ocmaıomcH npomueopenuH.

Ajıuee npoeen 23 e c m p e n u c I Ip e 3 udeHmoM A pM enuu u o k o jio 150 ecm p e n c
p yK o eo d cm eo M OECE u npedcm aeu m e.W M u M u h c k o ü spynnu.

yKa3ueacmcH,
Htno
nocne
öocm ıoıceH un
eceoöufeeo
coenacun
o m u o c ıiih ibiıo ecex o o c x o ıc ö a e M b ix eonpocoe, 6ydem npımnm mom unu

A jıu eeu M eneıuH enojıum uH ecKoeo K ypca A jepöaüdjıcaııa u n p eep a m u jıu cb e
o d n o U3 eeo n p u o p u m e m n u x Hanpaejıenuü. JJocmamomıo om M em um b, umo

C 16 anpenn 2004 zoda e llp a 2e e n o e b nananucb npoeodumbcn

oHumenbHuü d oK yM en m .
h> uıonn 2009 z o d a
na

u h o ü 3cu:

n ep ee o eo p u ua ypoen e Munucmpoe unocmpaHHbix den AsepöaüdjKana u

ApjueHuu.

JJo nema 2005 s o d a e pctMKax “IlpcmccKOc’o n p o ife c c a ”
MUHUcmpbi UHOcmpaHHbix den o ö o u x eocydapcm e npoeenu 11 ecmpeu, e
x o d e K om opux oöcyoKdanucb dem a n u hobozo nnana no MupuoMy
y p e e y n u p o e a ıtu ıo

KoucpnuKma.

ypeeynupoeauuıo

KoncpnuKma

B

xode

üM euyeM ux

n epezoeopoe
“üpaoKCKUM

no

M upııoM y

npoi{ecco.u ”,

o6beKmoM oocıoıccteııu ü cmanu d em a n u “noımannoeo ” nnana. Bo epeMH
n ep eso eo p o e,

KoncpnuKma,

2004-2006-x zo d a x n o y p e zy jıu p o e a n u ıo
Heı<oncmpyı<mueıtaH no3Ui{ux ApM euuu cnoco6cmeoeana

n p o eo d u M b ix

npuocmauoeneHWo

e

“IIpcu/ccKoeo

npoıçecca ”

u

öespesynbmamHocmu

n e p e 2o e o p o e .

C

ifenbio

e um ajn.
maKJice

iCKOM

npoifecca

y p esyjı u p o e a n mı

Ap m h h o -

A3ep 6aüdjKaucK020, Hasopno-KapaöaxcKozo KoucpnuKma, e Koııife Honopn
2007 eoda e Madpude cm o p o u a M öunu npedcmaeneubi 6a3oeu e npu ııifu n u .
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z o p o d e Aı<eunb n p e 3 u d e n m u CLUA, Poccuu u 0paııifuu

o 6 cydu n u

Ap.MHiıo-A jepoaüö.ııcaHCKUü,

Hacopno-KapaoaxcKUÜ

KOH(pnw<in. Ha npuuHmoM mpeMH npe3uöeıım aM U coeM ecm noM uınejıenuu
c o d e p jıc a iocb n onojtceuuu o m o u , HinoON c o n p e d c e ö a m e n u n pedcm aeu n u
n p e 3 uöeııınaM A 3ep 6aüdjKana u ApMenuu ııoeyıo e e p c u ıo
n p eö n ojK cu u ü ,

oön apoöoeauH ux

29

hoh 6>ph

2007

M aöpuöcmx
,'oöa, <’()e 6 unu

o m p a jıc c ııu n o cn ed ııu e npeönojıceuuH ı< Ea3oeuM npuııifunaM.

Ha oHcpcÖHoü H cm pene n p e 3 u öen m o e A 3e p 6 a ü ö jK a n a u ApMenuu,
cocm oneıueücH 25 n u eapn 2010 c o ö a e C ohu n pu n o cpedn u H ecm ee Poccuu,
nepecoeopu

ycK openm

ecmpeue

omnocumenbuo ypecyn u poean u H Kon(/unu<ına npoxoöu n u ııa

o c u o e e oO noejteuH ux M aöpudcm x npunifunoe, n p e ö jıo jıc e n n u x e ö e m 6p e

2009

eoda

nepecoeopoe,

conpedcedam ennM U
a 3 e p 6 a ü ö jK a H c m n

M uhckoü
cm opoua
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rp yn n u .
npunnna

Hocne

jm u x

n peöjıojıcen u e,
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ebideu n ym oe na ocHoee M adpudcK ux npuHifuno6, a ApMenun nonpocuna
d e e hedenu dnn m ozo,

umoöbi eu pa3u m b

ucmeneHUH dannoao cpoKa,
nocjıedoeajıo
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hum

o m n o ıu e H u e .

I lo a ıe

con pedcedam ejıeü otpuuua.abno ne
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om eem a, ö u n a ucnonb3oeana maKmuKa npoönemiH

h u kü kozo

epeMenu.

Ha npoxodueuıeM 26 uhjhh 2010 zo ö a e Toponmo caMMume

ocyufecmenen npHMOÜ duanoz Meotcdy npe3udeumaMU Asepöaüöotcana u
ApMemıu. JJo uacmomıçezo epeMeuu npe3 udenm u deyx cmpau npoeenu
öonee 45-mu ecmpeu e MocKee, Bawum m oue, }Keueee, Jlnme, CmaMÖyne,
JJaeoce, Hbto-HopKe, MuncKe, Ilapuoıce, Ku-Becme, Conu, Kuutuueee,
Tlpaze, Cmpacöypze, Bapwaee, Acmaue, Kasaııu, PaMÖyüe, Eyxapecme,
Cahkiti-Ilemepoypee,

Iftopuxe,

Mtonxene,

«Eonbiuoü eocbMepKu» npesuöeH m u m pex eo cyd a p cm e con pedcedam en eü
M u hckoü ep y n n u OECE npunnnu coeM ecm noe 3aneneHue, e KomopoM

spanuife deyx aocydapcme e CadapaKe.

ynoMunaemcH

3üUjUUjaH

o

npedcmaeneHHOÜ

cm oponaM

oönoeneuHoü

eepcuu

M adpudcm x npuuifunoe. OmnocumenbHO daHHbix npunijunoe e npum m oM

Acmpaxanu,

a maKotce na

Ha cnoətcHo npoxoÖHiif ux n ep ezo eo p a x a3ep6aüdotcaHcmH cm opotıa,
ceoto

cnpaeednu eyto

nosuifuto,

cmcutKueaemcH

3aneneHuu yKa3bieaemcH, umo apMHHCKue boückü öon.ııcnu o csoöodu m b

Əmu npennmcmeuH ceH3amı c
meM, nmo na
nepesoeopax, ocyujecmejiHeM ux co epeMenu nanana KOHCpnuKma, ApMenıiH

3axeaneHHbie p a ü o m ı, öecHceHifbi donotCHU eepuymbCH na ceou 3eMJiu, e

deMOHcmpupyem HeKoncmpyKmueHyıo no3uijuto u ııe Mootcem paccm am bcn

30H e Kou(j>nuKma donotcm ı 6 um b p a 3 M eu çem ı M upom eopnecKue cunu,

c 3axeamHUHecKoü nonumuKOÜ. C öpyzoü cm o p o m ı, m om (paKm, nmo

lla zo p ııo M y K a p a ö a x y donotceu 6 um b npedocm aeneu epeM eHnuü cm am yc,

M upoean oöujecm eenuocm h npudepotcueaem cn « d eo ü m ıx cm andapm oe»,

no dpa 3)’Meea ıo u{ u ü
onpedeneuuu

caMoynpaenenuH,

eo3MootCHoomb

OKomamenbHozo

cm am yca

Mootcem

a

öum b
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eonpoc
oocy.vcöeıı

u

npuuHm Ha nocnedyıouçeM sm ane.

2011

c npennmcmeuHMu.

a

m ciKue

M eotcdyH apodm ıe

opeatım aijuu,

OECE

ııe

ocyujecmenHtom KOHKpemnoü denmenbHocmu no peanu3aijuu npuHHmux
umu npednootcenuü u pe3ontoijuü,

n p e 3 udenmbi CLUA, Poccuu u O pam fu u na npoxodusuıeM 25 müh
zo d a eo (j)pauijyıcKOM zo p o d e Jloaujih caMMume «Eonbiuoü

OOH,

kuk

n p o sp ecca

na

eo cyö a p cm eo

nepesoeopax.
c yeaotceuueM

maKotce npennm cm eyem docmuotcenuto

HecMompn

ııa

əmo,

a 3 ep 6aüdotcaucKoe

omuocumcH k mupomeop<tcckum ycwtUHM

eocbMepKU» yotce e mpemuü pa3 eucm ynunu c coeM ecmnuM 3amnenueM
omnocumenbHO ypezyjı upoecmu'A Hasopno-KapaöaxcKoso KoıujııuKma.

nymeM,
cucmeMammecKU u öeü cm eettııo y ıa c tn e y e m e ee p a 6 o m e. Jlocmamomıo

B 3aHenenuu npenıdeıtmbi aocydapcm e-con pedcedam en eü M uhckoü epyn n u
npu3eanu n u d ep o e ApM enuu u A jepoaüöjtcana «na npedcmonufeM e utoue

n uw b omMemumb, nmo n p e 3 udenm A 3 ep 6 aüdotcana HnbxaM Anuee e x o ö e

ApMHtıo-A sepoaüÖJHcaııCKOM

M uhckoü zp yn n u , mno

acm pc'ia

-

a em op)

caMMume

(uMeemcn

npodeM oucm pupoeam b

e

eu d y

Ka3aHcmH

nonum unecK yto

eonto

u

3aeepw u m b p a 6 o m y no coenacoeanuto OcHoemıx npuHi{unoe» (O cnoenux

Ea 3 o eu x

Ilpuuijunoe

no

ypeeynupoeaıtuto

OECE,

n p u jeam ıoü

ypeeynupoeamb

KotupnuKm

MupnuM

n poıueöıueeo epeMeuu npoeen 6on ee 70-mu ecm pen c conpedcedamenHMU
ceudem enbcm eyem o moM, nmo A 3ep 6 aüdotcatı

6 nepeyto on epedb om daem

npednonm euue MupnoMy ypesyjıupoeanuıo

KoncpnuKma.

Haeopııo-KapaoaxcKoeo

K 6 on bw oM y cootcanenuto, co epeM enu ceo ezo co3()aHUH M uhckuh

B ifenoM, ecnu n p o c n e d u m b u cm o p u to n epeaoeopoe e n an paen eu u u

zpynna
OECE,
xomb
u
3amnHna
e
npuHHmux
doKyMenmax
o meppumopuanbHoü ijenocmuocmu A3ep6aüdotcaua, HenpuKocııoeeHitocmu

KOH(pnmma).
ypeeynupoeanuH ApMHH0-A3ep6aüdjtcancK020 KOH(pnuKma, m o
omMemumb,

'tmo

ocyufecmeneHHUMU c

uapHÖy

uıaau

n o cp eö n u hcckum ıı

zpanwj, neoöxoduM ocm u eoccmanoeneHUH cyeepenumema, öo cux nop tıe

ycunuHMu,

docmuena otcenaeMbix p e 3 y n b m a m o e e MupnoM npoijecce. npm uuoü moMy

1992 zo d a M ejtcöynapoduhiM u opzauuutnuH M u u

eenuKUMU depotcaecmu,

npednpum m u

c

hcooxoöumo

jıuıuh

e

hohom

HauunaH c

(popMame.
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Tükum

06pa30M,

6unu
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ApMenuu u
otcenanue npodonotcumb 3axeam H m ecK yto nonumuKy, a c dpyeoü cmopomı,
mom tpaKm, nmo M eotcdyH apodm ıe opzaHUjaifuu, e Hacmııocmu npmeaımaH
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ypeaym poeam b

KOtupjıuKm

n p u d e p jtc u e a to m c n

MupnbiM

nym eM

M u h ckü h

npuH tfuna e3auMHbix y c m yn o K

ocyufecm ejıeH H yto
nymxMU

u 3 Öeotcamb

cmpeMHCb
c

neıibto

num aem cn

3axeam a

d o ö ıım b cn

OECE

u y p a e n u e a ıo m

meM

)tnuM, ApM HHcmn

caMbiM a z p e c c o p a u jtc e p m e y a zp e c c u u . IJojib3yHCb
P ecnyönum ,

c’pynncı

npu 3Hau

ne

mno

(paKm

azpeccuu

npomue AsepöaüdjtcancKoü

PecnyönıiKU co cmopoHbi Apmhhckoü PecnyönuKU. HecMompn ua mo, nmo
ApMHHcmH Pecnyönum epyöo napyıuuna npuHifunu mertıcöyuapoöııo 20

a zp e c c u ıo ,

eceMU

npaea, 3a<puKcupo6aHHbie e cm am be 1 u 3-oü Ycmaea O OH u
e 3aKiK>HumenbH0M Anme OECE, MHOsonucneuHue muccuu daH tm x

A s e p ö a ü ö jıc a ı 1om

apMHH

MejtcdynapodHbix

omeemcmeetiHOcmu

m eppum opuu

npu iH anm ı

mo,

3a

H a a o p n o zo K a p a ö a x a e m necm ee c m o p o m ı- y n a c m h u ifu KoıujnuKma.

oönapodyH

Hapndy c ımuu, 3a npouıedıuuü nepuod, M u h ckü h a p ytm a OECE u
c m p a m ı- c o n p e d c e d a m e n u dauH oıı z p y n m ı CLUA, P o c c u h u <PpaıUjUH ne

otcenawm

opzauınaifuü,

cöopoM

3anuMaK>Ufuecn

(paKmoe,

ceoeü denmenbHocmu ınöeeaıom , nuöo 11e
nenocpedcmeemoe ynacmue eo o p yjıcem ıu x cun

p e3yn bm am u
n pm n am b

Hecnu om eem cm eeH H O cm u 3a ypeeynuposaııue KoıupnıiKma u tıe nponeunu

ApMemtu e KOH(pnuKme.
HecMompn ııa :mıo, e coom eem cm eytoufux pejontoifitnx Coeema

HaMepemm o m 3 a m b d a e n e n u e na a e p e c c o p a . He 3anenHH o ö n o in a M H o 06

Ee 3 onacnocmu OOH, e 3aneneHuu npedcedam enn Coeema Ee 3onacnocmu u

ApMeHuu
npomue
Asepöaüd.iK'ana
u
11e
om paotcan
coom eem cm eeH H o daHuuü cftaKm e
npuH nm ux doKyM enm ax, cnootcHo

e doKVMeıtmax, n p m n m u x ö p y jıw u MeotcdyHapodHUMU opjatıuıaifUHMU e

azpeccuu

cnpaeednueoM
y p e sy n u p o e a n u u KoıufıniKm a. B m o otce epeMH, m om (paKm, 'itno n p o m u e
3axeam nuH ecK oü ApMenuu ııe npednpunuM aem cn hu kü ku x deücmeeHHbix
doöumbCH

nonojtcumenbHozo

npodeuotcenun

e

M ep, ııan ocu m yufepO a e m o p u m e m y OECE u ceo d u m k nynıo uade/vcöu
om nocum enbH o denm enbH ocm u M u h c k o ü a p y n n u .

IloMUMo əmoso, e pe3onıoifUHx 822, 853, 874, 884, n pu m m u x

CosemoM Eesonacnocmu OOH e xode 1992-1993 22., a maiiJtce e 6-mu
iüHcnemiHX
npedcedamenn
Coeema
Ee 3 onacnocmu
npu3Haemcn

m oü luıtı uhoü (popMe n pın ııaem cn
KOHCpJiıtKine

u

nodm eepjK Ö aem cn

yn acm u e Apm hhckoü PecnyönuKU e
(paKm

aepeccuu.

B

əm oü

csn n t

HeoöxoöuMü omMemumb, nmo na 2 9-oü ceccuu EenepanbHoü AccaMÖneu
OOH e 1974 ao ö y nıoöan (popMa aspeccuu (npHMan unu Koceenııan) 6 una
oöbnencııa eoeHiıuM npecmynnenueM . Ecnu e e n u m e depoıcaeu jıce.ıaıoın
o 6y 3 ()aııu> aepeccopa, npedcm aenntoufezo co ö o ü y ,’p o'iy M ejıcdyııapodııuM
omııouıcıuiHM, mo e co o m eem cm eu e c snaeoü VII ycmaea OOH,
neoöxoduMO

npednpunnm b

peıuum enbtıue,

npaKm uH ecm e

uıacu

u

3 acm aeunib ApMetıuto nodHUimmbcn sone M eM cöyııapoönoco cooöufecm ea.

ifenocmnocmb, cyeepenumem u uenpuKocnoeeHHOcmb

Me.vcdynapodno-npaeo8bie acneK m bi KoiKpjıuKma. OmKpoeeHitan

spaııuu A jepoaüöJK'aııa. H ecuompn na mo, 'tmo e doKyMenmax Coeema

aj'pcccuH ApMenuu npom ue A jep ö a ü ö jıca n a npom ueopenum eceM ııopMüM u

Ee 3 onacttocmu OOH omMenaemcn o neoöxoduMocmu HeMeönetiHoao u
o e ’ioeoeopo'uıoeo eu so ö a 3axeamnuHecKux cun c aiepoaüö/McancKux

nputmunuM MeJicöyııapoöHoeo npaea. Taı<, e nonojıceııuu I cmambu I-oü

meppumopuü, npedcmaeumenu eocydapcm e- 'inenos Coeema, e 'iacmıtocmu

M ejıcöyııapoöııoü

CLUA, Poccuu, 0pam {uu ne öas cosnacun npu3Hamh ApMenuto e m necm ee

npedycMampueaemcn « 3aufuma M c.vcöyııapoftıtoco Mupa u ocyufecm enenue

aepeccopa, npeöno'uıu ypeeynupoeamb KompJiuKm nymeM npeKpaufemiH

deücm eeıııibix KonneKmueuux Mep npom ue a ep eccu eııu x deücm euü u u ııu x

oettH u nepeeoeopoe.

napyw eııuü,

meppumopuanbHan

Tükum oöpaiO M , ycunun O O H u M u poeoü o ö u fe c m e e m ıo c m u no

MupnoMy ypeeynupoeanuto KOH(pnuKma n o npuHune m oeo, nm o A pm hhcküh
P ecnyönum

omKpoeeHHo

npudepotcueaemcn e o e m o ü

3axeamHUHecKoü

Y cm aea O O H - opcaııuiaifuu, Komopan nennemcn capaıttnoM Mupa u

monbKo

6e3onacnocmu,

e

m necm ee

npedcm aennıoufux y e p o ıy M upy».

aspeccuıo,

n ped n u cu ea em

Y cm ae

ho u ucnonb3oeanue cunu

M ejıccocyöapcmeemtux

om H ow en u n x

neoöxoduM ocm b

(nymm

ocııoeııoü

unu

2

ypeeynuposaıtun

iaöa'iu

3anpeu {aem

vcp o su

cunoü

tıe
e

cmambu 2-oü) u
eo3M()JicHux cnopoe

O cnoenoü n p u n m o ü

m cjicöv 2ocydapcm ecm u m o n b m M upnuM nymeM (nym<m 3 cm am bu 2-oü).

ö e jy c n e ıu n o ü M upom eopnecKO Ü denm enbH Ocmu O O H e p ea u o n e , nennem cn

E ocydapcm eo, noöeepzııyeuıeecH ü2peccuu e p eiyjih in am e üKma azpeccu u,

n osuifuu , ne uMenu d eü c m e e H m ıx p e 3y n b m a m o e .
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neped

donotcHU uecmu Meotcdyuapoduyıo omeemcmeeHHOcmb, a npuoöpemenue

CoeemoM Ee30nacH0cmu OOH o npueneueuuu k omeemcmeemocmu
zocydapcm ea- azpeccopa. JJocmamomto oöhozo (paıana, nepenucneHHoao
e nonootcenuRX o nounmuu azpeccuu, umoöbi coznacno cmambHM VI-VII
ycm aea OOH, Coeem Ee3onacuocmu npednpunfuı coomeemcmeyıoujue

meppumopuu nuöo KaKoü-mo dpyzoü eu zodu e pe3ymmame aepeccuu
HennerncH He3aK0Hmm.
Hapyxuenue ntoöoü m ynoMHHymux cmameü

c o zjıa c w

cmambe 39-oü

Ycmaea

O O H nodmmaem

eonpoc

npuH ydum enbH bie Mepbi npomue aapeccopa. B npımnmoü 18 deKaöpn 1967

zo d a pe3onıoi(uu FenepanbHoü AccaMÖneu OOH

azpeccuu
oöecneneHUH MenıcöyHapodııozo

onpedenenue

u

2330 (XXII) daemcn

c ijenbJO ee npedomepaufenuM
Mupa, 6e3onacnocmu, a maKotce

nonnmuH

npuHHmun deücmeeHHbix Mep e coomeemcmeuu c YcmaeoM OOH.

B

p eıo m on u u

npunnm oü

14 deKaöpn

codepoK anue

B

oifeıiKü.

renepanbH oü

AccaMÖneu

O OH

3314(XXIX),

1974 zo d a enepebie pacK pbieaem cn

nonnmuR

aepeccun

u

daem cn

cocmoHUfeü

cym b

u

M e.Ttcdyııapodııo-npaeoeax

U3 8 cm am eü,

P ecnyojıuKU, ceudemenbcmeyem o moM, nmo əmo HacmoHUfaH aepeccun.
Azpeccun ApMenuu ne HennemcH peanusaijueü npednucanHozo
Y cm aeoM O O H npaea na caM oonpedenenue, əmo ecmb spyöoe Hapyuıenue
4-zo nym m a 2-oü cmambu ycm aea — ucnonb3oeanue cunu npomue
meppumopucuibHoü

ifenocm nocm u

u

nonum m ecK oü

HesaeucuMocmu

dpyzozo zocydapcmea. Tom tftaKm, nmo eufe e 1989 zody napnaMenm
ApMenuu epyöo napyıuue ece nopMbi MeotcdyHapodnozo npaea, npunnjı
He3aK0HH0e peıuenue o npucoeduHenuu k ce6e uacmu meppumopuu
cocedueso 2ocydapcmea u mo, umo dam oe petuenue do cux nop ocmaemcn

on peden m acb

e cune, ceudem enbcm eyem o moM, nmo ApMenun UMeem k Asepöaüdotcany

CoznacHO 1-oü cmambe e m uecmee azpeccuu pacneııueaemcn

meppumopuanbHbie npememuu. B tfenoM, ApMHHcmn Pecnyönum epyöo
Hapyuıwta
ocH oenue
npunifunu
M eotcdyHapodııozo
npaea,

p e 30JiK)ifuu,

xapaKm epucm uKa u n p o n e n e n u H aepeccuu.

ucnonb3oeahue

cunu

eoeHuoü

oöhum

npomue

zo c y d a p c m e o M

cyeepenumema, meppumopuanbuoü ijenocmhocmu u non u m w ıecK oü
He3aeucuM ocmu dpyzozo zocydapcmea, nmo npomueopemım Ycmaey OOH.
2-an cmambH n pedn u cu eaem , nmo ecnu eocydapcm eo, Hapyuıan
V cm ae

pe3ontoijuu, a mounee öonbiuuucmea cmameü co cmopomı Apmhhckoü

OOH,

n ep eo e

ucnonb 3ye m

eoeHHyto

cuny,

mo

əm o

sarpuKcupoeanHbie e cmambnx I u II ycm aea OOH,

detaıapaifuu o

npuHifunax M eoKdyuapodHoeo npaea, npummoü 24 oKmnöpn 1970 eoda,

a
maKOtce e XenbcuncKOM 3aKntoHumenbttoM A ^m e CECE/OECE, npuunmoM
1 aezycma 1975 zoda. Hapndy c dmuM, ApMenun cojııamenbuo ne

ecmb

npoeodum pa3nmuü Meotcdy npaecmu apMHHCKoü oöufuttu, npootcueatoufeü

3-bH cmambn: a) 3axeam meppumopuu e pe3ynbmame amopotceıtuH,

ua meppumopuu dpyzozo zocydapcmea u npaecmu ocnoemü M accu
nacenenuH ııe^aeucuMoao eocyöapcmea, a maKotce 6e3 octtoeanuü omdaem

ceudem enbcm eo aKma aepeccuu.
H anadenm

eoopyjtcenHUX cun oöttoeo z o c y ö a p c m e a

ua m eppum oputo

d p y e o z o ^ o c y d a p c m e a unu coeepıueH ttaH eoenH an oKKynaifm tıesaeucuM O

6) 6 oM 6 a p d u p o e a ttu e m e p p u m o p u u

om epeMCHnoeo xapaKmepa;

npeuMyufecmeo npaecm apMHHcmx əmnmecKux epynn no cpaeHeuuto c
npunifunoM meppum opuanbH oü tfenocm nocm u ne3aeucuMbix zocydapcme.

oöhozo

nodo6nan mpaKmoem nopM MeotcdyuapodHozo npaea «no-apMHHCKU»

e o c y d a p c m e a co cmopoHbi eo em u x cun dpyzozo e o c y d a p c m e a ; e) ebicunm

coeepuıem o npomueopeuum napuotccKoü Xapm uu dnn Hoeoü Eeponu,
npuunmoü 21 Honöpn 1990 zoda u nennemcn ıtenpueMneMUM.

aocyöapcm eoM unu om ezo

umchu

eoopyjtceıınhix cun, ııeopaauujoeaHHbtx

c'pynnupoeoK unu naeMHUKoe u dp. na meppumoputo dpyzozo z o c y d a p c m e a
Mootcem pacifenueambCH

kük

aKm azpeccuu.

B cm am be 5-oü pe^omoifuu ytmsaHo, nmo u um K ue nonumuuecKue,
3KOHomuhcckuc, eoeuHbie nuöo d p y 2ue oöocnoeanuH ue M ozym onpaedam b
aapeccuto; aapeccun HenHemoı npecmynnenueM , nanpaeneHHUM npom ue
Mupa,

cmaöunbHocmu u me,

n o M im o

'Jmoao, e coom eem cm euu c MeotcdyHapodHbiM npaeoM

2euoi{uö nennemcn dennueM, H anpaenem uM npomue nenoeenecm ea u
ccmbiM mnotcenuM npecmynnenueM . B C6H3U c əmuM, 9 d e m ö p n 1948 eoda
FeHepcuibHan AccaM6nen O O H npunnna pe3ontoifw o 260 (III), a c 1961
zo d a ecm yn w ıa e cuny Kom euifun o «npedomepaufeHuu npecmynneuun

Kmo coeepıuun dau n oe npecm ynneuue,
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aenoifuda u Ham3anuu 3a nezo», umo cocmaejınem npaeoeyto 6a3y dnn

zocydapcm eo

HaKa3aHUH 3a 2euoi{ud. B xode aapeccuu ApMenuu npomue AsepöaüdjKana,
e omnouıeHuu a3ep6aüdjfcani{ee öbijıu ucnojib3oeaHH ece eudu deücmeuü,
npedycMompeHHbie d am oü KOHeeuifueü. 3axeamnuuecKaH nojıumum

H nbxaM Anuee maKJice e ce o u x ebicm ynnenuH x HeodtumpamHO sanennn, nm o

daHHoao zocydapcmea yztce öojıee 20 nem npoucxodum na zjıa3ax Mupoeoü

oöufecmeeHHocmu. TloamoMy nauıe 2ocydapcmeo, pyKoeodcmeyncb danmü
Komemiueü, oö.nadaem eceMU ocHoeanuaMu öjih mozo, nmoöbi eosöydumb
dejıo e Me.ycdynapoÖHOM cyde OOH npomue ApMmcKoü PecnyÖJium.
BMecme c meM, ece doKyMenmbi npummbie Me.ncdynapodHbiMU
op2aHU3aı^uHMU
cnyotcam
ycunenuıo
no3uv,uü
Asepöaüdjtcana
u pa3peuıeHuw KoıtrpnuKma na ocnoee npunıçunoe MeotcdyHapodnozo npaea.
C əmoü moHKU 3peuun, 4 pe30Jit0u,uu Coeema Ee3onacnocmu OOH,
peıuettufi OECE, Coeema Eepomı, Opzauusanuu Hcjiomckoü KoH(fiepemıuu
maKMce npedcmaenxıom snanuMocmb u xejımomcn npaeoeoü 6a3oü öjih

3auiumu cnpaeednueoü n03ui{uu Ajepöaüdjtcana na MejncöynapodHOM
ypoeue. B nocjıednee epe.un,
napjıaMeııma
u
HATO
meppumopuajibHan

e npum m ux co cmopomı EeponeücKozo
peuıenuHX
odno3HaHno
npu3Haemcn

ife.nocmHocmb

Ä3ep6aüdoıcaHa

u

codepcncumcx

mpeöoeanue nonoMcumb Koneij OKKynaijuu.
noJunuH
ypeeyjıupoeatı uh

Ä3ep6aüd3tcancKozo
KorupJiuKma.

z o c y d a p c m e o Ap.ueıtuu

Pecnyönmy. n p e 3udeum A^epöaüöjtcana

6 uno c o 3 d a n o e 1918 z o d y

Ocmaeancb

e

omıtomemııı

eep m m

npunifunaM,

oöufenaifuoHanbHbiM
nudepoM,
npe3udenm
A 3ep6aüdjıcaHCKOü Pecnyönuıaı HjibxaM Anuee sanenm o eaətcnocmu

Hazopno-KapaöaxcKozo
KoncpnuKma, HejtHioufeeocH ocHoemm npuopumemoM enetMiıeü nonumum
Haıueeo eocyöapcmea, ııa ocnoee nopM u npumfunoe Me.ııcöyHapoöıtozo
npaea
u
npu
oöecneneHUu
meppumopuanbnoü
ifenocmuocmu
A 3ep6)aüöjıcana, maKJice nodnepKuean HeoöxoduMocmb yKpenjteıtuH ycunuü
Me.jfcöynapoönux opaanmaifuü e daHHOM Hanpaenenuu.
B npoifecce nepezoeopoe no ypezynupoeanuıo KOH<pnmma
ap.MHhcküh cmopoHa, e3He 3a ocnoey npunifun caM oonpedeneuun natfuü,
mımaemcH doöumbcx npusıtanuH Hazopnoeo Kapa6axa e Kauecmee
caMOcmoHmenbitoao zocydapcmea. ApMme eocnonb3oeanucb npaeoM
ApMHHO-AsepöaüdjtcaıtcKOBO,

3eMnnx A 3ep 6aüöjtcaııa — EpueatıcKo.u x a n c m e e u SamesypcKO.u M axane.

ApMme

Ha 20pıi 0 -Kapa 6axcK020 p e zu o n a ,

n pooıcu eaıou fu e

dpyzux

e

m atcjtce

eocyöapcm eax,

u

kuk

m nH tom cn

apMHtte,

oöhumu

u3

H aifuonanbH ux M em w u H cm e. Coenacno mpM ctM M ejıcöynapoöıtoao n paea,

HatfuonanbHbie

M em w u H cm e a

caMoonpedennmbCH

.uoeym

(in te rn a l

se lf-d e te rm in a tio n ). Ho ə m o n e MOJtcem n p o u cx o d u m b e (popM e oöbH enenun

ne3aeucuMOcmu.
M em w u H c m e a ,

Əmo

maK

nee03M0JtcH0,

n p o jıcu ea ıo u fu e

na

kuk

ıta ifiıo n a n b iıu e

m eppum opuu

tıesaeucuM o^o

z o c y d a p c m e a , n e o ö n a d a ıo m n o d o ö m m u npaeaM u. H omumo jm o a o , n p a e o

caM oonpedenenuH

naifuü

ıte

ö o n jtcııo

npunifun

napyw am b

m eppum opuanbH O Ü ifen ocm n ocm u u n p o m u eo p en u m b öaıtttoM y npumfuny.

C 'jm oü moHKU 3penuH,

ap.MHne, ucnonb3yn n p a e o caMOonpeöenenuH,

Hapyuıaıom nopMU MeJicöynapoÖHoeo n p a e a u

Xenbcuncme npum fu m ı

OECE, e H acm nocm u n pu m fu n c y e e p e ıtıto e o p a e e n c m e a e o c y d a p c m e,
HenpuMcuenuH c u n u

ujiu yep o 3 b i

cunoü,

n ym eM ,

n ee M ew a m en b c m ea

eo

nenpuKocHoeeuHocmu epanuif,

enym penH ue

dena

eocyöapcm e,

ö o o p o c o e e c m ıto e o eunonHenuH o6H 3am enbcm e.

ApMenuH eucmynaem 3a mo, h m o 6 u e npoifecce nepeeoeopoe
apMHiıcKaH oöufuna Haeopnoao Kapa 6axa ynacmeoeana e m necmee
ca M o cm o n m e n b H o ü
6 e3 0 C n o ea m en b H U M

cmopomı.
/Jamtoe
mpe 6 oeanue
nennemcH
u ııe coomeemcmeyem npumfunaM MeJtcöyııapoöıtoeo

Haeopmeo
Kapa 6axa
e
mnecmee
caM O cm onm enbH O Ü cm opomı
npomueopenum u e m on bK o M audam y
Muhckoü epynnbi OECE, ho u 3aHeneHUio, npuHnmoMy e Konije 2008 eoöa e
npaea.

Yuacmue

apMHH

MocKee, coenacuo m m o p o M y , e npou,ecce nepeeoeopoe no ypeeynupoeaııuıo
KOH(pnuKma

donjtcmı

ynacmeoeamb

e

mnecmee

cm opoH

m onbm

A3ep 6 aüdjıcaH u ApMeuuH. HeodnoKpamHo omMenan mom (paKm, nmo
Hazopmıü Kapaöax mnnemcH uckohhoü 3eMneü u ueom-bejmeMOÜ nacmbio
meppumopuu A r3ep 6aüÖJtcaHa, n p e 3udenm H n b x cm Anuee sanennn o moM,

caM OonpedeneH un eufe e nanane X X eem — ohu co3Öanu ceoe m3aeucuMoe
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n a u cm opım ecK u x

m eppunıopuanbHoü tfenocmnocmu, ypeeyjıu poeatıu H KoncpnuKmoe M u p m m

zocydapcmea

onpedeneHHUM

ypeaynupoeattuH

— ApMHHCKyıo
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umo pyKoeodcmeo ApMe/tuu nodnucano MocKoecKyıo öeı<jıapaifu/o e

AsepvaüdjıcaHOM hu no kükum napcmempaM . Fnaea zo cyd a p cm ea HnbxaM

Kcmecm.ee oduoü

m cmopou, u
umo e coomeemcmeuu c daHHoü
de/CMpaifueü nepezoeopu eedymcn uejtcdy ApMeuueü u A sepüaüdj/caııoM .
B npomuenoM cnynae ApMeuıiH ne öojıjtata öuna nodnucbieamb daHHbiü

A nuee,

doKyMenm.

nodaHKU u c mpydoM eu jıcu eaem ,

H apndy

c

3 m ım ,

znaea

eocyd a p cm ea

HnbxaM Anuee

maKOKe

nodnepKuean,

nmo

ApMenuH

mnnemcH

zocydapcm eoM ,

ocm aem uM cn en e KOMMynuKaifuü, /laxoönufiuıcH e 3aeucuMOM om öpyaux
a o cyd a p cm e u cun nonoo/cemıu,
ApM enuu

e

m üccobom

ebiııyjıcöeuo paccH um ueam b na

nopnÖKe

ux

maıcjKe omMemun, nmo ı/aceneı/ue

nom daem

pecnyönuKy.

HeoöxoduMO

saH wım , nmo eon poc 06 onpedenenuu cm am yca H azopvıozo K apaöaxa

omMemumb

Moofcem öbimb pa3peu ıeu monbKO nocne m ozo, kcik m yda u e moM nucne u e

ım nw ıecK u x nucmoK, ApMenun nennemcH MOHOəmnmecKUM eocydapcm eoM ,

I lly ıu y

e m m opoM

eepnem cn a3ep6aüdoKaHCKoe ıtacenenue. HecoMHe/mo,

eon pocbi

donoKHbi

Henocmıtocmu

öbim b

p eu ıen u

A sepöaüdo/ca/ta

u

e

e

apMHHCKan o 6 u{uı/u öonoıcHbi 6y d y m

paMKax

öydyufeM,

ece 3mu

m eppum opuanbnoü
a 3e p 6 aüdj>tcaHCKan u

oKumb coeM ecmno e H azopnoM

əmuM,

m om

cpaKm,

nmo

e

uacm onu{ee

e pe3ynbm am e

ıte npojıcueaıom Hatfuoı/ajib/ibie MemuıUHcmea. H a p n d y c

Konuuecmeo Haceneuun ApMenuu,

Haxoönufeücn e p e 3yn bm am e

ceoeü nonum uKu e cocm onnuu caMou3onni(uu,
CoznacHo

epeMH

on yönum eanuoM y

HeymıoHHo yMeHbuıaemcn.

e paMKax npozpaM M bt

P a 3eu m m

OOH

K a p a ö a x e, e ycnoeuw c cüm ozo b u co k o zo cm am yca aemonoMuu. 2 Hon6pn

doK nady o Pa3eum uu H enoeenecKozo Homeni{uana, ej/ceeoÖHo nacenenue

A 3e p 6 aüdəıca// 0M u ApMenueü

ApM enuu yM e m w a em c n ua 2 3 -2 7 mbic. nenoeeK. B KOHife 80-x ze. X X e e m

3amjıeHuu npedycM am pueaem cn yp ezyn u p oean u e KoucpjtuKma na ocnoee

U3 3 ,7 Mii' vıuonnoeo HaceneHm ApMenuu öon ee L 5 Munnuona (4 0 % om

m eppum opuanbH oü i{ej/ocm nocm u Asepöaüdoıcaııa. JJoı<yMeıtm, npuuHmuü

oöufeeo Konunecmea Hacenenun) e 3noxy ne3aeu cu M ocm u e pe3ynbm am e

2008

5

zo d a

deK a 6p n

e

nodnucaı/HOM Poccueü,

2009

eo d a

na

ecm pene M unucm poe

uııocmpaıtHbix

den

zo c y d a p c m e OECE e Acjmnax maKJice n odm eepj/cöaem öaH iıuü nodxod

zon oda, 6e3pa6omui{bi, p a3pyxu oöpam unucb e 3 a p y6 ejıa tb ie eo cyd a p cm ea
u daHHUÜ n poifecc öo cux n op npoöonjK aem cn.
Vj/ce o m n o 20 nem 3axeamHUHecmH ApM eum,

k ypeeynupociaıtw o KOHCpJ/UKma.

B əm oü censu A pM en m öoju kh u n p u m m b m om
H aeopnuü

Kapaöax

cocm aenoü

nennemcH

cpaKm, nmo

Hacmbio

m eppum opuu

A3ep6aüdoKana, donoKHa nonoj/cumb Konei{ 3axeamıtuHecı<oü nonumuKe,
a

3ameM

KOHCpnuKma

ebicKa 3amb

ceoıo

no 3 uu,uıo.

a3ep6aüchıcaı/cKoe

B

n poi{ecce

2ocydapcm eo,

a

u

eo cyöapcm eo

HUKozda

m eppum opuü,

maKoıce nodnepKuean

mo,

n paea

(cmam bn

ı/e

nmo m u
5 l-a n

0Öpa30M

npodnumb

nmo

cMupnmcH
xmeeM

ece

Y cm aea

OOH).

n p e 3 udenm A 3e p 6 aüö.vcaıta maKOKe saneun, nmo homumo nonum wıecKozo
u n pa eo eo eo acneKm a KoncpnuKma, npaKmuHecmn etm o d a

ım om

numaemcH

npotfecc.

a 3epöaüc)jıcaHCK020 eocyöapcm ea, nocmonnno nodHepmean,

maKOKe na

nmo:

p a d u nepezoeopoe. Mbi ne daduM

Enaea

umo eonpoc o

«M h ne öydeM eecmu nepeeoeopu

ApMe/tuu eo 3MOJicnocmb 3aıtuMambcH

UMumaifueü nepeaoeopoe. Mbi öydeM eecmu n epezoaopu do mex nop, 110ı<a y
Hac 6yd em uaöejıcöa /ta eoccm ahoenem e meppumopuanbHoü ifenocmnocmu
A 3ep 6 aüdjKana. Ecnu ım o öydem Hee03M0JKHbm, m ozda A 3ep 6aüdjıcan,
nonb 3yncb

eoeıtHoü

ifenocmHocmb».

cunoü,
ApMeuun

eoccmanoeum

ceoıo

meppumopuaj/bi/y/o
A 3ep 6aüdjKan

m ım aem cn npedcm aeum b

e Kanecmee cm opom ı, napywaıoufeü M upmıü npotjecc, u m udem m ycm yn m .
B

C6H3U c

Ä 3e p 6aüdjKan

3muM,
do

HeoöxoduMO
cux

nop

omMemumb,

yuacm eyem

nejmıoujeücn eocydapcm eoM -azpeccopoM

cm o p o n e A 3ep 6 aü öjK an a u c e z o d m ApMenuto hukük uenb 3H cpaenum b c
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no3ui{uu,

npeÖMemoM nepeeoeopoe, saneun

enaea

ocH o ea n m dnn o c e o ö o jK d e n m ceoux m eppum opuü u əm o nodKpenneno
HopMaMU MejKÖyzıapoöHozo

HemucmpyKmueHoü

mciKj/ce

c oKKynaifueü, c nonumuKoü əmHunecKux uucmoK u epeM ennoü nom epeü
ceo u x

ucKyccmeeHHbiM

m

ypeeynupoea/tuH

Ho n p e 3 udeHm Hnbxcm Anuee n apndy c 3aneneHueM o moM,
n ap o d

ucxodn

meppumopuanbHOÜ ifenocmnocmu A 3ep 6aüdjıcana hukozöü ıte 6un u ıte 6ydem

zo cy d a p cm ea Hnbxcm A nu ee om öaw m npednonmeHue MupnoMy eapuanm y.
a 3 epöaü djK aH cm ü

nepeeoeopoe

e xode npoeoduM ux
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com

nmo

mom

e nepezoeopax
no ceöe

vjkc

cpaKm,
c

'imo

ApMenueü,

ecmb ycm yn m .
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B ceoeM ebicmymeHuu, cocmommeMcn 1 öeK aöpx 2010 zo d a

na

caMMume OECE e A cm an e, znaea zo cy d a p cm ea Hnbxcm A nuee enoeb
noduepm ean

m om

3axeam H m ecKoü
n u m a em cn

cpaKm, nmo ApMenun n e om cm ynaem om ceoeü
nonumuKu,
3aneun, nmo aocydapcm so-cu’p e c c o p

cdenam b

M upnuü

n poifecc

A 3 e p 6 aüdotcana maKOtce 3äxewı,

öeccMbicneHHbiM.

n pe3u den m

umo ApMeııun ceouM noeeöenueM na

n ep ezo eo p a x deMoncmpupyem, m o nmo ue otcenaem Mupa, ne ııciMepena
oceoöootcdam b O K K yn upoeam u e m eppu m opuu u

cm peM um oı co x p a u m

cmamyc-Keo n peepam u m b n ep ezo e o p u e ö ec cp o m ıu ü npoifecc. Fnaea
zo cy d a p cm ea HnbxaM A nu ee eufe p a 3 e u p a 3un zom oen ocm b ypezyn u poeam b
KOHfpnuKtn e paM Kax m eppum opuanbH oü tfenocm nocm u A 3ep6aü djfcan a na
o cn o ee HopM M eotcdynapodH ozo npaea.

B

nacm om ifee

epeMH

mnnemcH oöhum U3 c ü m u x
nonumuKu
A 3 ep 6 aüdotcana.

npoifecc

ypezyn upoeanu n

KoncpnuKma

nanpaeneuuü
n e p e zo e o p u
u

npuopum em H ux

Xom n

eneuaıeü
nocsım

KOHcjmdenifuanbHuü x a p a K tn ep , npe 3 udenm A 3 ep 6 aüdotcana Hnbxcm Anuee
3aneun,
o

nmo

e

n poifecce

eo 3epaufenuu

n ep ezo e o p o e

OKKynupoeaHUUx

m eppum opuü

603epaufeHuu ebwyotcdeHHbix nepecenem fee
c

əmuM,

3anenHH

moM,

o

umo

oöcyotcdaem cn

ApMenun

e poÖHbie

eon poc

A lepöaüöofcana,
jcmjiu.

ucKyccmeenHUM

Hapndy
0Öpa30M

m ım aem cH pacmHHymb epeMH n ep ezo eo p o e u, nmo nodoönan maKmma
nennemcn coeeputeHHO öecnepcneKm uenoü,

enaea aocydapcm ea Hnbxcm

Anuee nodnepKiıyn, nmo ne ceeodnn, ııe cnycmn decnmb nem, hc nepes cmo
nem, ilaaopnuü Kapaöax ne 6yd em HejaeucuMbiM.

n o əmoü npm une Hpe3udeHm Ä3ep6aüdoıcaHa Hnbxcm Anuee
HeodnoKpamHo 3anennn, nmo asepöaüd.JtcarıcKoe aocydapcmeo u napod
HUKozda ııe donycmnm, 'imoou na 3eMnnx A3ep6aüdotcana 6uno cosöano
emopoe apMHHCKoe socydapcmeo. HazopnoMy Kapaöaxy Mootcem 6umb
n p e d o c m a e n e n cmamyc nuuib
e cocmaee A3ep6aüdotcana. Ho əmo
603M0JICH0

nuu tb

6

paMKax

m eppu m opu ajibH oü

tfen ocm n ocm u

A3ep6aüdofcana. T n a e a zocydapcmea om M em un, umo hu oöuh eonpoc ne
6ydem peıuambcn eııe dam ozo npunifuna u A3ep6aüdotcan hu na uıae tıe
omcmynum om ceoeü npunifunuanbH oü no3uifuu.
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ƏLAVƏLƏR

Ə la v ə I . 1

AZƏRBAYCAN ƏRAZİSl (e.ə. VI—IV əsrbr)

Əlavə I. A zərbaycan tarix in ə d a ir
sənədlər və xəritələr

Əhəmənılər dövlətı e.e. 550-330-cıı ıllərdə mövcud
olmuşdur Həmin dövrdə Azərbaycanın ərazisi de bu
dövlətdən asılı idi.
Azərbaycan tayfalan illik bacdan başqa müharibə
zamanı Əhəməni ordusuna silahlı dəstolər do göndərməli idilər. Oxatan amardlar Əhəməni şahlannın demək olar ki, bOtün yüruşlərində iştirak edirdilər. Madalılar. asaqartilər. kaspilər. amardlar. mantiyenlər. müklər, skiflər (saklar). utilər ve digər tayfalar e. e. 480-ci
ildə Əhemeni şahı Kserksın Yunanıstana yürüşünde
iştirak etmişdiler. E. ə. 331-ci ildə baş veren Oavqamela vuruşmasında Atropatın rəhbərlik etdiyi ordu hissəsinin tərkibində madalılara kadusilər. albanlar ve
sakesinlər də biriəşmişdilər.

Ə H Ə M Ə N ILƏ R DÖVLƏTİ
( c.ə. V I—IV əsrlər)
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Əlavə 1.3

Əlavə 1.2

A ZƏRBAYCAN (e. ə. IV— III əsrlər)

E.ə. IV—b .e .lll əsrlərdə Atropatena Böyük Midlya
dan qərbdə və şimalda yerləşirdi. Cənubda Atropate
na Hirkan dənlzi ilə Matiana arasmdakı ərazini əhatə edirdi (Strabon IX cild, 13-cü fəsil, səh.2).

Strabonun məlumatına görə, albanlar (e.ə. I əsr - b.e.l
əsr) iberlər ilə Kaspi dənizi arasındakı ərazidə yaşayırdılar. Albaniya ərazisi şimalda Qafqaz dağlarına çatırdı
(Strabon, XI cild, 4-cü fəsil, səh. 1). Kaspiana da Albaniya
ərazisinə daxil Idl (Strabon, XI cild, 4-cü fəsil, səh.5).
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AZƏRBAYCAN (IV— VII əsrlər)

Sasanilər dövründə öz dövlətçiliyini saxlaya bilmiş hökmdar Albaniyada ölkənin ali hakimi idi. O dünyovi və dini hakimiyyətin məşvərətçi, qanunverici orqanı olan məclisə. məhkəməyə başçılıq edirdi; ölkənin bütün hərbi qüvvələrinin baş
komandanı idi. Alban dövləti antik Albaniyanın ənənələrini davam etdirərək. müstəqil daxili. bəzən də xarici siyasət yürütməyə cəhd etsə də, Sasanilərdən vassal asılılıqda olmuşdur. 510-628-ci illərdə ölkə mərzbanlar-canişinlər tərəfindən
idarə olunurdu. VII əsrin I yarısında Albaniyada Girdiman vilayətinin sahibləri olan Mihranilər nəsli üstünlük qazandı. Bu
nəslin ən görkəmli nümayəndəsi Cavanşirin dövründə Albaniya, 643-cü ildən başlanmış ərəb yürüşlərinə və Azərbaycanın cənubunun — Adurbadaqanın işğalına baxmayaraq, əsrin sonuna qedər özünün hərbi müstəqilliyini qoruyub saxladı.
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Əlavə 1.5

Əlavə 1.4

AZƏRBAYCAN ƏRƏB XİLAFƏTİ DÖVRÜNDƏ (VII əsrin II yansı —IX əsrin I yarısı)

XÜRRƏMİLƏR HƏRƏKATI (VIII əsrinsonu — IXəsrin Iyarısı)

——1" t J a b ül-Əbvab
(Dərbənd)

. Tiflis

Bab ül-Əbvab
(Derbənd)

TABASARAN

Qəbəle

Gencə
Şabran

Xunan

Göyçeg

Şəmkir

827 Şuşa
Naxçıvan

Varsan

Bakuyə
(Bakı)

ŞİRVAN

Ərdəbil
Lasub

778,808,
819-820.
821.824

778-779

TABASARAN
Neşave
(Naxçıvan)
Kiran
Vang

Muğan
Xuvey
(Xoy)
Ə hər

Əhər

Kərməsln

766-767
N om ok g

Mərənd

ƏRDƏBİL >
C Təbriz
'Çj.

Sərab

Dehxarqan
Urmiya )
Meyanic

\Vasit

MARAĞA
Xunəc

819.883

Uşnuh

^

827
^

(§) BƏZZ

Xəzəriər, ərəblər və Bizansın davamlı hücumlan nəticəsində Albaniya 705-ci ildə müstəqilliyini itirdi. Azərbaycan
bütünlüklə Ərəb Xilafətindən asılı hala düşdü.
Lakin Xilafət daxilində gedən parçalanma prosesi tarixi Azərbaycan ərazisində yeni dövlət qurumlannın təşəkkülü üçün
şərait yaratdı
Bu dövrdə geniş ticarət əlaqələri mövcud olmuş. elm inkişaf etmiş, xəritələr çəkilməyə, bant hazırianmasına başlanmışdır Yeni qalalar, məscidlər, sarayfar inşa edilmiş, ərəb xəlifələri üçün məqbərələr (sərdabələr) tikilmişdir.

Xürremilərin erəbləriə döyüş yerieri ve

illeri

Babəkin son döyüş yeri
Xürremilərin istinadgahı
Xürremilər herəkatının başlandığı ilkin ərazilər

IX əsrin I yarısında Məhəmməd Ibn Mərvanın başçılığı
altında ərəb qoşunları Azərbaycana hücum etdilər. 90 ilə
yaxın davam edən amansız vuruşmalar nəticəsində ərəblər
Azərbaycanı çətinliklə tabe edə bildilər.
Ərəblərin hakimiyyəti dövründə Atropatəna və Albaniya
vahid dövlətin tərkibinə daxil oldu. Bu isə ölkənin şimalı və
cənubu arasında gələcək iqtisadi və mədəni yaxınlaşma
üçün zəmin yaratdı.

Xürremiler herəkatının yayıldığı ərazilər
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Əlavə 1.7

Əlavə 1.6

AZƏRBAYCAN (IX əsrin II yansı — X əsr)
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Əlavə 1.9

Əlavə 1.8

AZƏRBAYCAN (XUI-XIV əsrlər)
AZƏRBAYCAN ATABƏYLƏR (ELDƏNİZLƏR) DÖVLƏTİ (1136-1225-ci ilbr)

-Şabran

TİFLİS

Şemkir^

l + Q O M ı ta n

Qobılpjp'

Gəncə
İU İ.M

Şemkir
Surxab,

V ' ---1^20-1239
" *

£><İ\yLƏTİ

Mərənd 'r~
'Ağdam'
Urmiya
Zacl&i

Şahbuz

.O liado
f İ P 1387,1393
^0 3 9 7 ,1 4 0 0

NAXÇIV/

XX

.BƏRZƏND

1265

Kuhistan

Kirmar

Lenkeran

Monqolların yürüşlerl
(1220-1239)
Qıpçaq yürüfled
(1223*1225)
Celaleddlnln Azerbaycana yürüfü (1225-1231)

-r

•O Isfahan
O

..

MİŞKİN
ƏRDƏBİL

_

en mühtım döyü»
yerleri ve tarlxleıi

_

Qızıl Orde xanlannın yürüşlerl (1288-1385)

♦ .... Teymurun yürüşlerl
(1388-1404)
Ucan
Urmlya

Kirman

\
MARAÖA

\ \
\ \

MİYANƏ /

/
riru ı$ t> fd
..•• Kaöızkonan
V

.

Şekl ve Qürcü deetelerl• .... nln Əllnceye blrçe yürüfü (1388)

•öarcam
U*nuh
S a in q n la

Zoncan

H OLAKOLƏR (ELXANİLƏR)
DÖVLƏTİ (1257-1359)
Vassal ərazilər

.............. Vassal ərazilerin sərhedləri

Səlcuq imperiyasının tənəzzülü dövründə hakimiyyət
uğrunda davam edən çəkişmələr nəticəsində yeni dövlət
qurumlarmın-atabəyliklərin təşkili üçün zəmin yarandı.1136cı ildə Azərbaycan Eldənizlər dövləti meydana gəldi. Bü
dövrdə təsərrüfatm inkişafı üçün əlverişli şərait mövcud
idi; metal əridilir, sənətkarlıq inkişaf edir, yeni şəhərlər salınırdı.
Atabəylər dövlətinin idarə edilməsi məqsədilə ali idarə
(divan-əl-alə) yaradıldı. Bu dövlətin nəzdində dövlət dəftərxanası, maliyyə idarəsi və ya xəzinədarlıq var idi. Eldənizlər dövründə Azərbaycan mədəniyyeti yüksək inkişaf səviyyəsinə çatdı.
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Cwlalrller dövl»llnln
(1389-1410)
HUIakü xenın yürüfU
------- Ü a Ua

C'
A«AU a
DƏHİZI

'D B N İ/

TƏBRİZ
''"ilereAa —
■%.

(fu W

öULTANİYYI

^ ------ ------------------------------

\Buxaru
I

XIII esrin 20-ci ve 30-cu lllw lndt beş v tr tn monqol yürilşlarl bOIOn Ctnubl Qefqezde olduğu klml Azərbeycenda de blr çox aülololorln haklmlyyHlnt to n qoydu.
12SS-Cİ llde Azerbeycen HOIekOler dövlellnln terk/blne dexll edlldl Azorbeycanda ve
one qonşu ərezllərdə HOIeküler dövletinl blr müddət Çobani teodelları Idare edlrdl
Onlar haklmlyyetde olsalar da, dävlal remzl sayılen slkke zerbl-müstoqll şekllde deyll.
HOIekO şehzedelerlnin edından həyete keçlrlllrdl. Yerli teodalların daxlll çeklşmelerl
Şlrvenşah I Ibrahlmln vahld Azerbeycen dövletl yeretmeq slyesətlne meneçlltk töretdl.
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Əlavə 1.10

Əlavə 1.11

AZƏRBAYCAN ( XV əsr)

QARABAĞ (X III—XIV asrbr)
Monqolların yürüşləri (1220-1239)
Qıpçaq yürüşleri (1223-1225)

□erbend

Celaleddinin Azərbaycana
yürüşləri (1225-1231)
* _____ Qızıl Orda xanlannın yüriişleri (1288-1385)
.........
........

ö

*

'n

>
{
7

Tıflıs

ŞƏKİ
'■ *

ı

° ö V l*ə İt t

Teymurun yürüşleri
(1386-1404)

JL

Zaqətəla

■? ■

Qax

fi

Şeki ve Gürcü destelerinin
Əlinceye birge yürüşü (1388)

-

Ş Ə K İ/

G ə n c ə ^ *S i

J Ü Ə lia b a d

>
^4

/

Q anzasar''

.

Bak ı

«

Ağdam
Mahmudabad

Beyləqan'
,

X>169

y

XaÇ'ndarbotli;

*

.....\

<

'■*•................- 7 /

/

/ '
i. . - \

v ^

S P /

J F

Maku

. ''

ı\

/

fjX a r
(Äs».

Roulonan

K n r lJ 'S '

/•'

MU $ A N
I

Vang
Lənkəran
Dotıır

T Ü/ MƏ N

Dolanlar

/

Xoy

1429X

Səlmas

Ö
^

^

Astara
Mərənd \

Əhər

ƏRDƏBİL
Ö

j

j MIŞ KIN TIÜIMƏ N I İ //
M
I
\
X
Ü M Ə N l;MƏRƏND TÜMƏİj'Jİ:

Sərab

Il(,H1

Səfəvılərın Ərdəbıl hakımlıyı

\B Ə R Z Ə N D
Şirvanşah Ibrahimin Teymuri
öm ər Mirzənin qovulmasına
qarşı yürüşü

""■>•
/ -*..

“Qarabağ” adlı yerlər blr çox ölkələrdə. 0 cümlədən Azərbaycanda (Arran Qarabağı, Tebrlz Qarabağı, Surxaö Qarabağı və s.) mövcud olmuşdur. Arran Qarabağı son orta əsrlər Arranının (Kiir və Araz çayları arası) mərkəzl hissəsinin
adıdır. Həmln ərazlnln “Arran Qarabağı” adlanmasına səbəb onun başqa Qarabağlardan, xüsuslle Xəzərin şərqindəki
“Baqdls Qarabağından" fərqləndirmək olmuşdur.
XIII-XIV əsr mənbələrlndə "Dağlıq Qarabağ" termlnine təsadüf olunmur ve Qarabağın dağlıq və düzen erazilerl eyni
inzibati-ərazi vahidi kimi fealiyyet göstermişdir. Qarabağ son orta əsrlər Arranının əsas qelbi, merkezi hesab olunurdu.
Qarabağın cenub hüdudları Araz çayına kimi uzanırdı. Göyçə gölünün şlmalında yerləşən Zeyəm ve Arranın şerq təreflndə olan Beyləqan Qarabağa aid Idl. Qarabağ ərazisl Şlrvanla Kür boyunca həmserhəddir. Qarabağ ticarət yolu KürAraz qovşağından başlayaraq Tlfllsə qəder uzanırdı. Həmln yolun Qarabağ erazislnə düşen hlssəsi üzerinde ve ona yaxın mesafələrde Xar, Qarqar, Bəkrabad, Yunan, Ləmbəran, Bazarcıq, Berdə, Cuzbuq, Dih-lsfahan, Xanagah-Şutur, Gənce, Şemkir, Tatarlı və s. şeher ve yaşayış menteqələri vardır. Bütün bunlar Qarabağın, Arranın mərkəzl kiml, şimal-qərbde Zəyemçay, şimal-şərqde Güştasfi (Kür ile Arazın qovuşduğu yerdə), cənubda Araz çayı, qərbde Həkəri çayı ilə hüdudlandığını gösterlr.

530

; lh.,r

ORDOBİI

S e rd ru d \.
1406

TƏBRİZ

O Y

H itr/n ru l

Qafam

Qorqan

L IL ö J in c *

Bacirəvan

Ə lin c o .

- • Qarqür**.s

J $ ® ç a b \o

Ä
O Şuşa

Varsan

\ ? 0 ş T.

Ağdam \ ekra^ a,

^

(C)

>/ r x

NAXÇIVAN

' Ərəş 1405

Bərdə

/

\

............ .

-7:

♦ .........

yÇ)
G u liis ta n

•

vO
1386-1404...........J ü c a ip e r d

/

♦

^

Kangİıkend

!
/J .

La

Lahıc

I

........Dadui,'ank !/
! &

Quba
Şabran

■f

ŞAMAXI

Çuxursəd

\

t.
H*

Ş ə nık ır

Karxuni

jä lz z j

*
*

Qəbələ

Xunan

Ş/

Terter

ıf

;

Kİ9ÜL İ

«;

^

Nıyazabad

A/

:

G o la r a e n -G ö r e r s o n M

Xanagah-Şutur

XOY

[s ;

Şirvanşah Ibrahimin Cenubi
Azərbaycan torpaqlannın Şirvanşahlar dövlətinə biriəşdirmək üçün Təbrize yürüşü ve
məğlubiyyəti
Qara Yusifin Şirvanşah Ibrahim və onun müttəfıqlərinə
qarşı yürüşü
Qaraqoyunlu Isgəndərin Şirvana talançı yürüşü
Cahanşahın Gürcüstana herbi yürüşleri
1453-1458^

Cahanşahın daxili yürüşleri
Yusif Mirzenin
hərbi yürüşü

Qaramana

nə
M nraya

M S a in a a la

Zancan
XV əsrin başlanğıcı Azərbaycanın yadelli esarətindən azad edilməsi və
qədim dövlətçiliyin bərpa edilməsi dövrüdür. Bu dövrdə Kür çayından şimalda Şirvanşahlar dövləti vo Şəki hakimliyi mövcud idi.1408-ci ildə Qara Yusif
tərəfindən Azərbaycanda Teymuri ağalığına son qoyuldu və 1410-cu ildə
Cəlairi Sultan Əhməd üzərində qələbədən sonra mərkəzi Təbriz şəhəri olan
Azərbaycan Qaraqoyunlu dövləti yarandı. Bu dövlətə Kürdən cənubdakı
Azərbaycan torpaqları, Şərqi Anadolu, Ərəb Iraqı və Əcəm İraqı daxil oldu.
1468-ci ildə onu Ağqoyunlu dövləti əvəz etdi. Bu dövlətin sərhədləri şərqdə
Xorasana kimi uzanırdı. XV əsrdə Ərdəbil, Lənkəran və Qaracadağ bölgələrində Səfəviləlrin Ərdəbil hakimliyi mövcud olmuşdur.
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Əlavə 1.12

AZƏRBAYCAN 17-cl ƏSRDƏ

Əlavə 1.13
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Əlavə 1.15

Əlavə 1.14

D A Ö IS T A N
'

y

A / i M °Lİ K L O R İ

.
< r lF U S
Sarvanlar V t ^ 5 3 )

:

'• • V
p C ar

I/ V * .

Qafqaz Hərbi Dairəsi Qərargahı nəzdində Hərbi Tarix Şöbəsi tərəfindən tərtib edilmiş xəritə. Tiflis, 1899-cu il.

A ZƏ RBA YCA N X A N LIQ LA R I (XVIII əsrin II yarısı)

DƏRBƏND

Y 7 ,'5® ' - .
r T a b a s a ra n | \ Ş
''-.

m

i^

llısu/

\

~ L —»•*
Axtı^-.y'53'1' L‘‘

N ıy aza b a d ^

\ QUBA

Jt

Şabran

ŞƏKİ
V.OÖBA \
X ANL I Ğ l> ..NX A N

ŞƏKİ

gəncə^ _

I R e VA N

-

'.

» ------- ı

X AN L I Ğ I

İRƏVAN
\
q a r a b

A

Ağdam
ğ

XANLIĞI
5ALYAN

IXankənd^

SALYAN

XANLIĞI

-

r,-l ə n k ə r a n V

MAKU

NAXÇIW\N

c
\

j^Ordubady/^^

XANtl ĞI

1747-ci ildə N adir şahın ölümündən sonra onun imperiyası
dağılmış və Azərbaycanda 20dək xırda irsi feodal monarxiyalar-xanlıqlar, həmçinin qonşu
hakimlərdən asılı olan b ir neçə
sultanlıq meydana gəlmişdir.
XV III əsrin 80-ci illərindən
başlayaraq, ölkənin cənub hissəsində yerləşən xanlıqlar Azərbaycan sərkərdəsi Ağa Məhəmməd xan Qacarın yaratdığı yeni
dövlətdən asılı hala salınmışdır.
1803-1828-ci illərdə isə Azərbaycanm şimal xanlıqlan Rusiya tərəfindən zəbt edilmişdir.

.ŞNkƏRAN

van g

ƏHƏR
Astara
\ T

Ə B R I Z

T Ə B R İZ

^ ' ,OÇ3y

1780-1?97
ş a h i Dehxarqan

3f p o

l9>

oXA N L I Ğ I

URMİYA

°

- '

° y

N.

MARAĞA

\
\

\

U R M İ Y K \

MARAĞA

ZƏNCAN
Süleymaniyə
\
Z e

Sultaniyyə

N C A N \ x

Oezvin

A N L I Ğ I

1770-1780-ci illərdə Qubalı Fətəli xanın Qarabağa yürüşləri
1784-cü ildə Qubalı Fətəli xanın Ərdəbilə yürüşü
1780-1797-ci illərdə Ağa Məhəmməd şah Qacann yürüşləri
----------►

1796-cı ildə V.A.Zubovun komandanlığı

altında rus qoşunlannın yürüşü
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Əlavə 1.17

Əlavə 1.16

İRƏVAN X AN LIĞI (XVIII əsrin II yarısı)

O0

QARABAĞ X ANLIĞI (XVIII əsrin II yarısı)

______ _

1770-1780-ci illərdə Qubalı
F»I«II xanın Q arsbağa yürütlerl

______

1780-1797-cl lllsrde Ağa Mahəmmed şah Qacarın Gürcüstana yürüşleri

.

1796-cı ilde V.A.Zubovun Komandanlığı altında rus qoşunlannm yürt>f °

Nadir şah Əfşarın imperiyaaının 1747-ci iida dağıimasından sonra Azarbaycanda yaranmış xanlıqiarın ən böyüyü va güclülərinden blri Qarabağ
xanlığı olmuşdur. Xanlığın əsasını Otuzlki tayfa birləşməsinin Cavanşlr tayfaaının Sarıcalı oymağından çıxmış Penahell xan Ibrahlm Xəlll ağa oğlu qoymuşdur.
1763-cü llde onun oğlu Ibrahlm Xelll xan taxta çıxmışdır. 1806-cı ilde o,
ruslar tereflnden qətle yətiriidlkden sonra haklmlyyete oğlu Mehdiqulu xan
gelmişdir. 1805-ci il mayın 14 (26)-də Qarabağ xanının Rusiya himayəsini
qebul etməsi haqqında Kürekçay müqavllesl bağlanmışdır.

1747-ci ildə Nadir şah qetlə yetirilib imperiyası dağıldıqdan sonra Çuxur Səed beylərbəyi Pir Mahmudxan
hakimiyyeti eldən vermemeye cəhd göstərse də Irəvanda
xalq üsyanına başçılıq etmiş yerli feodal Mir Mehdi özünü
xan elan ədərək müstəqil Irəvan xanlığının əsasını qoymuşdur. Bəylerbeyliyin bir hissəsi bu xanlığın hüdudlarından kənarda qalaraq, Naxçıvan və digər xanlıqların terkibinə daxil edildi.
Xanlıq 15 mahala bölünürdü. Xanlıq əhalisinin böyük
əkseriyyəti Azərbaycan türkleri idi. Ermeniler ehalinin cüzi
hissesini teşkil edirdi. Ermenilerin dini merkezi Eçmiedzin
(Uçmüezzin) Irevan xanlığının erazisində yerləşirdi. Onun
başçısı Irəvan xanı tərəfinden vəzifəsinə tesdiq olunurdu.
Irəvan xanlığı 1828-ci ilde Rusiya terəfinden işğal ədilərek leğv edilmişdir.

Xanlıq 1822-cl llde leğv edilerek Ruslyanın bir əyalətinə çevrilmlşdir.
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Əlavə 1.18

KÜRƏKÇAY MÜQAVİLƏSİ*
(“ANDLI ÖHDƏLİK”)
(14 may 1805-ci i l )
Aşağıda adı çəkilən mən , qadir Allah, böyük peyğəmbərimiz Məhəmməd
... qarşısında I.Ə. (İmperator Əlahəzrəti.) - nə; özümün həqiqi və əsl lütfkar
(hamısı) böyük Aleksandr Pavloviçə, Bütün Rusiyanın mütləq hökmdarına və
Bütün Rusiya taxt-tacımn təyin olunacaq İmperator Əlahəzrəti vəliəhdə sədaqətlə
və ürəkdən qulluq edəcəyimi və hər şeydə itaət göstərəcəyimi , öz canımı son
damla qanıma qədər əsirgəməməyi istəməyim və buna borclu olduğum haqda söz
verir və and içirəm ...

Traktatın layihəsi

hakimiyyətini tanımıram, həmin taxt-taca sədaqət vəd edirəm, çünki onun sadiq
quluyam və bu haqda, adətə görə, müqəddəs Qurana and içməliyəm.

İkinci artikul
İmperator əlahəzrətləri zati-aliləri (xan) həzrətlərinin belə səmimi söz
verməsini qəbul edərək, özünün və vəliəhdlərinin adından İmperator sözü ilə vəd
edir və söz verir ki, onlar zati-aliləri Şuşalı və Qarabağh İbrahim xandan və onun
varislərindən öz sadiq təbəələri kimi mərhəmət və nəcib havadarlığım heç vaxt
əsirgəməyəcəklər, buna sübut olaraq İmperator əlahəzrətləri zati-alilərinin (xanın)
və onun varislərinin ölkəsinin bütövlüyünün saxlanılmasına öz imperator
zəmanotmı verir.

Üçüncu artikul

Biz, yəni Şuşalı və Qarabağh İbrahim xan və Bütün Rusiya qoşunlarının
infanteriya generah, Qafqaz müfəttişliyinin infanteriya müfəttişi kn. Pavel
Sisianov, olduqca mərhəmətli böyük İmperator Əlahəzrətləri Aleksandr Pavloviçin
verdiyi tam səlahiyyət və ixtiyarla Allahın köməyi ilə Şuşalı və Qarabağlı İbrahim
xanın bütün ailəsi, nəsli və ölkəsi ilə Bütün Rusiya imperiyasımn və indi
bəxtiyarlıqla hökmranhq edən böyük imperator əlahəzrətləri Aleksandr Pavloviç və
onun yüksək varislərinin əbədi təbəəliyini qəbul etməsi məsələsinə başlayaraq
aşağıdakı şərtləri bağladıq, qərara aldıq və imzaladıq:

/ıti-aliləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xanın Bütün Rusiya
impcra:< trının və onlann vəliəhdlərinin öz üzərində ali və yeganə hakimiyyətini
belə soniuniyyətlə qəbul etməsi müqabilində qərara alınır ki, adı çəkilən xan,
ondan sonra isə böyük oğlunun və bu qayda ilə nəslin yaşca sonrakı böyüyü irsən
xanhğa i cçərkən Gürcüstan Baş hakimi tərəfındən xanlıqda bərqərar olmaq
haqqında dövlət möhürü ilə təsdiq edilmiş imperator fərmanından ibarət investitura
aldıqdan sonra Bütün Rusiya imperiyasımn təbəəliyinə sadiq olmasına, özü və
varisləri üzərində Bütün Rusiya imperatorlarının ali və yeganə hakimiyyətinin
tanınmasına təntənəli surətdə and içməlidirlər. Andın forması traktata əlavə olunur
ki, indi hakim olan Şuşalı və Qarabağh İbrahim xan bu mərasim Gürcüstan Baş
hakiminin və bu qətnaməni başa çatdıran inf-gen. knyaz Sisianovun iştirakı ilə
yerinə yetirsin.

Birinci artikul

Dördüncü artikul

Mən, Şuşalı, və Qarabağlı İbrahim xan öz adımdan, varislərim və
vəliəhdlərim adından İran və ya hər hansı bir dövlətin hər cür vassallığından və ya
hər hansı ad altmda olsa da, hər cür asılıhğından təntənəli surətdə həmişəlik imtina
edirəm və bütün dünya qarşısında bununla bildirirəm ki, mən özüm və varislərim
üzərində Bütün Rusiyanın böyük İmperator əlahəzrətlərinin və onun yüksək
varislərinin və vəliəhdlərinin ali hakimiyyətindən başqa heç bir dövlətin

Mən, Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan, mənim və varislərimin Bütün
Rusiya imperiyasına sadiq təəbəliyimiz və həmin imperiyamn işıqlı ali və yeganə
hakimiyyətini qəbul etməyimiz haqda mənim mövqeyimin təmizliyini göstərmək
üçün Gürcüstan Baş hakimi ilə qabaqcadan qarşılıqlı razılıq olmadan qonşu
hakimlərlə əlaqə saxlamağa, onlardan elçilər gələrsə və ya məktub göndərilərsə,
onlardan məzmunca tutarlı olanları Baş hakimə göndərməyə və ondan icazə
istəməyə, dəyəri az olanlan haqda isə məlumat verməyə və Gürcüstan Baş hakimi

Qadir Allah naminə
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torəfindən mənim yanıma təyin edilmiş şəxsə məlumat verməyə və onunla
məsləhətləşməyə söz verirəm.

Beşinci artikul
İmperator əlahəzrətləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xanın ölkəsi üzərində
özünün ali və yeganə hakimiyyətinin tanmmasını razılıqla qəbul edərək, özünün və
varislərinin adından söz verir:
1) həmin ölkənin xalqlarını böyük Rusiya imperiyasının sakinlərindən az
da olsa ayırmayaraq öz təbəələri sayacaqdır; 2) İbrahim xan zati-alilərinin və onun
ocağından olan varislərin və arxasının Qarabağ xanlığı üzərində hakimiyyəti
dəyişilməz saxlanılacaqdır; 3) Daxili idarəetmə ilə bağlı hakimiyyət işləri,
məhkəmə və divanxana işləri, bununla yanaşı ölkədən yığılan gəlir zati-alilərin
(xanın) səlahiyyətində qalacaqdır; 4) Zati-alilərinin və onun sülaləsinin, eləcədə
onun ölkəsinin qorunması üçün Şuşa qalasına 500 nəfərlik Rusiya qoşunu qərərgah
və baş zabitləri ilə, (habelə) toplarla birlikdə yeridiləcək, ciddi müdafıə üçün isə
Gürcüstan Baş hakimi şərait və ehtiyaca görə bu dəstəni gücləndirəcək və zatialilərinin ölkəsinin Bütün Rusiya imperiyasına məxsus olan bir ölkə kimi hərbi
qüvvə ilə müdafiə edəcəkdir.

Yeddinci artikul
İmperator əlahəzrətlərinin zati-aliləri Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xana və
onun varislərinə böyük ehtiram və mərhəmət əlaməti olaraq onu və varislərini
üzərində Bütün Rusiya imperiyasmın gerbi olan bayraqla təltif edir,bayraq onun
yanmda saxlanmalı və bu ölkə üzərində əlahəzrət tərəfindən bəxş edilmiş xanlıq və
hakimiyyət rəmzi kimi müharibəyə gedəndə özü ilə aparılmalıdır.

Səkkizinci artikul
Mən, Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan, İmperator əlahəzrətlərinin yüksək
razılığı ilə özümün gəlirimdən həmişəki kimi istifadə etməyə icazəm olduğundan
İmperator əlahəzrətlərinin Tiflisdə yerləşən xəzinəsinə ildə 8000 çervon bac
verməyi öhdəmə alıram, bac iki müddətə, yeni bir hissəsi fevralın 1-də, o biri
hissəsi isə sentyabrın 1-də, özü də bu traktatın İmperator əlahəzrətləri tərəfındən
təsdiqi zamanı birinci hissəsinin, yəni 4000 çervonun ödənişi ilə başlanır. Bundan
başqa Asiya qayda-qanunu ilə and içməklə yanaşı, mən böyük oğlum
Məhəmmədhəsən-Ağanın ikinci oğlu Şükürallahı həmişəlik Tiflisdə yaşamaq üçün
girov verməliyəm.

Altıneı artikul

Doqquzuncu artikul

Mən, Şuşalı və Qarabağh İbrahim xan, mənim sadiq təbəəlik istəyimin
əlaməti olaraq söz verirəm:
1) istər indi, istərsə də sonralar yuxarıda adı çəkilən qoşuna lazım olan
buğda və darı yarmasını (Gürcüstan) Baş hakiminin müəyyən etdiyi qiymətlə
tədarük edəcəyəm, çünki onların Yelizavetpoldan gətirilməsi ya çox çətindir, ya da
tamamilə qeyri-mümkündür; 2) Qoşunların Şuşa qalasında yerləşməsi üçün qoşun
rəisinin bəyəndiyi evləri ayıracaq və lazımi qədər odunla təmin edəcəyəm; 3) Şuşa
qalasına Yelizavetpol tərəfdən yoxuşu sahmana salacaq və yolu arabaların gedişi
üçün yararlı edəcəyəm; 4) Hökumət Şuşa qalasından Cavada gedən yolu qaydaya
salmaq istəsə, onda bu iş üçün lazımi olan işçilər hökumətin müəyyən etdiyi
məzənnə ilə mənə verilməlidir.

İmperator əlahəzrətləri özünün xüsusi mərhəməti ilə, Tiflisdə sədaqət
bildirmək üçün saxlanılmah olan zati-aliləri (xanın) nəvəsinin dolanışığı üçün
Rusiya pul vahidi ilə gündə 10 gümüş manat iltifatla bəxş edir.
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Onuncu artikul
Bu müqavilə əbədi müddətə bağlanır və bundan belə həmişəlik heç bir
dəyişikliyə uğramamalıdır.

On birinci artikul
Bu traktın İmperator əlahəzrətləri tərəfındən onun dövlət möhürü vurulmuş
Ali Fərmanı ilə təsdiqi bu sənədin imzalanmasından 6 ay keçənədək və ya mümkün
olsa, daha tez olmalıdır.
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Əlavə 1.19

Yuxarıdakıların həqiqətə uyğun olduğunu (bildirmək) üçün aşağıda imza
edənlər Yelizavetpol dairəsinin düşərgəsində, Kürək çayı yaxınlığında, miladın
1805-ci ilinin yayında, mayın 14-də (müsəlman təqvimi ilə 1220-ci il səfər aymda)
bu maddələrə qol çəkərək öz möhürlərini vurdular.**
Tarixi ədəbiyyatda Kürəkçay müqaviləsi kimi məlum oları bu sənəd XIX əsrin
başlanğıcında Azərbaycan-Rusiya siyasi münasibətlərinə dair mühüm rəsmi mənbələrdən
biridir. Müqavilə Qarabağ xanı İbrahim xanla Rusiya imperiyası qoşunlarının Qafqazda
baş komandanı P.D.Sisianov arasında 1805-ci il mayın 14-də Kürəkçay sahilində (Gəncə
yaxınlığında) bağlanmışdır.
Kürəkçay müqaviləsi preambula və 11 artikuldan ibarət idi. Müqavilənin
preambulasında şuşalı və qarabağlı İbrahim xanın Rusiya imperiyasının təbəəliyinə
keçməsi təsbit olunur, maddələrdə isə bundan irəli gələn şərtlər müəyyənləşdirilirdi.
Müqavilənin 1, 4, 6, 8 və 9-cu artikullarında İbrahim xanın, 2, 3, 5 və 7-ci artikullarında
isə Rusiyanın öhdəlikləri əks olunmuşdur. Sənədə əsasən Rusiya birmənalı şəkildə Qarabağ
xanlığını müstəqil dövlət kimi qəbul edir, İbrahim xanı və onun varislərini xanlığın yeganə
sahibi kimi təsdiq edirdi. Ən mühüm məqamlardan biri İbrahim xanın adı keçən bütün
artikullarda şuşalı və qarabağlı İbrahim xan kimi təqdim edilməsidir. Bundan əlavə,
Kürəkçay müqaviləsində ermənilərin xanlığa hər hansı iddia və münasibətlərindən bir
cümlə belə yoxdur. 1822-ci ildə çar Rusiyası tərəfindən Qarabağ xanlığının ləğv edilməsi
ilə Kürəkçay müqaviləsinə son qoyuldu (bax: Mahmudov Y, Şükürov K. Azərbaycan:
beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi. 1639-1828. Dörd cilddə. Birinci cild. Bakı,
2009, s. 366-367).
** Yalnız rus dilində imzalanmış Kürəkçay müqaviləsinin mətni ilk dəfə general
Sisianovun çar I Aleksandrın adına 22 may 1805-ci il tarixli "tam sədaqətli” raportunda
olduğu kimi gətirilmişdir. Raportun mətni isə öz növbəsində “Qafqaz Arxeoqrafiya
Komissiyasının topladığı Aktlar’’ın II cildində çap edilmişdir. Həmin çap üzrə də
azərbaycancaya çevrilmişdir (bax: Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, 1989, s. 272276).
*
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Əlavə 1.20

ŞİM A Lİ A ZƏ R B A Y C A N IN R U SİY A İM PE R İY A SI T Ə R Ə F İN D Ə N
İŞ ö A L IN IN BA ŞLA N M A SI (1801-1813-cü illər)

Əlavə 1.21

GÜLÜSTAN MÜQAVİLƏSİ*
(12 oktyabr 1813-cü i l )

Tlyarata
Laqodexi

Msxeta

>ALAK0K»-;

Müqavilənin mətni:
Q adir Allah naminə

TİFLİS
KveçiO

/ SIĞNAQ (

IK Ə V A N
Tərter pL-yr/
löAğdam
Q At>R A B A 6

^xV N L I ö I

© İRƏVAN

® Z \Ə
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vÖL Orduba^

Ərkivan

(NKƏRAN

Ərdəbil

Urmiya O

O
Marağa

h k v i. m

1813-cü il Gülüstan müqavıləsınə əsasən Rusiya-lran sərhədi

J802-1810 Rus or£jusununyüruşləri
•O 18t^-----

Qacarlar ordusunun yürüşləri

1801-1813-cü illər Azərbaycamn tarixində ən ağır dövrlərdən blrldlr. 1801-ci IIdə Qazax, Şəmşəddil və Borçalı suUanlıqlarının zəbt olunması ilə Azərbaycanm
çar Ruslyası tərəfindən işğalına başlandı. Çox keçməden Car-Balakən, Gəncə,
Qarabağ, Şəkl, Şirvan Rusiya Impərlyasının təcavüzCınə tab gətlrməyib təalim
oldu. Azərbaycanm 20-dən çox kiçik dövlətlərə parçalanması, güclü vatıid dövlətin olmaması, eləcə də Rusiyanm müstəmləkəçilik siyasətl tarixin bu istiqamətdə
inkişafını bir növ şərtləndirirdi. Rusiyanın hücumları davam etdirib Araz çayını
keçməsi və cənuba doğru yürüşü şah hökumətlni rüsvayçı Gülüstan müqaviləaini
imzalamağa məcbur etdi. Irəvan və Naxçıvan xanlıqları istisna olmaqla Araz çayından şimalda yerləşən bütün Azərbaycan torpaqları, habelə Lənkəran xanlığı
Rusiyaya qatıldı. Azərbaycan Rusiya və Iran arasında iki yerə bölündü. Xalqımız
ən faciəli tarixini vaşamağa başladı. Həmin dövrdə tarix xalq qəhrəmanı Cavad
xanın igidliyinln, Irəvan qalasının qəhrəmancasına müdafləsinln, Sisiyanov və
Qulyakov kimi çar cəlladlarının cəzalarına çatdırılmalarının və xalqımızın işğala
qarşı hər yerdə ciddi müqavlmət göstərməsinin şahidi oldu.
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İmperator əlahəzrətləri, Bütün Rusiyamn ən şöhrətli və əzəmətli böyük
hökmdarı və imperatoru və İran dövlətinin sahibi, hökmdarı, əlahəzrətləri padşahın
öz təbəələrinə yüksək hökmdar məhəbbətinə görə, onların ürəklərinə zidd olan
müharibənin fəlakətlərinə son qoymağı və qədimdən Bütün Rusiya imperiyasi və
İran dövləti arasında mövcud olmuş səbatlı sülh və xeyirxah qonşu dostluğunu
möhkəm əsas üzərində bərpa etməyi səmimi qəlbdən, qarşılıqlı surətdə arzulayaraq
bu ədaləti və nicatverici iş üçün aşağıdakıları öz səlahiyyətli Müvəkkilləri təyin
etməyi faydalı bilmişlər:
Əlahəzrət Bütün Rusiya İmperatoru - öz general-leytenantı, Gürcüstandakı
və Qafqaz xəttindəki qoşunların Baş komandanı, Həştərxan və Qafqaz
qubemiyalarında, Gürcüstanda Mülki hissə, həmçinin bu ölkənin bütün sərhəd
işləri üzrə Baş Müdiri, Xəzər hərbi Donanmasmın Komandanı, Müqəddəs
Aleksandr Nevski, birinci Müqəddəs Anna, dördüncü dərəcəli Müqəddəs Əzabkeş
və Qalibiyyətli Georgi ordenləri, habelə üzərində igidliyə görə yazısı olan qızıl
qılıncla təltif edilmiş zati-aliləri Nikolay Rtişşevi, Əlahəzrət İran şahı isə - özünün,
Türkiyə və İngiltərə Saraylarında fövqəladə elçisi olmuş, İran Rəisləri arasında
seçilmiş, öz padşahından brilyantlarla bəzədilmiş xəncər və qılıncdan, şal paltardan
və brilyantlarla zinyətləndirilmiş at bəzəkləri dəstindən ibarət fərqləndirici lütf
görmüş, öz padşahının ən yaxın məmuru, ali İran sarayımn gizli işlər müşaviri,
vəzir nəslinə mənsub olan, İran sarayında ikinci dərəcəli xan, yüksəkrütbəli və
çoxhörmətli Mirzə Həsən Xanı: bu səbəbdən də biz, yuxarıda adları çəkilmiş
səlahiyyətli Müvəkkillər Qarabağ mülkündə, Zeyvə çayı yaxınlığındakı Gülüstan
kəndində toplaşaraq, vəkalətnamələrimizi bir-birimizə təqdim etdikdən sonra, hər
birimizə öz tərəfındən bizim böyük hökmdarlarimiz adından bərqərar edəcəyimiz
sülh və dostluğa aid olan hər bir şeyi nəzərdən keçirib, bizə verilmiş hakimiyyət və
ali səlahiyyətlərə görə aşağıdakı maddələri qərara aldıq və əbədiyyət üçün təsdiq
etdik.
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I Maddə

III Maddə

İndiyədək Rusiya İmperiyası və İran Dövləti arasında mövcud olmuş
düşmənçilik və narazılığa həmin müqavilə ilə bu gündən etibarən və gələcəkdə son
qoyulur və qoy imperator əlahəzrətləri Bütün Rusiya hökmdarı ilə Əlahəzrət İran
şahı, onlann vəliəhdləri, taxtlarının varisləri və onlann, qarşıhqlı surətdə, ali
dövlətləri arasında əbədi sülh, dostluq və xeyirxah razılıq olsun.

Şah əlahəzrətləri əlahəzrət Bütün Rusiya imperatoruna səmimi dostluq
hislərinin sübutu üçün təntənəli surətdə həm öz adından, həm də İran taxtmın ali
vəliəhdləri adından Qarabağ və indi Yelizavetpol adı altında əyalətə çevrilmiş
Gənco xanlıqlan, həmçinin Şəki, Şirvan, Dərbənd, Quba, Bakı və Tahş (bu
xanlığın Rusiya İmperiyasmın hakimiyyəti altında olan torpaqları) xanlıqlarının,
bununla bərabər Dağıstan, Gürcüstan (Şuragölə əyaləti ilə birlikdə) İmperiya,
Quriya, Minqreliya və Abxaziya, eyni dərəcədə, hazırda bərqərar edilmiş sərhəd
Qafqaz xətti (bu sonuncuya və Xəzər dənizinə aid olan torpaqlar və xalqlarla
birlikdo) arasındakı bütün mülk və torpaqların Rusiya İmperiyasının mülkiyyətinə
mənsub olduğunu qəbul edir.

II Maddə
Bir halda ki, hər iki Ali Dövlət arasında ilkin əlaqələr vasitəsilə, yəni hər
bir tərəfın hazırda tam malik olduğu torpaqlara, xanlıqlara, mülklərə sahib qalması
əsasında sülhün bərqərar edilməsi artıq qarşılıqlı surətdə razılaşdırılmışdır, onda
indiki zamandan etibarən və gələcəkdə Bütün Rusiya İmperiyası və İran Dövləti
arasında sərhəd aşağıdakı xətt olsun: Admabazar adlanan yerdən başlayaraq, düz
xətlə Muğan düzü, Araz çaymdakı Yeddibulaq keçidinədək, oradan da üzü yuxarı
Kəpənək çayının Arazla qovuşduğu yerə, sonra da Kəpənək çayının sağ tərəfı ilə
Mehri dağları silsiləsinə və oradan da xətti Qarabağ və Naxçıvan xanlıqlarının
mərzləri (sərhədləri) ilə davam etdirərərək, Alagöz dağları silsiləsi ilə Qarabağ,
Naxçıvan, İrəvan xanlıqlarının və Yelizavetpol dairəsinin (keçmiş Gəncə
xanlığının) bir hissəsinin mərzləri birləşən Dərələyəz mərzinədək, buradan İrəvan
xanlığını, Yelizavetpol dairəsindən, həmçinin Qazax və Şəmşəddin torpaqlarından
ayıran mərzlə Eşşəkmeydan mərzinə, oradan da dağlar silsiləsi ilə, çayın sağ tərəfı
ilə, onun axarı istiqamətində, Həmzəçimən yolu ilə, Pəmbək dağlan silsiləsi ilə
Şuragöl mərzi ilə, dağlar silsiləsi ilə, Mastaras və Artikin arası ilə Arpaçayadək.
Bununla belə, Talış mülkü müharibə vaxtı əldən-ələ keçdiyinə görə, həmin
Xanlığın Zinzeley və Ərdəbil tərəfdən olan sərhədləri, daha artıq dürüstlük üçün,
hər iki tərəfdən qarşılıqlı razılıqla seçilmiş Komissarlar (onlar Baş
komandanlarının rəhbərliyi ilə indiyədək hər bir tərəfın həqiqi hakimiyyəti altında
olmuş torpaqların, kəndlərin, dərələrin, həmçinin çayların, dağlann, göllərin, təbii
mərzlərin dəqiq və təfsilatlı təsvirini verəcəklər) tərəfındən bu Müqavilə bağlanıb
təsdiq olunduqdan sonra müəyyən ediləcək, onda, əsasında Talış xanlığınm sərhəd
xətti elə müəyyənləşdiriləcək ki, hər bir tərəf malik olduğu torpaqların sahibi
qalsın. Eləcə də, yuxarıda xatırlanmış sərhədlərdə, bu və ya başqa tərəfın xəttindən
kənara nə isə çıxarsa, hər iki Ali Dövlətin Komissarlarmın təhlilindən sonra hər bir
tərəf əsasında təminat verəcək.
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IV Maddə
Olahəzrət Bütün Rusiya imperatoru əlahəzrət İran Şahına öz qarşılıqh
dostluq hisslərini ifadə etmək və İranda - ona qonşu olan bu dövlətdə, möhkəm
əsas üzorində mütləqiyyət və hökmran hakimiyyət görmək arzusunu səmimi
qəlbdən təsdiq etmək üçün, bununla, öz adından və öz vəliəhdləri adından İran şahı
tərəfindon İran dövlətinin varisi təyin ediləcək vəliəhdə, lazım gəldikdə, kömək
göstərnıəyi vəd edir ki, heç bir xarici düşmən İran dövlətinin işinə qarışa bilməsin
və ali Rusiya sarayının köməyi ilə İran sarayı möhkəmlənsin. Bununla belə, əgər
İran dövləti işləri üzrə Şah oğulları arasında münaqişələr baş verərsə, Rusiya
İmperiyası hakimiyyətdə olan Şah xahiş etməyincə bunlara qarışmayacaq.

V Maddə
Rus ticarət gəmilərinə əvvəlki qayda üzrə Xəzər sahilləri yaxınhğmda
üzmək və onlara yan almaq hüququ verilir; həm də gəmi qəzası zamanı iranlılar
tərəfındən dostluq köməyi edilməlidir. İran ticarət gəmilərinə də həmin bu hüquq əvvəlki qayda üzrə Xəzər dənizində üzmək və Rusiya sahillərinə yan almaq ixtiyarı
verilir, burada da gəmi qəzası zamanı, qarşılıqlı surətdə, iranlılara hər cür yardım
göstərilməlidir. Hərbi gəmilərə gəldikdə isə müharibədən əvvəl, habelə sülh vaxtı
və həmişə Rusiya hərbi bayrağı Xəzər dənizində tək mövcud olmuşdur. həmin
ehtiram daxilində, əwəlki ixtiyar indi də yalniz Rusiya dövlətinə verilir ki, ondan
başqa heç bir dövlətin hərbi bayrağı Xəzər dənizində ola bilməz.
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VI Maddə
Hər iki tərəfdən döyüşdə əsir almmışları, xristian dininə və s. dinlərə
mənsub ələ keçirilmiş sakinləri Müqavilə bağlanıb imzalandıqdan sonra, üç ay
ərzində, hər bir tərəfdən Qarakilsəyədək (burada sərhəd rəisləri əsirləri qəbul etmək
üçün öz aralarında qarşılıqlı əlaqə yaradırlar) azuqə və yol xərcləri ilə təmin
edilərək buraxılsınlar. Özbaşxna, yaxud qanunu pozaraq, qaçanlardan hər birinə,
milliyətindən asılı olmayaraq, öz könüllü istəyinə görə öz Vətəninə qayıtmaq
azadlığı verilir, qayıtmaq istəməyənlər isə məcbur edilməsin. Bununla bərabər hər
iki tərəfdən qaçmışlara amnistiya, yaxud bağışlanma verilir.

VII Maddə
Bütün yuxarıda deyilənlərə əlavə olaraq əlahəzrət Bütün Rusiya imperatoru
və əlahəzrət İran şahı buyururlar ki, lazım olduqda, əlahəzrətlərin iqamətgahlarına
göndərilən, onların ali saraylarımn qarşılıqlı nazirlər və ya elçiləri rütbələrinə və
onlara tapşırılmış işlərin mühümlüyünə müvafiq qəbul olunsunlar; şəhərlərdə
ticarətə himayəçilik üçün təyin olunmuş müvəkkillərin və ya Konsullarm on
nəfərdən artıq məiyyəti olmasın, onlar vəkil edilmiş məmurlar kimi vəzifələrinə
layiq hörmət və şərəfə malik olmalıdırlar, həmçinin əmmaməyə əsasən, bundan
sonra onları nəinki incitmək olmaz, hətta inciklik olarsa, təqdim edildikdən sonra,
hər iki tərəfın təbəələrini ədalətlə mühakimə etmək, incidilmişləri mürbətlə razı
salmaq gərəkdir.
VIII Maddə
Əlahəzrətlərin, öz hökumətlərindən, yaxud hökumətləri tərəfmdən təyin
edilmiş sərhəd rəislərindən alınmış, onların həqiqətən tacirlər, Rusiya və ya İran
təbəələri olduğunu təsdiq edən yazılı sənədlərə malik təbəələri arasmdakı ticarət
əlaqələrinə gəldikdə, saziş bağlayan hər iki ali dövlətə quru yolla və dənizlə sərbəst
gəlməyə, orada kim nə qədər istəyirsə yaşamağa, tacirlər göndərməyə, həmçinin
heç cür ləngidilmədən oradan çıxıb getməyə, Rusiya İmperiyasına mənsub olan
yerlərdən İran dövlətinə gətirilən və qarşılıqlı olaraq, İrandan ora aparılan malların
satılmasına və başqa mallarla dəyişdirilməsinə icazə veriləcək. Hər iki ali dövlətin
tacirləri arasında baş verə biləcək mübahisələrə, onların vəzifələri və s. ilə əlaqədar
şikayətlərinə adi qayda üzrə baxılması konsula, yaxud müvəkkilə, onlar olmadıqda
isə yerli rəisə həvalə edilir. Onlar xahişlərə tam ədalətlə baxmalı, özləri haqq
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təminatı verməli, yaxud bunu başqa lazımi şəxslərin vasitəsilə tələb etməli və
onların incidilməsinə və sıxışdınlmasına qətiyyən yol verməməlidirlər.
İrana gəlmiş Rusiya təbəəliyindən olan tacirlər, istəsələr, oradan öz malları
ilə birlikdə İranla dostluq edən başqa dövlətlərə də sərbəst gedəcəklər; bundan ötrü
İran hökuməti bu tacirlərin sərbəst keçməsi üçün onları lazımi pasportlarla təmin
edəcəkdir; buna ticarət işləri ilə əlaqədar Rusiyadan Rusiya ilə dostluq edən başqa
dövlətlərə getmək istəyən İran tacirləri üçün də qarşılıqh surətdə riayət ediləcəkdir.
İrana gəlmiş Rusiya təbələrindən kimlərinsə ölüm hadisəsi baş verərsə,
onların müxəlləfatları, həmçinin başqa daşlar və mülkləri, dost dövlətin təbəələrinə
məxsus olduğu üçün, ilk növbədə, saxlanılmadan və xəlvəti mənimsənilmədən,
Rusiya imperiyasında və bütün mədəni dövlətlərdə icra edildiyi kimi, kimin hansı
dövlətə, mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, qanuni əsasdan, qəbzlə, onların
yoldaşlarına yaxud qohumlarına verilməli, həmin qohumlara öz arzuları ilə və öz
xeyirlori üçün bu əmlakları istədikləri adamlara satmağa icazə verilməlidir.

IX Maddə
Kus tacirlərindən İran şəhərlərinə və ya limanlarına gətirdikləri mallara
görə yii/o beş faizdən çox gömrük alınmasın və həmin tacirlər bu mallar ilə hara
gcdirlərsə getsinlər, onlardan ikinci dəfə gömrük tələb olunmasın, oradan
apardıqiarı İran mallarına görə də eyni gömrük alınsın, bundan başqa heç bir
bəhanə və uydurma ilə heç bir rüsum, vergi, gömrük tələb edilməsin. İran
təbəələrinin Rusiya şəhərlərinə və limanlarına gətirdikləri və buradan ixrac
etdikləri mallara görə və qarşılıqlı surətdə eyni gömrüklər, eyni əsasda bir dəfə
ahnsın.

X Maddə
Malları Müqavilə bağlamış hər iki dövlətin sahillərinə və ya limanlarına,
yaxud da quru yolla sərhəd şəhərlərinə gətirdikdən sonra, qarşılıqlı surətdə,
tacirlərə nəzarəti altında olduqları gömrük hakimlərindən və ya iltizamçılardan
icazə almadan öz mallarını satmaq, başqa malları satın, yaxud dəyişmə yolları ilə
almaq azadhğı verilir ki, ticarət maneəsiz dövriyyədə olsun həmçinin satıcıdan və
alıcıdan dövlət xəzinəsi üçün müntəzəm olaraq və könüllülük şərti ilə qanuni
rüsumlar yığılsın.
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XI Maddə
Bu müqavilə imzalandıqdan sonra hər iki ali dövlətin müvəkkilləri
qarşılıqlı surətdə və təxirə salınmadan bütün yerlərə onun haqqında lazımı xəbər və
hər yerdə hərbi əməliyyatlarm dərhal dayandırılması barəsində əmrlər göndərsinlər.
İki bərabərhüquqlu nüsxədə (fars dilinə tərcüməsi ilə birlikdə) yazılmış və
saziş bağlayan ali tərəflərin yuxarıda göstərilmiş müvəkkilləri tərəfındən
imzalanaraq, onlarm möhürləri ilə təsdiq edilmiş və qarşılıqlı surətdə dəyişdirilmiş
bu əbədi sülh müqaviləsi əlahəzrət Bütün Rusiya imperatoru və əlahəzrət İran şahı
tərəfındən bərqərar ediləcək və əlahəzrətlərin öz əlləri ilə imzalanmış təntənəli
ratifikasiyalarla təsdiq olunacaqdır.
Bu müqavilənin həmin təsdiq olunmuş nüsxələri bu ali saraylardan,
qarşılıqlı surətdə göndərilməklə onların yuxarıda adları çəkilmiş Müvəkkillərinə üç
ay müddətindən sonra çadırılacaq.

III maddəsinə əsasən Şimali Azərbaycan xanlıqlarından İrəvan və Naxçıvam çıxmaq şərtilə
yerdə qalan bütün xanlıqların (Gəncə, Qarabağ, Şəki, Şirvan, Quba, Bakı və Talış)
Rusiyanın hakimiyyəti altına keçməsi təsdiq edilirdi. VI maddədə əsirlər və fərarilər
məsələsinin həll edilməsi göstərilir, VII maddədə isə diplomatik heyətlərin qarşılanması,
kosulluqlar açılması məsələsindən bəhs edilirdi.
Separat aktda isə Gülüstan müqaviləsinə yenidən baxılması haqqında İramn
Rusiya imperatoruna xahişlə müraciət etmək hüququ təsdiq olunurdu. 1826-1828-ci illər
Rusiya-İran müharibəsinin başlanması ilə Gülüstan müqaviləsi qüwədən düşdü və tərəflər
arasında yeni, Türkmənçay müqaviləsi imzalandı (bax:Mahmudov Y, Şükürov K.
Azərbaycan: beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya tarixi. 1639-1828. Dörd cilddə.
Birinci cild. Bakı, 2009, s. 430-433).

Müqavilə min səkkiz yüz on üçüncü il oktyabr ayının on ikinci günü İran
hesablaması ilə min ikiyüz iyirmi səkkizinci il Şəvval ayının iyirmi doqquzuncu
günü Qarabağ mülkündə Zeyvə çayı yaxınlığındakı Gülüstan kəndində Rusiya ordu
düşərgəsində bağlanmışdır.

İmzalamışlar:
Müvəkkil və Gürcüstanda Baş Komandan Nikolay Rtişşev
(M : Y:)
Alişöhrətli İran Dövlətindən Müvəkkil Mirzə Əbül Həsən Xan
(M : Y:)
*I813-cü il oktyabrın 12-də Rusiya ilə İran arasında imzalanmış Güliistan
müqaviləsi ilə 1804-1813-cü illər Rusiya-İran müharibəsinə son qoyuldu (bax: Azərbaycan
tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, 1989, s. 277, 285).
Bu sənəd tarixi Azərbaycan ərazilərini Rusiya ilə İran arasında bölən birinci
müqavilə olmaqla yanaşı, müqavilə Qarabağın Gülüstan kəndində imzalandığı üçün tarixə
həmin yerin adıyla, yəni Gülüstan müqaviləsi kimi daxil olmuşdur. Müqaviləni İran
tərəfdən şahın vəkili Mirzə Əbülhəsən xan, Rusiya tərəfdən isə Qafqaz xəttində və
Gürcüstandakı qoşunların baş komandanı N. Rtişşev imzalamışdır.
Müqavilə preambula, 11 maddə və separat aktdan ibarət olmuşdur. I maddədə
bildirilirdi ki, “tərəflər arasında mövcud olmuş düşmənçilik və narazüığa həmin müqavilə
ilə bu gündən etibarən və gələcəkdə son qoyulur”.
II maddədə tərəflər arasında sərhədlər müəyyən edilir, V maddədə isə Xəzər
dənizində yaimz Rusiyaya hərbi donanma saxiamaq hüququ verilirdi. Müqavilənin
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Əlavə 1.22

ŞİM A L t AZƏ RBA YCA NIN RU StY A tM PER İY A SI T Ə R Ə F İN D Ə N
_______tŞĞ A LININ BAŞA ÇATD IRILM ASI ( 1826-1828-ci ilbr)

Əlavə 1.23

TÜRKMƏNÇAY MÜQAVİLƏSİ*
(10 fevral 1828-ci i l )
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Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və İran şahı həzrətləri arasında, onların
vərəsələri və taxt-tacın varisləri, onlann dövlətləri və qarşılıqlı surətdə təbəələri
arasında bundan sonra əbədi sülh, dostluq və tam razılıq olacaqdır.
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Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və İran şahı həzrətləri hörmətlə qəbul
edirlər ki, razılığa gələn yüksək tərəflər arasında baş vermiş və indi xoşbəxtlikdən
qurtarmış müharibə ilə Gülüstan traktatının qüwəsi üzrə qarşılıqlı təəhhüdlər də
başa çatmışdır; onlar göstərilən Gülüstan traktatını Rusiya və İran arasında yaxın
və uzaq goləcəyə sülh və dostluq münasibətləri qurmalı və təsdiq etməli olan indiki
şərtlər və qərarlarla əvəz etməyi zəruri hesab etdilər.

Mərənd
Ərdəbil

İran şahı həzrətləri öz adından və öz vərəsələri və varisləri adından Arazın
o tayı və bu tayı üzrə Erivan xanlığım və Naxçıvan xanlığını Rusiya imperiyasının
tam mülkiyyətinə güzəştə gedir. Şah həzrətləri bu güzəşt nəticəsində, hazırki
müqavilənin imzalanmasmdan sayılmaqla altı aydan gec olmayaraq, yuxarıda
adlan çəkilən hər iki xanlığın idarə edilməsinə aid olan bütün arxivləri və ictimai
sənədləri Rusiya rəisliyinə verməyi vəd edir.

Urmiya O

Türkmənçay müqaviləsinə əsasən
Rusiya-lran sərhədi
Qacar ordusunun və ayrı-ayn xanlann yürüşlərl
Rus ordusunun yürüşləri
Rus ordulanna qarşı xalq
çıxışlan

III Maddə

Azəıtaycənm tarlxlnde çox qısa olan bu dövr öz qaynarlığı, hadisəlarin
surətlı ınkişafı ile yadda qalır. 1826-cı ildo Gəncədə, eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində baş verən üsyanlar, işğalçıların ölkəden qovulması,
xaıqın zülmle banşmamasmm bariz nümunesidir. Lakin ölkenin bütün qüvveiennin bırleşmesinin mümkün olmaması, düşmenin gücünün düzgün qiymetləndirllmemesi, 1826-cı ilin payızmda ruslann eks hücumları ölkenin
yenıden ışğala meruz qalmasma sebeb oldu. 1827-ci ildə Naxçıvan və IreXfn H ,ar!?Jn. l9ğal1, Tehrana doğru yürüşün başlanması 1828-ci il fevraiın 10-da Turkmençay müqavilesinin bağlanılmasına getirib çıxardı. Qacanar dövleti Cenubi Qafqazı ele keçirmek ümidini itirdi. Rusiya ise Araz
Ça." L J ^ r - ° !™ qla yen' QrazilQrin işğalmı resmileşdirdi. Xalqımızın uzun
muddet üçün ıki yere bölünmesi ve müxtelif rejimlerin esarətinə düşmesinin
Türkmençay müqavilesinin XV maddesine esasen ermenilenn kutləvı suretde Şimali Azerbaycana köçürülmesine başlandı.

əsası.f°yuldu-
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IV Maddə
Müqaviləyə qoşulan yüksək tərəflərin razılığı ilə hər iki dövlət arasında
sərhədlər aşağıdakı hüdudda qərara alınır: sərhəd xətti Türkiyə torpaqlarının
ucundakı kiçik Araratın zirvəsindən aralıda düz istiqamətdə ən yaxın nöqtədən
başlayaraq o dağların zirvəsindən keçir; buradan maillik üzrə kiçik Araratın cənub

553

Erm ənistanın A zərbaycana təcavüzü: T əh lilixronika (1987-2011) ___________________

tərəfindən axan Aşağı Qarasu çayının yuxarılarına düşür, sonra sərhəd xətti o çayın
axarı üzrə Şərur qarşısmda onun Araza töküldüyü yerədək davam edir; bu
məntəqədən Abbasabad qalasınadək Araz çayının yatağı üzrə gedir; burada qalanın
Arazın sağ sahilində yerləşən xarici istehkamlan yanmda yarım ağac, yəni 3 1 / 2
Rusiya versti enində bütün istiqamətlərdə dövrə haşiyələnəcək və o ətrafda olan
torpaq sahəsi büsbütün məhz Rusiyaya məxsus olacaqdır və bu gündən sayılmaqla
iki ay ərzində ən yüksək dəqiqliklə ayrılacaqdır. Sərhəd xətti o yerdən, göstərilən
dövrənin şərq tərəfdən Arazın sahilinə birləşdiyi yerdən başlayaraq bir daha o
çayın yatağı ilə Yeddibulaq bərəsinədək gedir; buradan İran torpaqları Araz çayının
yatağı üzrə üç ağaca, yəni 21 Rusiya versti uzanacaqdır: sonra sərhəd Muğan düzü
vasitəsilə Bolqarçayadək, iki kiçicik Adınabazar və Sarıqamış çaylarının
birləşməsində üç ağac yəni 21 verst aşağıda olan torpaqlara gedir; sərhəd buradan
Bolqarçayın sol sahili ilə yuxarı; adları çəkilən kiçik Adınabazar və Sarıqamış
çaylannın birləşməsinədək, sonra Şərqi Adınabazar çayının sağ sahili üzrə onun
yuxarılarınadək davam edir, buradan isə Cikoir yüksəkliyinin zirvəsinədək elə
davam edir ki, o yüksəklikdən Xəzər dənizinə tökülən bütün sular Rusiyaya
məxsus olacaqdır, İran tərəfə axan bütün sular isə İrana məxsus olacaqdır. Burada
iki dövlət arasındakı sərhəd dağ zirvələrilə müəyyən edilir; qərarlaşdınlmışdır ki,
onlarm Xəzər dənizinə doğru enişi Rusiyaya məxsus olmalıdır, o biri yandakı enişi
isə İrana məxsusdur. Sərhəd Cikoir yüksəkliyi zirvəsindən, Talışı Ərş dairəsindən
ayıran dağlar üzrə Qəmərkühüm zirvəsinədək keçir. Sulann axarını iki yerə bölən
dağların başı, yuxarıda Adınabazann yuxan axarı və Cikoir zirvəsi arasındakı sahə
haqqında deyilən kimi, burada da eləcə sərhəd hüdudunu təşkil edəcəkdir. Sonra
sərhəd xətti sulann axarına aid yuxarıda şərh olunan qaydalara aramsız əməl
etməklə Qəmərkuhun zirvəsindən Züvand və Ərş dairələrini ayıran dağ silsiləsi
üzrə Velkic dairəsinin sərhədlərinədək uzanacaqdır. Beləliklə, adı çəkilən dağın
zirvəsindən əks tərəfdə yerləşən hissəsi istisna olmaqla Züvand dairəsi Rusiyaya
birləşir. Hər iki dövlət arasındakı sərhəd xətti su axınının yuxanda qeyd olunan
qaydalarına daima uyğun olaraq, Velkic dairəsi sərhədindən Kloputanm zirvəsi və
Velkic dairəsindəki dağlarm baş silsiləsi üzrə Astara çayının şimal mənbəyinədək,
buradan o çayın yatağı boyu onun Xəzər dənizinə töküldüyü yerədək davam
edəcək ki, burada da Rusiya torpaqlannı İrandan ayırmalı olan sərhəd xətti qurtarır.

V Maddə
İran şahı həzrətləri bütün Rusiya imperatoru həzrətlərinə öz səmimi
dostluğuna sübut olaraq, bu maddə ilə həm öz adından, həm də vərəsələri və İran
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taxt-tacmın varisləri adından, yuxarıda göstərilən sərhəd xətti arasında və Qafqaz
sıra dağları və Xəzər dənizi arasında yerləşən bütün torpaqların və bütün adaların,
bununla bərabər həmin məmləkətlərdə yaşayan bütün köçəri və başqa xalqlann
əbədi zamanədək Rusiya imperiyasına məxsus olduğunu təntənə ilə tanıyır.
VI Maddə
İran şahı həzrətləri hər iki dövlət arasmda baş vermiş müharibə ilə Rusiya
imperiyasına vurulmuş xeyli ziyana, həmçinin Rusiya təbəələrinin düçar olduğu
qurbanlara və itkiyə hörmət əlaməti olaraq, onlann əvəzini pul təzminatı ilə
ödəməyi öhdəsinə götürür. Müqaviləyə qoşulan hər iki yüksək tərəf o mükafatın
məbləğini on kurur tümən raicə və ya iyirmi milyon gümüş manat
qərarlaşdırmışdır, onun vaxtı, ödəniş qaydası və təminatı sözbəsöz hazırkı Traktata
daxil edilə biləcək qüwəyə malik olan xüsusi müqavilədə qərarlaşdırılmışdır.
VII Maddə
İran şahı həzrətləri öz əlahəzrət oğlu şahzadə Abbas Mirzənin öz vərəsəsi
və taxt-ıacın varisi təyin etmək iltifatında bulunan kimi, Bütün Rusiya imperatoru
həzrətbıi İran şahı həzrətlərinə öz dostluq münasibətlərini və bu varislik
qaydasının təsdiqinə kömək etmək arzusunu açıq-aşkar sübut etməkdən ötrü
bundan sonra şahzadə Abbas Mirzə həzrətlərinin simasında İran taxt-tacının
vərəsəsi və varisini, onun taxta çıxmasından sonra isə onu o dövlətin qanuni
hökmdarı hesab etməyi öhdəsinə götürür.
VIII Maddə
Rusiyanm ticarət gəmiləri, əwəlki qayda üzrə, Xəzər dənizində və onun
sahilləri boyunca azad üzmək və bununla bərabər onlara yaxınlaşmaq hüququna
malikdir; gəmi qəzası hallarmda İranda onlara hər cür kömək edilməlidir. Bu üsulla
İran ticarət gəmilərində də Xəzər dənizində əwəlki qayda ilə üzmək və Rusiya
sahillərinə yan almaq hüququ verilir ki, orada gəmi qəzası hallarında onlara
qarşılıqlı surətdə hər cür vəsaitlə kömək göstərilməlidir. Hərbi gəmilərə gəldikdə
isə, qədimdə olduğu kimi, yalnız Rusiya hərbi bayrağı altında olan hərbi gəmilər
Xəzər dənizində üzə bilərlər; bu səbəbdən də əwvəlki müstəsna hüquq indi də
onlara verilir və təsdiq edilir ki, Rusiyadan başqa heç bir dövlətin Xəzər dənizində
hərbi gəmiləri ola bilməz.
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IX Maddə

XI M ad də

Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri və İran şahı həzrətləri hər vasitə ilə
onlar arasında bu qədər xoşbəxtliklə bərpa olunmuş sülh və dostluğu bərqərar
etməyi arzulayaraq, müvəqqəti tapşınqların icrası və ya daimi qalmaq üçün bu və
ya o biri dövlətə göndərilən yüksək saraylann (hökumətlərin) səfırlərinin,
nazirlərinin və işlər müvəkillərinin, onlann dərəcəsinə, razılığa gələn yüksək
tərəflərin şərəfınə, onları birləşdirən səmimi dostluğa və yerli adətlərə uyğun
olaraq, ehtiramla və (hər birinin) aynlıqda qəbul edilməsini qarşılıqlı surətdə rəva
bilirlər. Xüsusi protokol ilə bu və ya o biri tərəfin əməl etməsi üçün bu məzmunda
mərasim qərarlaşdınlacaqdır.

Qarşılıqlı surətdə təbəələrin bütün tələbləri və müharibə ilə dayandınlmış
başqa işlər sülh bağlandıqdan sonra ədalətlə bərpa olunacaq və həll ediləcəkdir.
Qarşılıqlı surətdə təbəələrin öz aralannda bu və ya o biri hökumətin xəzinəsinə
müqavilə təəhhüdləri dərhal və tamamilə təmin edilməlidir.

X Maddə
Bütün Rusiya həzrətləri və İran şahı həzrətləri hər iki dövlət arasında
ticarət əlaqələrinin bərpa olunmasını və genişlənməsini sülhün bərqərar olmasınm
ən başlıca xeyirxah nəticələrindən biri saydıqları üçün, tam qarşılıqlı razılıq
əsasında hökm verdilər ki, ticarətə hakimlik edilməsinə və qarşdıqlı surətdə
təbəələrin təhlükəsizliyinə aid olan bütün sərəncamlar səadətlə yoluna qoyulsun və
onlar onu qarşılıqlı surətdə müvəkkillər tərəfındən bağlanacaq bu sülh
müqaviləsinin eyni güclü hissəsi sayılmalı olan və ona əlavə edilən ayrıca Akt ilə
izah etsinlər. İran şahı həzrətləri, qabaqlar olduğu kimi, Rusiyaya ticarətin xeyrinə
tələb olunan hər yerə konsullar və ticarət agentləri təyin etmək hüququ verir və
öhdəsinə götürür ki, hər birinin məiyyəti on nəfərdən çox olmayacaq konsul və
agentlərə hamilik göstərsin ki, onlar öz rütbələrinə verilmiş şan-şövkət və
üstünlüklərdən istifadə etsinlər. Bütün Rusiya imperatoru həzrətləri öz tərəfındən
İran şahı həzrətlərinin konsul və ya ticarət agentlərinə münasibətdə tam qarşıhqlığa
əməl edilməsinə vəd verir. İran hökumətinin Rusiya agentinə və ya konsuluna
əsaslı şikayəti olarsa, Rusiya naziri (səfıri) və ya onun şah həzrətləri sarayı yanında
işlər müvəkkili, ya da onlann bilavasitə rəisi öz mülahizəsinə əsasən günahkarı
vəzifəsindən uzaqlaşdıra və onu müvəqqəti olaraq digər şəxsə həvalə edə bilər.
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XII Maddə
Barışığa gələn yüksək tərəflər təbəələrin xeyri üçün özlərinin ümumi
razılığı üzrə qarşılıqlı surətdə qərara almışdır: onlardan Arazın hər iki tərəfındə
tərpənməyən əmlaka malik olanlarına üç il vaxt verilməlidir ki, onlar bu müddət
ərzində onu azad surətdə satsınlar və dəyişsinlər. Lakin bütün Rusiya imperatoru
həzrətləri, ona aidiyyatı olduğuna görə, keçmiş İrəvan sərdarı Hüseyn xanı, onun
qardaşı Həsən xanı və keçmiş Naxçıvan hakimi Kərim xanı bu iltifatlı sərəncamdan
kənar edir.
XIII Maddə
Axırıncı və ya bundan qabaqkı müharibənin gedişində əsir alınmış hər iki
tərəfın bütün hərbi əsirləri, bununla bərabər hər iki hökumətin nə vaxtsa əsir
düşmüş təbəələri qarşılıqlı surətdə azad edilməli və dörd ay ərzində qaytarılmalıdır;
onlar həyati azuqə və digər tələbatlarla təmin edilməli və onları qəbul etmək və
sonrakı yaşayış yerinə yollamağa sərəncam vermək üçün hər iki tərəfdən ayrılmış
komissarlara verməkdən ötrü Abbasabada göndərilməlidirlər. Razılığa gələn
yüksək tərəflər hər iki tərəfdən əsir düşmüş, lakin olduqları yerin uzaqlığına və ya
başqa bir səbəbə və ya vəziyyətə görə göstərilən müddətə qaytarıla bilməyəcək
bütün hərbi əsirlərə, habelə Rusiya və İran təbəələrinə də bu yolla yanaşacaqlar.
Hər iki dövlət belələrinin hər bir vaxt tələb edilməsində özünə dəqiq və qeyriməhdud hüquq verir və öhdəsinə götürür ki, onlar aşkar edildikdə və ya onlar
haqqında tələblər alındıqda qarşılıqlı surətdə onları (bir-birinə) qaytarsınlar.
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XIV Maddə

T ərp ən m əyn m ülkə gəldikdə isə, onun satılm ası v ə ya onun haqqında özx o şu n a
sərən ca m üçün b eş illik m üddət m ü əyyən edilir. L akin bu b ağışlan m a qeyd olunan

R azılığa

g ələn

yü ksək

tərəflərdən

h eç

biri

axırıncı

m üharibənin

b aşlanm asınadək və ya o vaxtı digərinin təb əəliy in ə k eçm iş olan satqınlan n v ə
fərarilərin

verilm əsin i

tələb

etm əyəcək d ir.

İran

hökum əti

bu

b ir illik m üddət başa çatanadək m əh kəm ə cəzası d üşən günah v ə ya cinayət işləm iş
ad am lara şam il edilmir.

qaçqınlardan

XVI Maddə

b əzilərin in v ə onların k ö h n ə h əm vətən lərin in v ə ya hakim iyyəti altında olanların
arasında q ərəzli əlaq ələrd ən qarşılıqlı surətdə baş verə b iləc ək zərərli nəticələrin
qarşısm ı alm aq üçün, ö h d ə sin ə götürür ki, indi v ə ya sonralar R usiya hökum ətinin

M ü vək k illər bu sülh m üq aviləsi im zalandıqdan sonra, qarşıhqlı surətdə

adbaad göstərdiyi adam ların A razla Çara çayının , U rm iya gölü nü n, C akatu çayının

təx ir ə sahnm adan təcili olaraq, hərbi əm əliyyatlarm k əsilm ə si haqqında bütün

v ə Q ızıl Ü zən çayın ın X ə z ə r d ən izin ə tökü ldü yü yer arasında yaratdığı hüduddakı

y erlərə xəb ər v ə lazım ı fərm an göndərm əlidir. E yn i m əzm u n d a iki n ü sxəd ə tərtib

ö z torpaqlarında olm asın ı qadağan edəcəkdir. B ütün R usiya im peratoru həzrətləri

ed ilm iş,

ö z tərəfındən İran qaçqm larınm Q arabağ və N a x çıv a n xanlıqlarında v ə İrəvan

m öhü rləri ilə təsdiq ed ilm iş v ə qarşılıqlı olaraq bir-birinə verilm iş bu sülh

x a n lığ ın ın A raz çayım n sa ğ sah ilin d ə yerləşən h issəsin d ə yurd salm asın a v ə ya

m ü q a v ilə si bütün R usiya imperatoru həzrətləri v ə İran şahı həzrətləri tərəfındən

yaşam asın a (hər hansı) bir qərarda ic a zə verm əy əcəy in i v əd edir. Lakin özlüyü nd ə

təsd iq v ə ratifaksiya ed ilm əli v ə o n la n n im zaladığı ratifik asiya m ətnləri təntənəli

hər

iki

tərəfın

m üvəkkilləri

tərəfindən

im zalan m ış,

onların

gerbli

a yd m d ır ki, ancaq rəsm i rütbə d aşıyan v ə y a m üəyyən ləyaqət sahibi olan

şə k ild ə hər iki tərəfın m üvvəkilləri tərəfıncdən dörd ay ərzind ə və ya m üm kün

adamlara:

o ld u q ca daha tez dəyişdirilm əlidir.

şə x si n üm unələri, n əsih ət v ə

g iz li

əlaqələri ilə k eçm işd ə onların

id arəsin də v ə y a h a k im iyyəti altında olan əv v ə lk i həm vətən lərin ə zərərli təsir
g ö stər ə bilən xan, bəy v ə dini rəislər v ə ya m ollalara qarşı bu şərtin g ü cü var və
olacaqdır. Ü m u m iy y ətlə , hər iki d ö v lətin sakinlərinə gəld ik d ə isə, razıh ğa g ələn

Fevral ayının IO-da İsanın anadan olmasının 1828-ci ilində Türkmənçay
kəndində bağlanmışdır.

y ü k sək tərəflər qərara alır ki, hər iki tərəfin bir d övlətdən o birinə k eçm iş v ə ya
bundan sonra k e ç ə c ə k təb əələri onların k eçd iy i hökum ətin ic a zə verd iyi hər yerdə
yurd sala və y a şa y a bilər.

Əslinə qol çəkmişlər:
İ.F.Paskeviç, A.M.Obrezkov.

XV Maddə
Şah həzrətləri ö z d övlətin ə sak itliyi qaytarm aq v ə ö z təb əələrin d ən hazırki
m ü q avilə

ilə

bu

qədər

x o şb əx tlik lə

başa

çatm ış

m üharibədə

törədilm iş

b əd bəxtlikləri daha da artıra bilən hər şey i kənar etm ək kim i x ey irli, x ila sed ici
n iy y ə tlə

hərəkət

edərək,

m əm urlarına büsbütün v ə

A zərb aycan

adlanan

vilayətin

bütün

əh a lisin ə

və

tam bağışlan m a əta edir. Hansı d ərəcəy ə m əxsus

olm asın dan asılı olm ayaraq onlardan h eç k əs ö z hərəkətinə v ə ya m üharibə ərzində
v ə y a Rus ordusunun adı çək ilən vilayəti m üvəqqəti tutduğu zam an davranışına
g ö rə təqibə, dini əq id əsin ə görə təhqirə m əruz qalm am ahdır. Bundan başqa o
m əm ur və sak inlərə bu gü nd ən başlayaraq ö z a iləsi ilə birlikdə İran vilayətind ən
R u siyaya sərbəst k eçm ək , h ökum ət v ə yerli rəisliy in heç bir m a n eçiliy i olm adan
onların satlıq m ah n a v ə y a əm lakına v ə əşyalarına hər hansı göm rük v ə vergi
q oyulm adan tərpənən m ü lk iyyətin i aparm aq v ə satmaq üçün bir il v a x t verilir.
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*
Türkmənçay müqaviləsi Rusiya ilə İran arasında 1828-ci il fevralın IO(22)-da
Təbriz yaxınlığında, Mianə şəhərindən 33 km. şimal-qərbdə yerləşən Türkmənçay kəndində
bağlanmışdır (bax: Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, 1989, s. 277-286).
Türkmənçay müqaviləsi preambula və 16 maddədən ıbarət idi. Gülüstan
müqaviləsinin ayrı-ayrı maddələrinin məzmunu Türkmənçayda əks olunmuş, onun IX və X
maddəiərində
nəzərdə
tutulmuş
məsələlərə
aid
Xüsusi
tıcarət
aktı
imzalanmışdı.Türkmənçay müqaviləsinin preambulasında süihün zərurətindən və onu
imzalayanların (İ.Paskeviç, A.Obrezkov (Rusiya) və Abhas Mirzə (İran)) səlahiyyətindən
bəhs edilir. I maddə ilə əbədi zamanadək sülh elan olunurdu. II maddədə Gülüstan
müqaviləs’ınin qüvvədən düşdüyü və onun Türkmənçay müqaviləsilə əvəz olunduğu
bildirilirdi. III maddədə İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının Rusiyaya ilhaqı təsdiqlənirdi.
IV maddədə sərhədlər müəyyənləşdirilir, V maddədə İran IV maddənin müəyyən etdiyi
sərhəd xətti ilə Qafqaz sıra dağları və Xəzər dənizi arasında yerləşən bütün torpaqların
Rusiyaya məxsus olduğunu tanıyırdı. VI maddədə təzminatın miqdarı müəyyən edilir, VII
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Əlavə 1.24

Ermənilərin Irandan Azərbaycan torpaqlarına (Naxçıvan, İrəvan, Qarabağ) köçürülməsi
(Rus rəssamı V. Maşkovun çəkdiyi şəkil). 182H-Cİ iL

maddədə Abbas Mirzənin vəliəhd kimi tanınması rəsmən etiraf olunur, VIII maddədə isə
Gülüstan müqaviləsinin V maddəsi təsdiq edilir, yəni Xəzər dənizində hərbi donanma
saxlamaq hüququ yalmz Rusiyaya məxsus olurdu. IX maddədə Iranda Rusiyanın daimi
diplomatik missiyasının təsis edilməsi nəzərdə tutulur, X maddədə konsulluqların açılması
və bu məsələlərdən bəhs edilirdi. X I maddədə qarşılıqlı surətdə təbəələrin bütün tələbləri və
müharibə ilə dayandırılmış işlərin bərpası tənzimlənirdi.
Müqavilənin
XII, XIV, X V maddələri ilə əhalinin hərəkəti, ermənilərin
köçürülməsi və b. məsələlər həll edilirdi. A.S.Qriboyedov Türkmənçay müqaviləsinin ayrıayrı maddələrinin irəli sürülməsində mühüm rol oynamış və tarixi ədəbiyyatda XII, XIV,
X V maddələrirı müəllifı A.S. Qriboyedov hesab edilir. Türkmənçay müqaviləsinin X V
maddəsinə əsasən İranda yaşayan erməni əhalisinin Cənubi Qafqaza köçürülməsi
diplomatiya dilində xatırladılsa da, məhz “İran erməniləri”nin köçürülməsi nəzərdə
tutulurdu. Bunu tarixi mənbələr də təsdiq edir (bax: I'puöoedoe A.C. 3anucKa o
nepecejıenuu ap M H H U3 Ilepcuu e uamu ooııacmu. - Commeııue e deyx moMax, m.2.
Moacea, 1971, c. 339-341; Mcmopm AaepGaüdycaııa no doKyMenmaM u nyöııuKau^uHM.
EaKy, 1990, c. 56-59.)
Beləliklə, Türkmənçay müqaviləsi ilə 1826-1828-ci illər Rusiya-İran müharibəsinə
son qoyuldu. Bununla yanaşı, bu müqavilə ilə Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsi
başa çatdırıldı (bax: Mahmudov Y, Şükürov K. Azərbaycan: beynəlxalq münasibətlər və
diplomatiya tarixi. 1639-1828. Dörd cilddə. Birinci cild. Bakı, 2009, s. 490-492).
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Əlavə 1.25

ŞİMALİ AZƏRBAYCANIN İNZİBATt-ƏRAZİ BÖLGÜSÜ
(XIX əsrin II yansı- X X əsrin əvvəlləri)

Əlavə 1.26

YELtZAVETPOL Q UBERN İY ASI (XIX əsrin II yarısı - XX əsrin əvvəlləri)

BERNİYASI
^ .TİFLİS

<n ® :

ar

: Göyçay

Şamaxf

■^LYELIZAX
vG6yçay
Beyazid

Ağdere

Naxçıvan
Naxçıvan
l
ə z a s ı ’■

Tlflte va Dafbənd quberniyalanna qatılmış Azarbaycan arazileri

TƏBRİZ

1883-cü ilda BakhTiflis,
1900-cu ilde Bakı-Vladiqafqaz demıryol xelleri
Işe düşmüşdür_______

Şimali AzBrbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünda an ciddi deyişikiik 1868-ci ilin fevral
ayında merkəzi Gəncə (Yelizavetpol) olmaqla Yelizavetpol quberniyasmın yaradılması
oldu. Bakı quberniyasından Şuşa ve Nuxa qezalan, Tiflis qubernivasından Qazax ve Yelizavetpol qəzaları, Irəvan quberniyasından, iəğv ediimiş Ordubad qəzasının bir hissesi
ona verildi. Ordubad qezasmın diger hissəsi Naxçıvan qezasının terkibinde Irevan quberniyası terkibine verildi, 1870-ci ilde Irevan quberniyasının terkibinde ehalisinin çox böyük
əksəriyyəti azerbaycanlılardan ibaret olan Şərur-Dəreləyez qezası teşkil edildi.
1868-ci ilde Bakı quberniyasınm terkibinde iki yeni qeza - Cavad ve Göyçay qəzaları,
Yelizavetpol qubemiyasının terkibinde ise Qazax ve Zengezur qezaları yaradıldı.1874-cü
ilde Nuxa qezasınm cənub hissəsi hesabına Əreş qəzası yaradıldı. 1883-cü il iyulun
1-de Şimali Azərbaycanda daha iki yeni qəza-Cəbrayıl ve Cavanşir qəzaları teşkil edildi.
Beləliklə, XIX esrin sonu—XX esrin evvellerinde bölgüsü başa çatmış Şimali Azerbaycan torpaqları Rusiya imperiyasının terkibinde yeni inzibati-erazi oldu. Qedim Azerbaycan şehert, çox mühüm hərbi-strateji menteqe olan Derbend Azerbaycanm terkibinden çıxarıldı. Bütün bu islahatlarda meqsed Azərbaycanın qedim ve enenevi erazi biriiyini, dövlətçilik enenelerini mehv etmek idi.
Azərbaycan bir millet olaraq iqtisadi menafe-biriiyi esasında, vahid dili, dini, ərazisi,
medeniyyeti, psixologiyası ve özünü derketmesi netıcesinde formalaşırdı.
Elm ve medeniyyetin ayrı-ayn sahelərində de inkişaf gedirdi. Milli teatr yaradıldı, qezetler çap olunmağa başladı.
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Yelizavetpol quberniyası inzibati-ərazi vahidi kimi çar hökumetinin 09 dekabr 1867-ci il tarixli fermanına əsasən yaradılmış ve 1918-ci iledek mövcud olmuşdur. Merkəzi Yelizavetpol (Gence) şeheri olan qubemiyanın terkibine Yelizavetpol,
Əreş, Nuxa, Qazax, Cavanşir, Qaryagin (1905-ci ilədək Cəbrayıl), Zengezur ve Şuşa qezalan daxil idi. Sahesi 38 982
km \ ehalisi 1897-ci il siyahıyaalınmasına görə 879 min nəfəre yaxın, 1916-cı ilde ise 1 275 131 nefer olmuşdur. XIX esrin sonlannda Quberniya əhalisinin 63%-ni Azerbaycan türkleri, 30%-ni ermeniler teşkil edirdiler. Əhalinin əsas məşğuliyyəti taxılçılıq, ipəkçilik, pambıqçılıq, üzümçülük, heyvandariıq ve s. olmuşdur. Ərazi demir, mis, kobalt, gümüş filizleri ilə
zəngin idi. Burada olan 67 senaye müəssisəsindən ən iriləri her birinin minden artıq işçısi olan Gedebey ve Qalakənd
miseritme zavodlan idi. Qubemiyada 13 xestəxana, 14 tibb mentəqəsi, 17 aptek, müəllimler seminariyası (Qazax), gimnaziyalar, senet mektəbi ve orta tehsil müessisesi fəaliyyət göstərirdi.
Quberniyanı Yelizavetpol herbi qubernatoru (1872-ci ilin martından ise Yelizavetpol qubematoru) idarə edirdi, inzibati polis aparatı ve hökumet idarələri onun tabeliyində idi.
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Əlavə 1.27

Əlavə 1.28

İR Ə V A N Q U B E R N tY A S I (X IX əsrin II yansı- XX əsrin əvvəlbri)
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1872-ci ildən etibarən 7 qəzadan (Yeni Bəyazid, Naxçıvan. Aleksandropol, Irəvan. Üçmüəzzin, Sürməli və ŞərurDərələyəz) ibarət olmuş Irəvan quberniyası Qacarlar dövləti
və Osmanlı imperiyasından ruslann köçürdükləri ermənilərin
ən sıx məskunlaşdırıldıqları Azərbaycan torpaqları olmuşdur. 1897-ci ilde turk-musəlmanları qubemiya əhalisinin
58%-ni, erməniler 37%-ni, diger xalqlar isə (ruslar, yunanlar,
yəhudilər və başqaları) 5%-ni təşkil edirdilər.
Qubemiya inkişaf etmiş kənd təsərrüfatına, 3469 sənaye
müəssisəsinə. çoxsaylı sənətkarlıq emalatxanalarına, 2800
ticarət müəssisəsine malik idi. Irəvan quberniyası həm qonşu quberniyalar. həm də Cənubi Azərbaycanla intensiv ticarət aparırdı. XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan elm və mədəııiyyətin mühüm mərkəzlərindən olub, dünya mədəniyyətinə C.Məmmədquluzadə, B.Kəngərli və başqaları kimi dühalar vermiş İrəvan quberniyasında kişi və qadın gimnaziyaları. müəllimlər institutu (Irəvan şəhərində),18 şəhər məktəbi, 81 kənd məktəbi fəaliyyət gösterirdi. Bu məktəblərdə
7000 nəfər təhsil alırdı.
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Qafqaz Hərbi Dairəsinin hərbi-topoqrafik söbəsi tərəfindən tərtib edilmiş xəritə.
Tiflis, 1903-cü il.

564

565

Erm ənistam n A zərbaycana təcavüzü: Təhlili xron ika (1987-2011)

Ə/avə /.50

Əlavə 1.29
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AZƏRBAYCAN XALQ C Ü M H U R tY Y Ə T t (1918-1920-ci illər)
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Qafqaz Hərbi Dairəsinin hərbi-topoqrafik söbəsi tərəfindən tərtib edilmiş xəritə.
Tifiis, 1903-cü il.
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, L9nk9r
9
A,l,ra

Azerbaycan Xalq
Cümhuriyyətlnln
yaradılması

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycanın müstoqilliylnl elan
atdi. Bununla bütün şərqdə və türk dünyasında ilk damokratik respublika yarandı.
Azerbaycan Mllli Şurası öz üzerine icra ve qanunvericillk selahlyyetlerl götürdü.
M. Ə.Rəsulzadə Azerbaycan Milli Şurasının sedrl seçlldi.
Azerbaycan Xalq Cümhuriyyeti Nazirler Sovetinin birinci sedri Fetell xan Xoyski teyin edildi. Azerbaycan hökumeti selahiyyetli dövlet strukturu yaratdı. Azerbaycan-türk dili dövlet dili elan edildi, dövlet bayrağı tesdiq edildi ve yeni yaradılan azerbaycan ordusuna çağınşın elan edilmesi haqqında qerar qebul olundu.
1918-cl ilnoyabnn 18-de Azerbaycan Mllli Şurası özünü Azerbaycan Xalq Cümhuriyyetinin parlamenti elan etdi. Ə.M. Topçubaşov Parlamentin sedri seçlldi.
Cümhuriyyetin erazisi müeyyen edilerken qarşıya böyük çetinlikler çıxdı. Ən
ağır erazi problemi Azerbaycan Respublikası ile Ermenistan Respublikası arasında
serhedlenn müeyyenleşdinlmesi idi. Azerbaycan torpaqlan hesabına yaradılmış
Ermənistan Respublikası Azerbaycanın Naxçıvan. Şerur - Dereleyez qezalarına
ve Dağlıq Qarabağa iddialar ireli sürdü. Eyni zamanda Azerbaycana mexsus
olan Zengezur erazisini de özüne birleşdirmeye çalışırdı. Gürcüstan Respublikası
Zaqatala dairəsine iddialar qaldınrdı. Azerbaycan hökumeti öz qanuni torpağı olan
Borçalı qezasının Gürcüstan Respublikasmın terkibine daxil olmasını qebul etmek•
den imtina edirdi. Azerbaycan hemçinin Cenubi Dağıstan (Tabasaran) erazisine
dehaqh iddia ireli sürürdü.
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Əlavə 1.32

Əlavə 1.31

AZƏRBAYCANLILARA QARŞI ERMƏNİLƏRİN TÖRƏTDİKLƏRİ SOYQIRIMLAR (1918-1920-ci ilbr)
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Kütləvi qırğına ən çox
məruz qalan yerlər
Ən iri silahlı toqquşma
yerləri

Erməni silahlı dəstələri tərəfındən qətlə
yetinlmişdir və dağıdılmışdır

1918-1920

Erməni ordusu tərəfmdən qətlə yetiritən azərbaycanlılar

700 000 nəfər

Deportasıya edtlənlər

750 000 nəfər

Dəğ»dılmrş məktəblər

263

Tıbb müəssisətəri

154

MəscmJIəc və memartıq abidələn

126

Qəbiristanbq
Talan ediən və dağtdılan Azərbaycan kəndləri

380
ä

1 500

568

1918-ciil iyulun 15-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici Işlər Naziri Məhəmməd Həsən Hacınski
hökumətə müraciət edərək erməni silahlı dəstələrinin
dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı törətdiyi soyqınmı və
onun əmlakının talan olunması ilə bağlı həyata keçirdiyi
dəhşətli vəhşilikləri araşdıran Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının yaradılmasının vacib olduğunu bildirir (bax:
ARDA. f. 1061. siy. 1. iş 105, v. 1).
1918-ci il avqustun 31-də Cümhuriyyət hökumətinin
qərarı ilə Fövqəladə Təhqiqat Komissiyası yaradıldı (bax:
ARDA. f. 1061, siy. 1. iş 105. v.2).
Həm FTK-in, həm də o dövrün mətbuatının topladığı
materiallara əsasən: 1918-1920-ci illərdə erməni silahlı
dəstələri tərəfindən Bakıda 12 min nəfərdən çox, Şamaxıda 8 min nəfərdən çox, Qubada 16min nəfər, Cənubi
Azərbaycanda (Urmiya, Xoy. Salmas, Maku, Şərəfxana,
Təbriz və başqa yerlərdə) 130 min nəfərdən çox, Qərbi
Azərbaycanda (indiki Ermənistan Respublikası) 400 min
nəfərdən çox azərbaycanlı qəddarlıqla qətlə yetirilmişdir.
Ermənilərin tacavüzü nəticəsində 263 məktəb, 154
tibb müəssisəsi, 126məscid. 380 qəbiristanlıq, ümumilikdə isə təxminən 1500 azərbaycan kəndi talan edilərək, dağıdılmışdır
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AZƏRBAYCANA QARŞI XARİCİ-HƏRBt MÜDAXİLƏ. AZƏRBAYCAN SSR-in YARADILMASI

AZƏRBAYCAN SSR (1920-1922-ci ilbr)
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yarardıfmas? Sovet Sosia,İ8t Respublikasının
Sovet işğalına qarşı müqavimət herekatı

Mübahiseli əraziler
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətl yararıdığı günden rus,
ingilis, erməni-daşnak silahlı qüvvələrinin hücumuna məruz qaldı. Müdaxiləçilərin hər blrl ayrı-ayrılıqda öz mənafeyi uğrunda mühahbə aparırdı.
Qırmızı ordu və S.Şaumyanın başçılığı altında olart qoşunlar Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsi planmın yerinə yetirilməsi məqsədile Gəncəyə doğru herekət edirdiler. Gəncə bu zaman müstəqll Azərbaycan hökumetinin
paytaxtı idi. Xilaskar Türk ordusu Qırmızı orduya qarşı
vuruşur, bolşeviklərə zərbələr endirirdi.
Ingilis ordusu Cənubi Azərbaycan erazisindən Şimali
Azərbaycana keçməyə və Bakmı zəbt etməyə cəhd edirdi. Şəhər ewəlcə türk ordusu tərefindən azad olunmuş,
sonra ingilisler tərəfindən işğal edilmişdir.
Nəticədə işğalçı rus ordusunun döyüş əmeliyyatları və
təzyiqi neticəsində Azərbaycanın milli hökuməti istefa
verdi.
1920-ci il aprelin 28-də Azərbaycanın şimalında
sovet hakimiyyəti elan olundu. Xalqa divan tutuldu.
Şimali Azərbaycanda sovet hakimiyyəti 1991-ci ilədək
davam etdi. 1991-ci II oktyabnn 18-də Azərbaycanın
müstəqilliyi yenidən bərpa olundu.

Ermenistan Respublikasına
ve Gürcüstan Respublikasına
verilmiş Azerbaycan torpaqları

1920-ci il aprelin 28-də Şimali Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra Azerbaycan Xalq Cümhuriyyətinə mexsus olan 11 389 597 kv km ərazi
sahəsinin nəinki mübahisəli sayılan 16 598 kv.km-i, həm də mübahisəsiz olan
97 298 kv. km ərazisinin bir hissəsi qonşu respublikalara, xüsusilə Ermənistan
Respublikasına verilmişdir.
1920-ci il mayında quberniya sistemi ləğv olunmuş, qeza bölgüləri isə saxlanılmışdır.
1920-ci il iyulun 28-də XI Qırmızı ordu hisseləri Naxçıvana daxil oldu. Naxçıvan Sovet Sosialist Respublikası elan edildi. Respublikanın ali orqanı Inqilab
Komitesl yaradıldı Naxçıvan SSR Şerur, Naxçıvan, Ordubad qezalarmı əhate
edirdi.
1920-ci II dekabrın 2-de RSFSR və Sovet Ermənistanı arasında ımzalanan
hərbi-siyasi sazişin III maddəsində Rusiya Sovet hökuməti Irəvan quberniyasının Zəngəzur qəzasını Ermənistan SSR ərazisinin terkibinə daxil olmasını mübahisəsiz tanıyır. Zəngəzur 1921-ci ilin iyununadək erməni-daşnak silahlı qüwələrinin hakimiyyətində qalırdı. 1921-ci ilin iyununda Əlahiddə Qafqaz ordusu hissələrinin Zəngəzuru daşnak qüvvələrindən təmizlənməsi ilə Zəngəzurun qQrb və
yuxarı hissesinin Ermənistan SSR-e birləşdirilməsi başa çatdırıldı.1921-ci il iyunun 20-də Ermənistan SSR XKS tərərmdən təsdiq olunmuş 8 qəzaya 9-cu Zəngəzur qəzası əlavə olundu.
Beləliklə Azərbaycan SSR-in göstarilən əraziləri onunla razılaşdınlmadan
Sovet Rusiyası tərəfindən Ermənistan SSR-ə verildi.
Azərbaycan SSR XTK-nin 25 oktyabr tarixli arayışma görə keçmiş Zəngəzur
qəzasından 405 000 desyatin (4 424,6 kv.km), Qazax qəzasından 379 984 desyatin (4 151,3 kv.km) ərazi Ermənistan SSR-ə verilmişdir.
1921-1922-ci illərdə Azərbaycan SSR-in inzibati bölgüsünə 15 qəza, Naxçıvan
SSR-ə isə 3 qeza daxil idi.
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AZƏRBAYCAN SSR (1923-1929-cu illər)

AZƏRBAYCAN SSR (1930-1991-ci ilbr)
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Inzibati-erazi bölgüsü 1991-ci il
noyabr ayının 1-ne esasən verilib
Ermenistan Respublikasına
ve Gürcüstan Respublikasına
verilmiş Azerbaycan torpaqları

Azərbaycan SSR MlK-nin 7 iyul 1923-cü il dekreti ilə mərkəzi Xankəndi olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
yaradıldı. 4,161 kv.km sahəsi olan vilayətin ‘ Əsasnamə" sinə görə Şuşa şəhəri və Xankəndindən 115 kənd. Cavanşir qəzasından 52 kənd, Qaryagin qəzasından 32 kənd. Qubadlı qəzasından Qaladərəsi kəndi DQMV-ə verildi.
Azərbaycan SSR tərkibində DQMV-nin yaradılması Azərbaycan xalqının iradəsi əleyhinə, onun ərazi bütövlüyünə qarşı
qeyrı-qanuni zorakılıq aktı idi. Sovet Ittifaqında öz milli dövlət qurumu olan ermənilərə başqa birdövlətin tərkibində əlavə inzibati-idarəçilik qurumunun yaradılması, alternativi olmayan məkirli bir tədbir idi.
DQMV-nin yaranması Azərbaycan SSR-in inzibati-ərazi bölgüsündə ciddi dəyişikliyə səbəb oldu. Şuşa, Qubadlı, Cavanşir qəzaları ləğv olundu. 1923-cü il avqustun 6-da Azərbaycan SSR MlK-nin qərarı ilə Qarabağın qalan hissəsində Ağdam, Cəbrayıl, Kürdüstan qəzaları yaradıldı. Eləcə də Ağdaş, Cavad, Qaryagin digər qəzalarla birləsdirildi veni Salvan
qəzası yarandı.
7
7
. . . A.zərbaycan SSR MİK-nin 9 fevral 1924-cü il tarixli dekreti ilə Naxçıvan Muxtar Diyarı, Naxçıvan MSSR-ə çevrildi.
1924-cü ildə yaradılan 3 qəza (Şərur,Naxçıvan, Ordubad) 1925-ci ildə ləğv edildi. Əvvəllər yaradılmış 12 dairənin sayı 8-ə
(Baş Noraşen, Qıvraq, Tumbul, Əbrəqunis, Nərimanov, Culfa, Parağa və Ordubad) endirildi.
Beləliklə, inzibati-ərazi bölgüsündo aparılan dəyişikliklər nəticosində 85968 kv.km ərazisi olan Azərbaycan SSR-in tabelıyındə bır Respublika (Naxçıvan SSR-ərazisi 5 988 kv.km), Bir Muxtar Vilayot (DQMV - ərazisi 4.161 kv.km.) və 13 qəza
(Ağdam, Bəkı, Goncə, Göyçay, Cəbrayıi, Zaqatala, Qazax, Quba, Laçın, Lənkəran, Nuxa, Salyan, Şamaxı) yarandı.
18fevral 1929-cu Ildo Moskvavə 0 ars mOqaviləlerlnin şəniəri kobud şekildə pozularaq Zaqafqaziya MlK-nin qərarı
ıle Naxçtvan MSSR-in 9 kəndindən ibarət 857 kv. km ərazisi (Şərur qəzasının Qurdquiaq. Xaçik, Horadiz. Naxçıvan qəzası
Şahbuz nahiyesinin Oğbin, Ağxaç, Aimaiı, Sultanbey, Itqıran kendleri, Ordubad qezasının Karçevan kəndi, Kilid kond torpaqlarının bir hissəsi) Ermənistan SSR-e verildi.
Azerbaycan SSR-də yeni inzibati-ərazi bölgusü haqqında məsəiə VI Ümumazərbaycan Sovətiər qurultayında (1-9 aprel
1929-cu il) xüsusi bir məsələ kimi müzakirə edildi. Qurultay Naxçıvan MSSRvə DQMV-nin serhəd və hüquqlarını pozmadan, respublikanın dairə və kənd sovetləri inzibati-ərazi böigüsünün həyata keçirilməsini qərara aldı.
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1930-cu iide Azərbaycan SSR-de10 daire—Bakı, Gənce, Zaqatalə. Qarabağ(mərkezi Ağdam),Quba, Kürdüstan (merkəzi Laçın), Lənkəran, Muğan (mərkəzi Salyan), Nuxa, Şirvan (mərkəzi Göyçay) mövcud idi. SSRİ MİK XKS-nin qərarına müvafiq olaraq, 1930-cu il avqustun 8-də Azərbaycan SSR MİK və XKS "Dairələri ləğv etmək haqqmda' qərar qəbul
etdi Respublikada (Naxçıvan MSSR və DQMV-dəki rayonlar da daxil olmaqla) 63 rayon təşkil edildi.
1931-ci il iyunun 26-da Azərbaycan SSR MİK Rəyasət Heyəti “Rayonlarm möhkəmləndirilməsi haqqında’ qərar qəbul
etdi. Yeni rayonlaşma nəticəsində bir sıra rayonlar birləşdirildi. Rayonların sayı 63-dən 52-yə endi.
Bakı istisna olmaqla, rayonlar 4 qrupa.pambıqçılıq, tarlaçılıq, maldarlıq, bağ-bostançılıq rayonlarına bölündü. Rayonlar 1937 və 1978-ci illərdə qəbul olunmuş Azərbaycan SSR Konstitusiyalarında təsbit olundu.
Beləliklə, nəticə etibarilə Azərbaycan SSR ittifaq miqyasmda yüksək göstəricilər əldə edərək ön cərgələrdə gedirdi.
Neft sənayesi Azərbaycanm ən qədim sənaye sahəsidir. Ona görə də Azərbaycanı “Neft Akademiyası" adlandırırlar.
Bununla əlaqədar neft-mədən avadanlığı istehsal edən Səttarxan zavodu. Keşlə maşmqayırma zavodu fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanda ilk kimya zavodu 1879-cu ildə Bakıda tikilmişdir.
1952-ci ildən Sumqayıt boru-prokat zavodu fəaliyyət göstərir. Sumqayıt dünyada tanınan məşhur kimya sənaye şəhəridir. Buradakı zavodlar sənayənin inkişafında mühüm rol oynayır.
1954-cü ildə Daşkəsəndə filiz saflaşdırma zavodu işə başlamışdır.
1955-ci ildə 360 min kvt.gücündə Mingəçevir SES istifadəyə verilmişdir. Enerji sənayenin inkişafında mühüm rol oynayır Mədəni inkişafda yeni mərhələyə qədəm qoyan Azərbaycan, elm və təhsil sahəsində böyük nailiyyətlərə malik olmuşdur.
1976-1986-cı illərdə ilk dəfə olaraq milli dildə Azərbaycanın ensiklopediyası nəşr olunmuşdur.
1990-cı il mayın 18-də Ağstafa. Qobustan. Xızı. Hacıqabul, avqustun 28-də Naxçıvan MSSR-də Sədərək rayonu yaraAzərbaycan SSR Ali Sovetinin 28 avqust 1990-cı il fərmanı ilə Naxçıvan MSSR-də 6-cı Sədərək rayonu yaradılmışdır.
17 noyabr 1990-cı il Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin 1-ci sessiyasının qərarı ilə "Sovet". ’Sosialist’ sözləri çıxanlaraq Naxçıvan Muxtar Respublikası adlandırılmışdır.
1991-ci il 18 oktyabrda müstəqillik əldə edən Azərbaycan Respublikası, öz müstəqilliyini yenidən bərpa etdıyını bə^ 1991-ci il 26 noyabrda Azərbaycan Respublikası Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ləğv edilmişdir.
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Erməni terror təşkilatları haqqında
qısa məlumat
Elmi araşdırmalar beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni
terrorunun tarixinin 100 ildən çox olduğunu göstərir. Erməni m illətçiləri XIX
əsrin sonunda - 1885-ci ildə M arseldə “Armenakan”, 1887-ci ildə Cenevrədə
“H ınçaq”, 1890-cı ildə isə Tiflisdə “Daşnaksütyun ” partiyalarını yaratdılar.
Bundan sonra ermənilərin “Böyük Ermənistan " yaratm aq iddiaları yeni mərhələyə
qədəm qoydu. Erməni terror təşkilatları bu planı həyata keçirmək üçün siyasi
terror aksiyalarından geniş istifadə edilməsini proqram sənədlərində başlıca vasitə
kimi nəzərdə tutmuşlar.

1885-ci ildə - M arseldə yaradılan və erməni
birincilərindən olan “Armenakan” partiyası

terror

İran və çar

təşkilatlarınm

Rusiyasında yaşayan

ermənilərlə geniş əməkdaşlıq edərək Türkiyənin Van, Muş, Bitlis, Trabzon
bölgələrində, eləcə də İstanbulda silahlı toqquşmalar və terror aktları törətmişdir.

1887-ci ildə

-

Cenevrədə yaradılan “Hnçaq” partiyasımn isə əsas

m əqsədi Türkiyənin Anadolu bölgəsini,
“Rus ” və “İran "
Ermənistam
adlandırdıqları əraziləri birləşdirməklə “Böyük Erm ənistan” dövləti yaratm aq
olmuşdur.

Partiyanın proqramının

4-cü bəndində göstərilirdi

ki,

“qarşıya

qoyulmuş m əqsədə çatmaq üçün təbliğat, təşviqat, terrorizm və dağıdıcı təşkilat
yaraddm ası metodu seçilm əlidir ”.
1890-cı ildə - Tiflisdə yaradılan
təşkilatı hesab edilən
əsas

qayəsi

və erməni millətçilərinin ən aparıcı

“Daşnaksütyun” - erməni federativ inqilab partiyasımn

Azərbaycanın

Qarabağ,

Naxçıvan

və

Türkiyənin

Anadolu

torpaqlarında “Böyük Erm ənistan” dövləti qurmaqdır. 1892-ci ildə Tiflisdə ilk
qurultayım keçirən “Daşnaksütyun" türklərə qarşı sui-qəsdlərin təşkil olunması
barədə qərar çıxarmışdır. Məhz bu qurultaydan sonra “Daşnaksütyun ” partiyası
"türkü, kürdü hər yerdə, hər bir şəraitdə öldür, sözündən dönənləri, erməni
xainlərini öldür, intiqam al! ” əmrini vermişdir.

***

574

575

Erm ənistanın A zarbaycana təcavüzü: T əh lilixron ika (1987-2011)

***

X X əsrdə “Daşnaksütyun ” partiyası tərəfındən yaradılan bir sıra terror
qrupları mövcuddur ki, bu erməni terror təşkilatlarının fəaliyyəti keçən əsrin 7080-ci illərində daha da genişlənmişdir:

1972-ci

ildə

-

ASALA-nın

yaradümasından

əw əl,

Vyanada

1980-ci illərin ikinci yarısı - 1990-cı illərdə ASALA ilə yanaşı, uzun
illərdir Qərbdə və bir sıra Şərq ölkələrində kök salmış erməni terror təşkilatları

“Daşnaksütyun ” partiyasının qurultayı zamanı yaradılm ış “Erməni soyqmmı
ədalət komandosları”nın məqsədi erməni əsilli gənc Livan vətəndaşlarını hərbi

m üxtəlif vaxtlarda bir sıra terror aktları həyata keçirmişdir:

birləşmələrdə cəmləşdirmək, türklər və azərbaycanlılara qarşı qanlı terror
aksiyalan təşkil etmək olmuşdur.

1981-ci ildə - Fransada yaşayan erməni gəncləri tərəfındən yaradılm ış
“Orli qrupu” 1987-ci ilədək dünyanın müxtəlif hava limanlarında 10-dan artıq

1973-cii ildə - yaradılan “Erməni “soyqırımıntn ” intiqamçüarı ” qrııpu

terro r aktı həyata keçirmişdir. Avropamn bir çox ölkəsində fəaliyyət göstərən
“İsveçrə qrupu” Fransa, İtaliya və Yunanıstanda keçirilmiş 4 terror aktının

1980-82-ci illər ərzində Avstriya, Danimarka və Portuqaliyada türk diplomatlarını
qətlə yetirmiş, eləcə də daşnakların məxfı terror qrupu DRO və onun DRO-8,

DRO-88, DRO-888, DRO-8888 kimi bölmələrinin

hal-hazırda bu istiqamətdə

m əsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdür.
1981-ci ildə - Parisdə yaradılm ış “İntiharçılar eskadronu” həmin ildə

geniş fəaliyyəti davam edir.

Türkiyənin Fransadakı baş konsulluğunun zəbt edilməsində iştirak etmiş, nəticədə

1975-ci ildə - Livanda yaradılan “Ermənistanın azadlığt uğrunda gizlı
erməni ordusu” (ASALA) adlı təşkilatın üzvləri həmin dövrdən başlayaraq

qrupun 4 nümayəndəsi, həmçinin keçmiş rəhbəri Yan Kaşkayan həbs edilmişdir.
1987-ci il - Xankəndi, Azərbaycan. Erməni lobbisinin maliyyə dəstəyi və

Türkiyədə və Avropa ölkələrində bir sıra terror aktları törətm işlər ki, nəticədə

iştirakı ilə “D ağltq Qarabağın İnqilabi İdarə Kom itəsi" — “K RU N K ” ( “K o M u m e m

günahsız insanlar erməni terrrorizminin qurbanı olmuşlar. Qərargahı Beyrutda,

PeeojuoifuoHHoeo YnpaejıeHUH Hazopıtozo K apaöaxa” sözlərinin baş hərjləri

təlim-məşq bazaları isə Suriyada yerləşən ASALA terror təşkilatının məqsədi

nəzərdə tutulur) yaradılmışdır. “K RU N K ”-un sıralarında Yaxın Şərqdən olan

Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgəsi, Şimali İran və Azərbaycanın Naxçtvan və

xarici muzdlular da döyüşürlər. Təşkilatm ideoloji işlərinə Ermənistanın sabiq

D ağlıq Q arabağ əraziləri üzərində “Böyük Ermənistan” qurmaqdır. Yarandığı

preziden ti Robert Koçaryan rəhbərlik edirdi. Hazırda təşkilat dünyanın müxtəlif
ölkələrində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi və
qondarma “erməni

vaxtdan təşkilat əsasən Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı terror aktları
həyata keçirir.
ASALA-nın “Əbu Nidal”, “Qara sentyabr” kimi terror qrupları ilə
əməkdaşlıq etməsində əsas fıqurlardan biri təşkilatın lideri Akop Akopyan
olmuşdur. Afınada 1980-ci ildə qətlə yetirilm iş türk səfırinin ölümünə görə
məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş A.Akopyan “Nyu-York Taym s” qəzetinə verdiyi
müsahibədə bildirmişdir: “Bizim düşmənimiz türk rejimi, NATO və bizlə
əməkdaşltq etməyən erm ənilərdir”.

Bununla yanaşı,

1980-ci ilin aprelində

Livanda ASALA birgə terror aksiyalarının keçirilməsinə dair P K K ilə razıhğa
gəlm iş və bu niyyətlərini rəsmiləşdirmişlər. Beyrut şəhərində 1993-cü il avqııstun
28-də açıqlanan bəyanatında ASALA

“pantürkist neft borusu” (Bakı-Tbilisi-

soyqırım ı ”na aid materialların yayılm ası ilə məşğul olan “Erməni mədəniyyət
m ərkəzi ” kimi fəaliyyət göstər 'ır.
1988-ci ildə - M oskvada yaradılm ış “Erməni birliyi”nin ASALA ilə sıx
əlaqələri olmuş və keçmiş sovet məkanında ASALA terror təşkilatı üzvlərinin
fəaliyyəti üçün onlan saxta sənədlər və pulla təmin etmiş, eləcə də Qarabağa silah
və muzdluların ötürülməsində iştirak etmişdir.
1990-cı ildə - Fransada yaradtlm ış

“Gənc

ermənilər ittifaqı"

diplomatların oğurlanması ilə məşğul olmuşdur.
1991-ci itdə - İsveçrədə yaradüm ış “9 iyun qrupu”nun

əsas məqsədi

həbsdə olan erməni terrorçularının azad edilməsinə çalışmaq olmuşdur.
1991-ci ildə - Fransada yaradılm ış və ASALA ilə sıx əlaqədə fəaliyyət

Ceyhan nəzərdə tutulur) adlandırdığı layihən'ın həyata keçirilməsinə imkan
verməyəcəyini bildirmişdir.

göstərən

1979-cu ildə - yaradılan və ASALA-nın tərkib hissəsi sayılan “Erməni
azadlıq cəbhəsi” də eyni zamanda, Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə terrorçular

çoxsaylt insan tələfatına səbəb olan terror aksiyaları həyata keçirmışdır.
1991-ci il - “Azadlıq pələn g ləri” ( “Freedom
Tigers”)

hazırlayır.

yaradılmışdır. Təşkilatın üzvləri Qarabağda gedən döyüşlərdə iştirak etmiş, dinc

“Erməni azadlıq hərəkatı” (AOD) Avropanın bir sıra ölkələrində

əhaliyə qarşı cinayətlər törətmişlər.
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1997-ci

il

-

Paris,

Fransa.

“Erməni

M üqavimət

1920-ci il - Azərbaycan Xa/q Cümhuriyyəti N azirlər Şıınısının sədri Nəsib

Təşkilatı ”

( “Armenian Resistance Organization ”) təsis olunmuşdur. Təşkilat öz fəaliyyətində
sosialist ideologiyasını rəhbər tutmuşdur.

2001-ci ilin fevralında - ASALA tərəfındən yaradılm ış “Geqaron” terror
təşkilatının məqsədi Cənubi Qafqaz və Orta A siya ərazilərində türk mənşəli siyasi
lider, diplomatlara qarşı terror aktlarınm keçirilməsidir.

2001-ci il aprel ayının 29-da - əsasən Ermənistan, Suriya və Livan
vətəndaşlarından ibarət olan Ermənistan Müdafıə Birliyi tərəfindən yaradılm ış
“Apostol” təşkilatının məqsədi Türkiyə və Azərbaycan ərazilərində terror aktların
həyata keçirilməsidir.

bəy Yusifbəyli Tijlis şəhərində ermənilər tərəfmdən qətlə yetirilmişdir.
15
mart 1921-ci il - Osmanlı imperiyasının Daxili işlər naziri Tələt paşa
Berlində qətlə yetirilmişdir.

19

iyul 1921-ci il - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili işlər naziri
Behbud xan Cavanşir Türkiyənin İstanbul şəhərində “Daşnaksütyun ” partiyasının
üzvü Misak Torlakyan tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
25 iyul 1922-ci il - Osmanlı imperiyasının keçmiş hərbi dəniz qüvvələri
naziri, Osmanlı ordusunun Suriyadakı 4-cü ordusunun baş komandanı Camal paşa
və onun müavini erməni terrorçuları Tiflis şəhərində Petros Ter-Poqosyan və

qrupunun başlıca m əqsədi Türkiyə dövlətinin parçalanmasıdır. Avropanın bir çox

Artaşes Gevorkyan tərəfındən qətlə yetirilmişdir.
4 avqust 1922-ci il - Osmanlı imperiyasının H ərbi naziri Ənvər paşa

ölkəsində fəa liyyət göstərən “Isveçrə qrupu” adlı təşkilat Fransa, İtaliya və

Əfqanıstan yaxınlığında ermənilər tərəfindən qətlə yetirilm işdir.

ABŞ, Kanada və Qərbi Avropada fəaliyyət göstərən “Demokratık cəbhə”

Yunanıstanda keçirilmiş 4 terror aktının məsuliyyətini öz üzərinə götürmüşdür. Adı
çəkilən erməni terror təşkilatları öz “missiyalarını ” yerinə yetirdikdən sonra da
qeyri-leqal şəraitdə fəaliyyətlərini davam etdirmişlər.

***

***
XX əsrin 70-80-ci illərində dunyann m uxtəlif ölkələrində, əsasən Türkiyə
diplomatlarına qarsı erməni terror təskilatları tərəfındən 200-dək terror aktı

Erməni terrorçularmın törətdiyi cinayətlərin bir hissəsinin
qısa xronikası

törədilmişdir:

5 sentyabr 1972-ci il -

Münhen, Almaniya. ASALA-mn banisi Akop

“Nemezis”

Akopyanm təşkil etdiyi “Qara sen tyabr” terror qruplaşması Münhendə keçirilən

əməliyyatı adlanır. 1919-cu ilin oktyabrında "Daşnaksütyun” partiyası İrəvanda

Olimpiya oyunlarında İsrail idmançılarını qətlə yetirmişdir. Akop Akopyan

keçirdiyi IX qurultayda “Nemezis ” intiqamçı terror hərəkatına başlamaq haqqında
qərar vermişdir. Armen Qaronun rəhbərlik etdiyi “N em ezis”in siyahısına

idmançıların öldürülməsinin fə a l iştirakçısı olmuşdur.
2 7 yanvar 1973-cü il - Kaliforniya, ABS■ Türkiyənin Los-Ancelesdəki baş

Türkiyənin və Azərbaycanın 650 nəfər dövlət xadiminin və ziyalısının adları

konsulu Mehmet Baydar və bu şəhərdəki konsulu Bahadır Dəmir erməni terrorçu

salınmışdı. Ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən 3-5 nəfərlik terrorçu qrupların
məqsədi adları siyahıda olan şəxslər'ı axtarıb taparaq qətlə yetirm ək idi. Həmin

Qurgen Yanikyan tərəfmdən qətlə yetirilmişlər.
8
yanvar 1977-ci il - Rusiya, Moskva. Metronun “İzmaylovskaya" və

dövrdə Türkiyə və Azərbaycanın dövlət xadim ləri, ziyalıları “Daşnaksütyun”

“Pervomayskaya ” stansiyaları arasında qatar partladüm ışdır.

“Daşnaksütyun” partiyasının

keçirdiyi

terror

aksiyası

partiyasının “Nemezis ” terror hərəkatının hədəfınə çevrilmişdilər.

8

yanvar 1977-ci il - Rusiya, Moskva. “25 O ktyabr” küçəsindəki mağazada

partlayış törədilmişdir. Hər iki terror aktı nəticəsində 7 nəfər həlak olmuş, 37 nəfər

19 iyun 1920-ci il - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Xarici işlər naziri

xəsarət almışdır. İstintaq sübut etmişdir ki, terror aktlarını Slepan Zatikyan, Akop

F ətəli xan Xoyski Tiflis şəhərində erməni terrorçusu Aram Yerkanyan tərəfındən

Atepanyan və Zaven Baqdasaryan törətmişlər. S.Zatikyan Azərbaycanın Dağlıq
Q arabağ və Naxçıvan bölgələrinin Ermənistana birləşdirilm əsi tələbini irəli sürən

qətlə yetirilmişdir.

iyul, 1920-ci il

- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədri

Ermənistan Milli Birlik Partiyasının üzvü olmuşdur.

Həsən bəy A ğayev Tiflis şəhərində ermənilər tərəfindən qətlə yetirilmişdir.
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7 avqust 1982-ci il - Türkiyə, Ankara. Esenboğa hava limanı. ASALA-nın
terror basqını nəticəsində 9 nəfər həlak olmuş, 82 nəfər yaralanmışdır.

16

iyun 1983-cü il - Türkiyə, İstanbul. ASALA terror təşkilatınm "Qapalı

çarşı ” adlanan bazarda törətdiyi partlayış nəticəsində 3 nəfər həlak olmuş, 21
nəfər yaralanmışdır.

15

iyul 1983-cü il - Fransa, Paris. Orli hava limamnda “Türk Hava

Yolları ”nın kassası qarşısındakı partlayış nəticəsində 8 nəfər həlak olmuş, 60 nəfər
yaralanmxşdır.

20

iyun 1984-cü il - Vyana, Avstriya. Türkiyənin Avstriyadakı səfhiiyinin

sosial məsələlər üzrə müşaviri Ərdoğan Özənə məxsus avtomobil partladılmışdır.
H adisə nəticəsində Ozən həlak olur və digər beş nəfər, eyni zamanda Avstriyanın
iki polis əməkdaşı ağır yaralanır. Cinayətə görə EIO erməni terror qrupu
məsuliyyəti öz üzərinə götürmüşdür.

25 iyun 1984-cü il - Paris, Fransa. Parisdə informasiya agentliyinə
ASALA erməni terror təşkilatı tərəfindən

imzalanmış məktubda

Türkiyənin

Los-Ancelesdə Olimpiya oyunlarında iştirakına hər hansı yolla kömək göstərən
hökumət təşkilatlarına və şirkətlərinə qarşı terror aktı törətmək barədə hədə-qorxu
ifadələri öz əksini tapmışdı.

13 avqust 1984-cü il - Lion, Fransa. D əm ir yolu vağzalında partlayış baş
vermiş və ASALA məsuliyyəti öz üzərinə götürmiişdür.

3 sentyabr 1984-cü il - Istanbul, Türkiyə. Topqapı sarayının önündə
saxlamlmış maşına bomba qoyarkən partlayıcı vaxtından əvvəl işə düşmüş və iki
erməni terrorçusu ölmüşdür. EIO məsuliyyyəti öz üzərinə götürmüşdür.
19
noyabr 1984-cü il - Vyana, Avstriya. BMT-nin sosial və humanitar
məsələlər mərkəzinin Vyanadakı şöbəsində işləyən və milliyyətçə türk olan Ənvər
Ərgün avtomobili qırmızı işıqda saxlayarkən qətlə yetirilmişdir. Avtomobildən EIO
erməni terror təşkilatına aid maddi sübutlar götürülmüşdür.

29 dekabr 1984-cü il - Beyrut, Livan. Şərqi Beyrutda iki fransız
müəssisəsinin ofısləri partladdm ış və ASALA məsuliyyəti üzərinə götürmüşdür.
3
mart 1985-ci il - Paris, Fransa. ASALA erməni terror təşkilatmdan
telefönla dövlət qurumlarına zəng edilərək bütün dünyada Fransamn maraqlarına
zərbə vurulacağı bildirilmişdir. Onlar “O rli” hava limanında törədilmiş aktda
günahkar bilinərək həbs edilmiş iiç erməni terrorçunun azadlığa buraxılmasını
tələb etmişlər.

12 mart 1985-ci il - Ottava, Kanada. Uç erməni terrorçu Türkiyənin
Kanadadakı səfırliyini atəşə tutmuşdur. Atışma zamanı “Pinkerton ” federal
təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları öldürülmüşdür. Bununla yanaşı, terrorçular
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əsas qapını partladaraq səfırliyin binasma soxıdmuş və girov götiinnüşlər. Səfır
Cosqun Kirsə özünü ikinci mərtəbənin pəncərəsindən ata bilmişdir. EİO-va mənsub

olan terrorçular polis tərəfindən yaxalanmış və məhkəməyə verilmişlər.
12
dekabr 1985-ci il - Paris, Fransa. Ən iri supermarketlərdə iki bomba
partladdm ışdır. Nəticədə 41 adam xəsarət almış və bu hadisəyə görə ASALA
m əsuliyyəti üzərinə götürmüşdür.

20

nıart 1986-ct il - Paris, Fransa. Ticarət mərkəzinin binasına qovulmuş

partlayıcı qurğu işə düşmüş, nəticədə 2 nəfər həlak olmuş, 30-a yaxın adam
yaralanm ışdır. Bu aktı “O rli” hadisəsində təqsirli bilinərək həbs edilmiş
V.Qarabedyanm (Karapetyan da deyilirj azad olunmasını yenidən tələb edən
KSAM EPP terror təşkilatı öz üzərinə götürmüşdür. KSAMEPP terror təşkilatınm
tərkibi ermənilərdən, ərəb əsilli vətəndaşlardan və ASALA üzv/əri tərəfmdən təşkil
edilmişdir.

9

sentyabr 1986-ct il - Paris, Fransa. “Paris City N a ll”m binasında

pa rtla yış nəticəsində teleqraf xidmətinin işçisi həlak olmuş, 18 nəfər yaralanmışdır.
KSAM EPP terror təşkilatı bu cinayətə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmiişdür.

10-15 sentyabr 1986-ct il - Paris, Fransa. Silsilə bomba partlayışları
2 nəfərin həlak olması və 100-dən artıq parislinin yaralanm ası ilə nəticələnmişdir.
ASALA ilə birgə fəaliyyət göstərən KSAMEPP terror təşkilatı bu ciııayətlərə görə
m əsuliyyəti öz üzərinə götürmiişdür.

16

sentyabr 1986-cı il - Paris, Fransa. Fransa paytaxtınm Montrarnass

məhəlləsində KSAMEPP terrorçuları tərəfindən qoyulmuş bombanm parüaması
nəticəsində 5 fransız həlak olmuş və 52 nəfar yaralanmışdır. Bir neçə nəfər aldığı
yaralardan xəstəxanada ölmüşdür.

Yenə də cinayatkarlar

V. Qarabedyanın

azadlığa buraxılmasını tələb edirdilər.

15 oktyabr 1986-ct il - Beyrut, Livan. ASALA-nın nümayəndəsi Miqran
Miqranyan başda olmaqla bu təşkilatın üç terrorçusu Livanın paylaxtmda fransız
ju rn alistləri ilə görüşmüş və qətllərə, terror aktlanna görə həbs olunmuş
həmkarları V.Qarabedyanın azad olunmayacağı təqdirdə Fransaya qarşı
cinayətləri davam etdirəcəkləri barədə hədə-qorxıı gəliıiər. M.Miqranyan
ultimatum verərək demişdir: "... ASALA artıq bütün dünyada fransızları hərbi
düşmənlər elan etmişdir. Siyasi məhbuslan azad etmək barədə verdikləri vədə əməl
etməsələr, biz Şiraka xəbərdarlıq edir, Mitenına isə öliim vəd edirik

23 noyabr 1986-ct il - Melburn, Avstraliya. Türkiyə konsulluğunun
yanında maşm partladılmışdır. Nəticədə, bir nəfər həkık olmuş, beşmərtəbəli
binaya böyük ziyan dəymişdir. İstintaq nəticəsində iki erməni terrorçu - Xaqop
Levonyan və Levon Dəmiryanın şəxsiyyət'ı müəyyənləşdirilmişdir. Partlayışa görə
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məsuliyyəti “Yunan-Bolqar-Erməni C əbhəsi” (YBEC) öz üzərinə götürmüşdür.
Erməni terror təşkilatı ilk dəfə idi ki, bu cür adla təqdim olunurdu.

hətta hərbi əməliyyatların getdiyi ərazilərdən xeyli uzaqda, dinc azərbaycanlı
əhalisinin yaşadığı məntəqələrdə terror aktları təşkil etmiş, nəticədə minlərlə

19 noyabr 1987-ci il - Brisben, Avstraliya. Poçt çeşidləmə şöbəsində
bomba partlayışı nəticəsində Avstraliyanın altı vətəndaşı zərər çəkmişdir. Bu

günahsız insan həlak olmuşdur. Kitabda xronoloji ardıcılhqla müxtəlif erməni
terror təşkilatları və terrorçularının azərbaycanlılara qarşı həyata kerçirdikləri

cinayətə görə məsuliyyəti “Yunan-Bolqar-Erməni C əbhəsi” yenə öz iizərinə
götürmüşdür.

çoxsaylı terror aktları haqqında ətraflı bəhs edilmişdir.
M inlərlə insanın tələfatı ilə nəticələnən bu terror aktlanndan sonra

3 fevral 1993-cü il - Riqa, Latviya. Erməni terrorçuları "Latvivas Layks"

m üxtəlif bəhanələrlə azadlığa buraxılan bu məşhur terrorçular beynəlxalq
terrorizm ə qarşı mübarizə aparılan müasir dövrdə çox rahat şəraitdə yaşayır və

qəzetinin redaktoru, tanınmış jurnalist Tatyana Çaladzeyə sui-qəsd etmişlər.
T.Çaladze 90-cı illərin əvvəllərində Rusiyada Latviya Xalq Cəbhəsi qəzetinin və
“A zad A vro p a ” radiosunun xüsusi müxbiri işləmiş və erməni terror təşkilatlarının

Ermənistan Respublikası davamlı olaraq dövlət terrorizmi siyasəti

yürüdərək

onlart himayə edir.

cinayətlərini ilk olaraq işıqlandıran jurnalistlərdən biri olmuşdur.

28 fevral 1993-cü il - Qudermes, Rusiya. Ernıəni terrorçuları Qudermes
stansiyası yaxınlığında Kislovodsk-Bakı sərnişin qatarını partlatmış, nəticədə 11
nəfər həlak olmuş, 18 nəfər yaralanmışdır.

11 dekabr 1993-cü il - Bağdad, Iraq. Terrorçu erməni silahlıları Türkiyə
səfırliyinin attaşesi Çağdar Yücelini qətlə yetirirlər.

4 iyun 1994-cü il - Afına, Yunamstan. Erməni terrorçuları tərəfındən
Türkiyə səfirliyinin diplomatı Xaliq Sipahoğlu qətlə yetirildi.

Monte Melkonyan -

Məşhur terrorçu, Suriya mənşəli ABŞ vətəndaşı,
1957-ci ildə Kaliforniya ştatında anadan olmuş, Qərbi Avropada “ASALA-mn
inqilabi hərəkatı ” adh qruplaşmanın rəhbəri, uzun illər axtarışda olmuş, 1985-ci il
noyabrın 28-də 6 il müddətinə həbs olunmuşdur. Lakin erməni lobbisi, eləcə də
erməni terror təşkilatlarının təzyiqi nəticəsində Fransa həbsxanasından 1990-ci
ildə vaxtından əvvəl azadlığa buraxılaraq Ermənistana gəlm iş və terror fəaliyyətini

11 may 2001-ci il - Israil, Təl-Əvivdən onlarca kilometr şim alda İsrail

davam
etdirm ək üçün buradan Dağlıq
Qarabağa göndərilərək dinc
azərbaycanlılara qarşı həyata kecirilən terror əməliyyatlarmın iştirakçısı

hava hücumundan müdafıə qüvvələri Livanın “Sessna” təyyarəsini vurub
salmışdır. Təyyarəni milliyyətcə erməni olan Stefan Ohanes Nikolyan adlı bir

olmuşdur. O, Avropada, xüsusilə Fransada tıeçə illər ərzində türk diplomatlarına,
Türk Kültür Ocaqlarına qarşı həyata keçirilən terror aktlarına birbaşa başçıhq

nəfər idarə edirdi. Terrorçu kamikadze Nikolyan İsraüin yaşayış məntəqələrindən

etmişdir. Beynəlxalq terrorçu M.Melkonyan Azərbaycanm Xocavənd rayonunun
işğalı zamanı erməni terror dəstəsinin komandiri olmuşdur. O, xiisusilə 1992-ci

birini məhv etməyə cəhdgöstərsə də, məqsədi baş tutmamışdır.

Dekabr 2001-ci il - Los-Anceles, ABŞ. Erməni cinayətkar mafıyanın üzvləri
A şot Manukyan, Poqos Ketçejiyan, Ovanes İqarayan, Xovsep Keşişyan uzun
müddətə azadlıqdan məhrum edilmişdir. Bir müddətdən sonra həmin cinayətkar
dəstənin başqa bir üzvü Suzanna Onosyan da yaxalanmış və 45 il azadlıqdan
məhrum edilmişdir.

ildə X ocavənd rayonunun Qaradağlı kəndində, Xocalıda azərbaycanlıların xüsusi
qəddarhqla qətlə yetirilm əsinə başçıhq edənlərdən biri olm uşdur.l993-cii il iyunun
12-də Dağlıq Qarabağda öldürülən “A v o ” ləqəbli bu beynəlxalq terrorçunun
Yerevanda keçirilən dəfn mərasimində rəsmi şəxslər, o cümlədən Ermənistan
preziden ti də iştirak etmişdir. Ermənistanın m illi qəhrəmanı elan olunmuş
terrorçunun adı Miidafıə Nazirliyinin diversiya mərkəzlərindən birinə vehlmiş,
eləcə də onun Xankəndi və Yerevanda heykəli qoyulmuşdur.

***
Ermənistan dövlətinin və erməni diasporasının maliyyə və təşkilati yardımı
ilə dünyanın m üxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən erməni terrorçu təşkilatlarının
Azərbaycana qarsı həyata keçirdikləri terror aktları

1980-ci illərin ikinci

yansm dan başlayaraq ardıcıl xarakter almışdır. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsi və onun ətrafındakı 7 rayonun isğah zamanı kütləvi vahimə yaratmaq,

Varjuan Karapetyan - ASALA terror təşkilatmın Fransa bölməsinin
başçısı. Orli hava limanında törətdiyi terror aktına görə ömürliik həbs cəzasma
məhkum edilmiş, 2001-ci ilin aprelində Fransadan Ermənistana ekstradisiya
olunmuş Fransa məhkəməsi tərəfındən azad olunmuşdıır. Baxmayaraq ki, o,
Ermənistan vətəndaşı da deyildi, ancaq Ermənistan prezidenti onu əfv etmişdir.

çoxlu insan tələfatına nail olmaq məqsədi ilə Ermənistanın xüsıısi xidmət orqanlan
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Misak Torlakyan - “Daşnaksütyun ” partiyasının üzvü. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin Daxili işlər naziri Behbud xan Cavanşiri Türkiyənin İstanbul

Ermənilərin 1828-ci ildə İrandan Azərbaycan torpaqlarına köçürülmələrinin 150 illiyi münasibəti ilə qoyduqları abidə
(Abidənin üzərində ermənicə “Marağa - 150”yazılmışdır). Ağdərə, 1978-ci il.

şəhərində qətlə yetirmiş, lakin həmin dövrdə İstanbul şəhərini nəzarətə götürmüş
Ingiltərə qoşunlarının hərbi məhkəməsi tərəfındən ruhi xəstə adı ilə cinayətkara
bəraət verilmişdir.

Soqomon Teyleryan - Osmanlı imperiyasının Daxili işlər naziri Tələt
paşanı Berlində qətlə yetirm iş bu cinayətkar həbs edilsə də, sonradan Berlin
məhkəməsi tərəfındən ona bəraət verilmişdir.

Akop Akopyan - ASALA-nın lideri. Münhendə keçirilən Olimpiya
oyunlarında Israil idmançıların öldürülməsinin fə a l iştirakçısı olmuşdur. Akop
Akopyanın 1982-ci ildə həlak olması barədə verilmiş xəbərlər sonradan təkzib
edilmiş, onun həm Dəməşqdə, həm də Afınada yaşadığı və

burada ona hər cür

şərait yaradıldığı bildirilmişdir.

Qurgen Yanikyaıı - Türkiyənin Los-Ancelesdəki Baş konsulu Mehmet
Baydar və bu şəhərdəki konsulu Bahadır D əm ir bu erməni terrorçusu tərəfındən
qətlə

yetirilmişlər.

Məhkəmənin

ömürlük

həbs

cəzası

haqqında

qərarına

baxmayaraq Qurgen Yanikyan “səhhətinə g ö r ə ” bir müddətdən sonra azadlığa
buraxılmışdır.

Caan Oqanesyan - Ermənistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Bas
idarəsinin şöbə rəisi. Onun rəhbərliyi ilə 1992-1994-cü illərdə Rusiyadan Bakıya
gələn sərnişin qatarlarında silsilə partlayışlar törədilmişdir. 1994-cü il mayın
13-də Rusiya xüsusi xidm ət orqanları tərəfındən Moskvada həbs olunmuşdur.

Aşot
İdarəsinin

Qaloyan
əməkdaşı

-

Ermənistan Respublikasi Milli Təhlükəsizlik Baş

”Moskva-Bakı ”

sərnişin

qatarlarında

partlayışların

təşkilatçılarından biri olmuşdur. 1994-cü il mayın 13-də Rusiya xüsusi xidmət
orqanları tərəfındən M oskvada həbs olunmuşdur.

Boris Simonyan - Rusiya Federal Əks-kəşfıyyat Xidmətinin terrorizmlə
mübarizə idarəsinin baş əm əliyyat müvəkkili. Ermənistan xüsusi xidmət orqanları
tərəfındən

məxfı

əməkdaşlığa

cəlb

olunmuşdur.

Moskva-Bakı ”

sərnişin

qatarlarında partlayışların təşkilatçılarından biridir. 1994-cü il mayın 13-də
Rusiya xüsusi xidm ət orqanları tərəfındən Moskvada həbs olunmuşdur.
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Əlavə II. Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş rayonları
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Dağlıq Qarabağ (Yuxarı Qarabağ) bölgəsinin tarixi Azərbavcan kəndləri*
19I8-ci ilə qədər Şuşa rayonunda mövcud olan
Azərbaycan kəndləri

AJpout

Köçerti
\\

V IV1993 / .

( Umudlu
Ağdaban\
08. I V 1992

Lenbəran

'Ağdərə \

i

Kəlbəcər
02.IV.1S

C A \N o
Başlıbel

\

£

R E S P tr' B L İ
C Vangli
Minaxortu

XANKƏNDİ
Meşəli

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Turşsu
Daşaltı
Zarıslı
Malıbəyli
Aşağı Quşçular
Yuxarı Quşçular
Xəlfəli
Dükanlar
Zamanpəyəsi
Laçınlar
Qaybalı
Şülü
Mirzələr
Şırlan

Çaykənd
Məmişlər
Səfixanlar
Xanlıqpəyə
Allahqulular
Turabxan
Xanalı
İmamqulular
Cəmillər
Paşalar
Göytala
Qaladərəsi
Əsgər dərəsi

1

Xocavondl
Güneyxjrman

1991-ci ildə Şuşa rayonunda qalan
Azərbaycan kəndləri

ağı Veyselli

A ixa iı

Azərbaycan SSR MlK-nin 7 iyul 1923-cü il dekretı ilə
mərkəzı Xankəndı olmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldı. Azərbaycan SSR tərkibındə DQMV-nin
yaradılması Azərbaycan xalqınm ıradəsi əleyhinə.onun
ərazi bütövlüyünə qarşı qeyri-qanuni zorakı akt nümunə-. & > 7
si idi. Sovet Ittıfaqında öz milli dövlət qurumu olan ermənilərə başqa bir dövlətin tərkibində əlavə dövlət qurumu \
yaradılması. altemativi olmayan məkırlı bır tədbir idi.
\ ^

^

jf

Köbnə Tağlar

'
-\ / /

\
^ \\
®\
Dağ Tumas
Cəbrayıl

Azərbaycan Respublikasınm ayrılmaz terkib hissesi
olan' Ermenistanla ümumı serhedde malik olmayan
və 26 11 1991-ci il tarixden Azərbaycan Respublıkasının Qanunu ılə leğv edılmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayeti.

Şahvelili

Soltanlı
Qumlaq j j J /

Ermenılərın Azerbaycanlılara qarşı soyqırım
törətdıklərı yaşayış məntoqolorı

’ ) Zəngilarf*
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U.İ
’V ’- V

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Turşsu
Daşaltı
Zarıslı
Malıbəyli
Aşağı Quşçular
Yuxarı Quşçular
Xəlfəli
Dükanlar
Zamanpəyəsi
Laçınlar
Qaybalı
Şülü
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Mirzələr
Şırlan
Çaykənd
Məmişlər
Səfixanlar
Xanlıqpəyə
Allahqulular
Turabxan
Xanalı
İmamqulular
Cəmillər
Paşalar
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1918-ci ilə qədər Vərəndə-Xocavənd (Martuni) rayonunda
mövcud olan Azərbaycan kəndləri**

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Şəkər
Muğanlı
Əmiralılar
Qaradağlı
Yemişan
Müşkabad
Güneyqala
Quzeyqala
M irikənd
Təkir
Xərxan

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Xocavənd
Qarayonca
Abdur
Aşan
Qarakənd
Kəndyurd
Cavahan
Quzeyçərtər
Güneyçərtər
Vərəndə

1991-ci ildə Xocavənd (Martuni) rayonunda qalan
Azərbaycan kəndləri
1.
2.
3.

4. Xocavənd
5. Kuropatkin

M uğanlı
Əmiralılar
Qaradağlı

1918-ci ilə qədər Xocavənd (Hadrut) rayonunda mövcud olan
Azərbaycan kəndiəri***
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Azıx
Bünyadlı
Daşbaşı
M ülkədərə
Məlikcanlı
Dolanlar

7. Ağbulaq
8. Axullu
9. Düdükçü
10. Tuğ
11. Arpagədik
12. Məmmədli

1991-ci ildə Xocavənd (Hadrut) rayonunda qalan
Azərbaycan kəndləri
1.
2.

Bulutan
Daşbaşı

3.

5.
6.
7.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Salakətin
Günəşli
Çəmənli
Qoçbəy
Salakətin
Xırmanh
Edilli

1918-ci ilə qədər Əsgəran rayonunda mövcud olan
Azərbaycan kəndləri****

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Ağbulaq
Cəmilli
Dəmirçilər
Mədədkənd
Daşbulaq
Kosalar
Yaloba
Canhəsən
Cavadlar
Qışlaq
Sərdaraşen
Xanabad
Ulubaba
Çanaqçı
Dağdağan

Xocalı
Meşəli
Kətik
Sığnaq
Ballıca
Başkənd
Qılıcbağ
Bəddərə
Fərrux
Dahraz
Pircamal
Aranzəmi
Pirəməki
Ağ kənd

1991-ci ildə Əsgəran rayonunda qalan
Azərbaycan kəndləri
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Cəmilli
Kosalar
Xocalı
Meşəli

Axullu
4. Tuğ
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Hindtağlar
Ağcakənd
Çıraqüz
Domı
Günəşli
Çəmənli
Bulutan
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Daşbulaq
Həsənabad
Pirəməki
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1918-ci ilə qədər Ağdərə (Mardakert) rayonunda
mövcud olan Azərbaycan kəndləri

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Həsənqaya
Qaralar
Çaylı
Heyvalı
Həsəniz
İmarət Qərvənd
Damğalı
Ağabəyli
N arıclar
Sırxavənd
Q araşlar
Bəşirli
Umudlu
Cərəkdar
Baş Güney

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Orta Güney
Manıklı
Telli Binə
Xatmbəyli
Qozlu
Xoruzlu
Dəvəboynu
Qızıl Qaya
Çayqovuşan
Qozlu Körpü
Yayıcı
Zərdəxan
Ağdərə
Sığnaq
Dəmirli

1991-ci ildə Ağdərə (Mardakert) rayonunda qalan
Azərbaycan kəndləri*****
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Umudlu
Qaralar
İmarət Qərvənd
Narıclar
Sırxavənd
Qaraşlar
Bəşirli
Cərəkdar

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Baş Güney
Orta Güney
Manıklı
Telli Binə
Xatmbəyli
Gəşxana
Tala

*
Dağlıq Qarabağ bölgəsində (Yuxarı Qarabağ) azərbaycanlılaryaşayan 16 kənd 19181919-cu illərdə erməni daşnakları tərəfindən tamamilə yer üzündən silinmişdir. 1923-cü ildə
DQMV yaradılarkən vilayətin cəmi 228 kəndi olmuşdur. Bunlardan 130-da azərbaycanlılar,
98-də isə ermənilər yaşamışlar. DQMV yaradılan zaman Azərbaycanın 1923-cü ilə qədərki
inzibati-ərazi bölgüsü kobudcasına pozulmuş və qəbul edilən qərara görə Cavanşir, Qubadlı,
Şuşa qəzalarınm əraziləri bölünərək DQMV yaradılmışdır.
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1924-cü il noyabrın 26-da azərbaycan. ennəni və rus dillərində motbuatda dorc edilən
“DQMV haqqında Əsasnamə”də göstərilirdi ki, Şuşa qəzasından Şuşa, Xankəndi və 115
kənd, Cavanşir qəzasından 52 kənd, Qaryagin qəzasından 30 kənd, Qubadlı qəzasından isə
Qaladərəsi DQMV-yə verilmişdir. Muxtariyyətin yaradılması haqqında qəbul edilən dekretdə
vilayət mərkəzinin Xankəndi olması göstərilirdi. Ancaq az sonra, 1923-cü il sentyabrın
18-də Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin qərarı ilə Xankəndinin adı dəyişdirilib
S.Şaumyanın şərəfinə Stepanakert adlandırıldı. Bununla da, Yuxarı Qarabağda Azərbaycanın
tarixi yerlərinin, mahal, rayon və kənd adlarının dəyişdirilməsinin təməli qoyuldu.
**1923-cü ildə Şuşanın Xankəndi, Xocalı, Kərkicahan, Ulubab, Pircamal, Cəmilli,
Aranzəmi, Ballıca, Dəmirçilər, Sığnağ, Qarabulaq, Muxtarkənd, Dağdağan, Şuşakənd,
Daşbaşı kimi onlarla kəndi alınıb Xankəndinə (Stepanakert) verilmiş, sonralar iso həmin
torpaqlar hesabına Əsgəran rayonu yaradılmışdır. Sonradan isə yaradılan Stepanakert
(Xankəndi) və Əsgəran rayonları bütünlüklə Şuşa qəzasının, əvvəllər Qaryagin (Ftizuli)
rayonunun bir kəndi hesab edilən Hadrut rayonu isə Füzuli rayonunun ərazisi hesabına
yaradılmışdır. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradıldıqdan sonra onun tərkibinə verilmiş
yaşayış məskənləri inzibati baxımdan rayon-nahiyə-kənd pillələri əsasında belə bölünmüşdü:
1. Ceraberd rayonu. 2. Vərəndə rayonu. 3. Şuşa rayonu. 4. Xaçın rayonu. 5. Dizaq rayonu.
***Daha sonra Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati-ərazi bölgüsündə yeni
dəyişiklik baş vermiş və 1930-cu ilin avqustunda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi
yenə də 5 rayona bölünmiişdiir: 1. Ceraberd. 2. Martuni. 3. Stepanakert. 4. Dizaq. 5. Şuşa.
Bu bölgüdə artıq Vərəndə rayonunun ərazisi Martuni, Xaçıu rayonunun ərazisi
Stepanakert rayonu, 1939-cu il avqustun I7-də isə Ceraberd rayonunun ərazisi Mardakert
rayonu, Dizaq rayonunun ərazisi isə Hadrut rayonu adlandırılmışdır. Lakin bıı da Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati-ərazi bölgüsündə edilən son dəyişiklik olmamış,
1963-cü il yanvarın 4-də Şuşa rayonu ləğv edilmiş və onun ərazisi Stcpanakcrt rayonuna
verilmişdir. İki il sonra 1965-ci il yanvarın 6-da Şuşa rayonu ycnidən təşkil olunmuş, 1978-ci
ildə isə Stepanakert rayonu əsasında Əsgəran rayonu yaradılmışdır.
****SSRİ-nin siiqutunadək olan dövrdə Dağhq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibatiərazi bölgiisü belə qalmış və 5 rayondan ibarət olmıışdur: 1.Şuşa. 2,Mardakert. 3.Martııni. 4.
Hadrut. 5.Əsgəran.
Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasında Azərbaycan
Respublikasının 26 noyabr 1991-ci il tarixli, 279-XII nömrəli Qanunıına əsasəıı “Dağlıq
Qaıabağ Muxtar Vilayətinin yaradılması haqqında” Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə
Komitəsinin 1923-cii il 7 iyul tarixli Dekreti və “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti lıaqqında”
Azərbaycan SSR-in 1981-ci il 16 iyun tarixli Qanunıı qüvvədən diişmüş lıesab edilmişdir.
Bu Qanuna əsasən, Stepanakert, Mardakert, Martuni şəhərləıiııin tarixi adları
qaytarılaraq Stepanakert şəhəri Xankəndi şəhəri, Mardakcrt şəhəri Ağdərə şəlıəıi və
Mardakert rayonu Ağdərə rayonu, Martuni şohəri Xocavənd şəhəri və Martuni rayonıı
Xocavənd rayonu adlandırılmışdır. Bundan əlavə, Əsgəran və Hadrııt rayoııları ləğv edilmiş,
Xocalı şəlıəri mərkəz olmaqla Xocalı rayonu yaradılmış, ləğv edilmiş Əsgəraıı rayonıınun
əıazisi Xocalı rayonunun tərkibinə, Hadrut rayonıınun ərazisi isə Xocavənd rayonunun
torkibinə verilmişdir.
Xankəndi və Şuşa şəhərləri respublika tabeli şəhərlərin, Ağdərə, Xocavənd, Xocalı vo
Şuşa rayonları rcspublika tabeli rayonların sırasına daxil edilmişdir.
***** DQMV ləğv edildikdən sonra Azorbaycan Respublikasının inzibati-ərazi
bölgtisündə qismən dəyişiklik cdilməsi haqqında Azorbaycan Respublikası Milli Məclisinin
13 oktyabr 1992-ci il tarixli 327 nömrəli Qərarı ilo Azorbaycan Respublikasıııın Ağdərə
rayonu ləğv edilmişdir. Bu Qərara osason:
ləğv edilmiş Ağdorə rayonunun 8 kəndi (Xatınbəyli, Qazançı, Maniklu, Baş
(iüncypoyə, Orta Giineypoyə, Sırxavond, Yeni Qaralar, Kiçan) və onlara moxsus torpaq
saholori Ağdam rayonunun;
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- 23 kəndi (Çərəktar, Vaquas, Kotavan, Verin Oratağ, Arutunaqomer, Qoçoqot,
Poqosaqomer, Drombon, Çıldıran, Mehmana, Araçadzor, Hayad, Tomaqahoğ, Şahmasur,
Vənkli, Qamakar, İmarət Qərvənd, Zardaxaç, Çapar, Aterk, Nareştar, Damğalı, Kolatağ) və
onlara məxsus torpaq sahələri Kəlbəcər rayonunun;
- Ağdərə şəhəri, eləcə də 13 kəndi (Umudlu, Zəylik, Metsşen, Möhrətağ, Ağabəyələnc,
Mağavuz, Akop Kamari, Minqrelsk, Nerkin Oratağ, Qasapet, Canyataq, Dəmirli, Gülyataq)
və onlara məxsus torpaq sahələri isə Tərtər rayonunun inzibati tərkibinə verilmişdir.
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Təbii-coğrafi mövqeyi
D əniz səviyy əsin d ən 1300-1600 m etr

h ündürlükdə yerləşən və iiç tərəfdən

10. Hacı Quluların malikanəsi - XIX osr (Şuşa şəhori)
11. Natəvanın cvi - XIX əsr (Şuşa şohəri)

sıldırım qayalarla əhatə olunan Şuşa şəhəri (Tarixi Şuşa qalası - P ənahabad) şim alda

12. Əsəd bəyin cvi - XIX osr (Şuşa şohori)

X ankəndi şəhəri, şərqdə və cənub-şərqdə X ocavənd, qərbdə və cənub-qərbdə Laçın

13. Yuxarı Gövhərağa məscidi - 1768-1769-cu illər

rayonları ilə həm sərhəddir. C ənub tərəfdən, K irs dağından Şuşaya bir n əzər saldıqda,
cənub-şərq tərəfd ən şəhəri sıldırım qayalı dərə əhatə edir ki, bu da Ş uşanın tarixən
strateji əhəm iyyətli bir qala-şəh ər olduğunu göstərir.

14. Aşağı Gövhorağa məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
15. İkimərtəbəli karvansaray - XIX osr (Şuşa şəhəri)
16. Mehmandarovların malikanə kompleksi: məscid, yaşayış evi - XVIII osr (Şuşa şəhori)
17. İbrahim xanm bürcü - XVIII əsr (Daşaltı kəndi)

❖

İşğal olunmuşdur - 8 m ay 1992-ci il

18. İsa bulağı - XIX osr (Şuşa şəhərinin yaxınlığında)

❖

Ərazisi - 289 k m 2

19. İbrahim xanın qosri - XVIII əsr (Daşaltı kəndi)

❖

İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (m in nəfər) - 24900

20. Üzeyir bəy Hacıboyovun cv muzeyi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

❖

Hazırda əhalisinin sayı (m in nəfər) - 30690

21. Xanlıq Muxtar karvansarayı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

❖

İşğal olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndləri - 1 şəhər, 30 kənd

22. Ağa Qohrəman Mirsiyab oğlunun karvansarayı - XIX əsr (Şuşa şohori)

❖ Mədəni -məişət obyektləri - 103

23. Zültüqar Hacıboyovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

❖ Şəhid olmuşdur - 195

24. Saatlı məscidi - XVIII osr (Şuşa şəhəri)

❖ Əlil olmuşdur - 165

25. Gonco qapısı - XVI11 osr (Şuşa şohəri)

❖

Milli qəhrəmanlar - 4

26. Ə. Haqverdiycvin cvi - XVIII osr (Şuşa şohəri)

❖

ŞuşarayonuiIəBakıarasındaolanməsafə - 3 7 3 km

27. Qazançı kilsosi - XIX osr (Şuşa şohori)
28. Y.V. Çomonzominlinin cvi - XVIII osr (Şuşa şohori)

Tarixi abidələri və maddi-mədəniyyət nümunələri

29. Yuxarı moscid modrososi - XVIII osr (Şuşa şohori)
30. Soforov qardaşlarınm karvansarayı - XVIII osr (Şuşa şəhori)

1. K urqan - tunc dövrü (Ş u şa şəhərinin şim al-qərbində)

31. Tarzən Sadıqcanın cvi - XVIII osr (Şuşa şohori)

2. Şuşa və Ş uşakənd daş q u tu qəbirləri - Son tunc və ilk dəm ir dövrii (Ş u şa şəhəri

32. Uğurlu boyin cvi - XVI11 osr (Şuşa şohəri)

və Ş uşa kondinin yaxın lığ m d a)

33. Xan sarayı

3. Şuşa m ağara düşərgəsi - daş dövrü (Ş uşa şəhərinin cənubunda, D aşaltı çayının

34. Şirin su hamamı

sol sahilində)

35. Xanondo Scyid Şuşinskinin cvi - XIX əsr (Şuşa şohori)

4. D aş qutu nekropolu - d əm ir dövrü (Q arabulaq kəndi)

36. Şair M.P.Vaqifin məqborosi - XX əsr (Şuşa şohori)

5. N ekropol - son tunc və ilk dəm ir dövrii (D o lanlar kəndi)

37. Qasun Boy Zakirin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhori)

6. Şuşa qalasının divarları - 1750-ci il (Ş uşa şəhəri)

38. Mədrəsə - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

7. P ənah xanın sarayı - X V III əsr (Şuşa şəhəri)

39. Behbudovların evi - XVII1 əsr (Şuşa şəhəri)

8. A ğabəyim ağam n qəsri - X V III əsr (Ş uşa şəhəri)

40. Firudin bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

9. H eydər türbəsi - X IX əsr (Şuşa şəhori)

41. M.M.Nəvvabın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
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42. Bülbülün evi -X IX əsr (Şuşa şəhəri)

74. Məşədi Teymurun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

43. F.B.Köçərlinin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

75. Şor bulaq - XIX əsr (Şuşa şəhori)

44. Hüseyn bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

76. Xəlil Məmmədovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

45. Keçəçi oğlu Məhəmmədin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

77. Ələkbər bəyin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

46. Karvansaray - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

78. Məscid (Çuxur məhəllə) - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

47. Gəray Əsədovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

79. Lətif İmanovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

48. S.S.Axundovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

80. Hacı Abbas məseidi və karvansaray - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

49. C.Qaryağdıoğlunun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

8 1 . Mərdinli məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

50. Realni məktəbinin binası - XX əsr (Şuşa şəhəri)

82. Cahangir bəyin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

51. Xəstəxana binası - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

83. Hacı Məmmədin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

52. Yaşayış binası - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

84. Hacı Yusifli məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

53. Qız məktəbi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

85. Məşədi Salmamn evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

54. Aslan Qaraşarovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

86. Culfalar məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

55. Məşədi İbrahimin yaşayış evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

87. Doyirman - XX osrin ovvəli (Şuşa şəhori)

56. Yaşayış evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

88. Hacı Əlibalamn evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

57. Məşədi Novruzun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

89. Kəblə Azadın evi - XIX əsr (Şuşa şəhori)

58. Həsən ağanın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

90. Hacı Sadığın cvi - XIX osr (Şuşa şəhori)
9 1 . “Çöl qala” bulağı - XVIII osr (Şuşa şohəri)

59. Yaşayış evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

92. Məşədi Süleymanın cvi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

60. Yaşayış evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
61. Şükür Bəyin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
62. Cofərqulu ağanm evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

93. Musəvinin evi - XVIII osr (Şuşa şohəri)
94. Hacı Mommədbağırın evi - XIX osr (Şuşa şohori)
95. Hüsü Hacıyevin evi - XIX əsr (Şuşa şohori)

63. Məbəd qalıqları - ? (Şuşa şəhəri)

96. Moşədi Zeynal Hotomovun evi - XVIII osr (Şuşa şəhori)

64. Türbə - ? (Şuşa şəhəri)

97. Moşədi Əlinin evi - XVIII əsr (Şuşa şohəri)

65. Bulaq - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
66. “ Laçın” su anbarı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)

98. Moşodi Səhliyarın evi

XVIII osr (Şuşa şohori)

99. Hacı Dadaşın evi - XVIII osr (Şuşa şəhori)

67. Qız monastrı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
68. Süleyman Vəzirovun evi - XIX əsr (Şuşa şohəri)

100. A.Əzimovun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
101 . Məşodi İbrahimin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)

69. Hamam - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)

102. Moşədi Cəlalın evi - XVIII əsr (Şuşa şohori)

70. Məscid - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
71. Novlu bulaq - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
72. İnzibati bina - XIX əsr (Malıbəyli kəndi)
73. Mamay bəyin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
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103. Meydan Bulağı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
104. Hacı Boşirin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhori)
105. Dərzi Bəhramın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
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106. Məşədi Hüsünün evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
107. Məmməd Həsən oğlunun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
108. Kəlbə Məhəmmədin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
109. Xoca Mərcanlı məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
110. Xoca Mərcanlı bulağı - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
111. Bəhmən Mirzənin evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
112. Bəhmən M irzənin ərzaq anbarı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
113. Qulam şahın yaşayış evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
114. N.B.Vəzirovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
115. Köçərli məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
116. Quyuluq məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
117. Seyid Məcidin evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
118. Bulaq (Seyidli məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
119. Seyidli məscidi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
120. Məşədi Qaranın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
121. Kəlbə Yusifın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
122. Zöhrabbəyovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
123. Məşədi İbişın evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
124. Məşədi Zülfüqarın evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
125. Hacı Aslanm evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
126. Hacı Məlik oğlunun evi - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
127. Mir Həsən Vəzirovun evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
128. Mamayı məscidi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
129. Mamayı bulağı - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
130. Fərəməzovların evi - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
131. Bulaq (Hacı Yusifli məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
132. Bulaq (Ağadədəli məhəlləsi) - XIX əsr (Şuşa şəhəri)
133. Bulaq (Köçərli məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
134. Bulaq (Çuxur məhəlləsi) - XVIII əsr (Şuşa şəhəri)
135. Saxsı bulaq - XVIII əsr (Zarıslı kəndi)
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1988-1993-cü illərdə Ermənistan silahlı qüwələri tərəfindən Dağlıq Qarabağ
bölgəsi və onun hüdudlarından kənarda yerləşən ətraf 7 rayon - Laçın, Kəlbəcər,
Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan bölgələri işğal edildi. İşğal nəticəsində
900-ə yaxın yaşayış məntəqəsi, 22 muzey və 4 rəsm qalereyası, tarixi əhəmiyyəti olan
9 saray, nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və ekspanatı, 44 məbəd və 9
məscid dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. Bundan əlavə, 927 kitabxanada
4,6 milyon kitab və qiymətli tarixi əlyazmalar məhv edilmişdir.
1992-ci il mayın 8-də Azərbaycanın qədim musiqi və mədəniyyət mərkəzi
olan Şuşa şəhəri Ermənistan ordusu tərəfindən işğal edildikdən sonra şəhərdəki
butün maddi-mədəniyyət nümunələri məhv edilmişdir. Belə ki, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində Şuşanın 25 məktəbi, 30 səhiyyə müəssisəsi,
31 kitabxanası, 17 klubu, 8 mədəniyyət evi, 4 texnikumu, 2 institut filialı, 7 uşaq
bağçası, 4 kinoteatrı, 5 mədəniyyət və istirahət parkı, 2 sanatoriya, turist bazası,
2 mehmanxana, Azərbaycan Xalçası Dövlət Muzeyinin filialı, Şuşa Dövlət Dram
Teatrı, Şuşa Televiziyası, Şərq musiqi alətləri fabriki, Dövlət Rəsm Qalereyası,
Uşaq sağlamlıq məktəbi ilə yanaşı, işğala qədər memarlıq abidəsi sayılan 170-dən
çox yaşayış binası və 160-dək mədəniyyət və tarixi abidə talan edilmiş, yandırılmış
və dağıdılmışdır.
Bundan əlavə, Azərbaycan mədəniyyəti tarixində mühüm xidmətləri olan,
opera musiqisinin banisi olmaqla yanaşı, istedadlı publisist və ictimai-siyasi xadim
Üzeyir bəy Hacıbəyov, Azərbaycan vokal sənətinin banisi Bülbülün və görkəmli
şairə Xurşudbanu Natəvanın Şuşadakı heykəllərini

də ermənilər vəhşicəsinə

güllələmişlər.
İşğaldan sonra həmin heykəllər çox çətinliklə əldə edilib Bakıya gətirilmiş
və hazırdaAzərbaycan İncəsənət Muzeyində qorunub saxlanılır(Şəkillər fotoqraf
Mir Ələkbər Ağasiyevindir).
***

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində
bütün maddi-mədəniyyət nümunələri dağıdılıb məhv edilməklə yanaşı, ermənilər
azərbaycanlılara məxsus olan tarixi yazıları silmək, qaşıyıb pozmaq və təhrif etməklə
kifayətlənməmiş, onları özününküləşdirməyə çalışıraq öz saxtakarlıq əməllərindən
də əl çəkməmişlər.

Şuşa. Mamayı bulağı (işğaldan əvvəl)
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Şuşa. Mamayı bulağı (işğaldan sonra)
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Təbii-coğrafi mövqeyi
Azərbaycan Respublikasının 26 noyabr 1991-ci il tarixli, 279-XII

8. Küp qəbirləri nekropolu - tunc dövrü (Armudlu kəndindən 2 km. İlis kəndinə tərəO
nömrəli

9. Kurqan - tunc dövrü (Armudlu kəndindən 15 km aralı, İlis çayının sahilində)

Qanununa əsasən DQMV ləğv edilərək Xocalı şəhəri və Əsgəran rayonlarının bazası əsasında

10. Daş qutu nekropolu - dəmir dövrü (Armudlu kəndi, qəbristanlığın yaxınlığında)

Xocalı rayonu yaradılmışdır. Xocalı rayonu şimalda Ağdam, şimal - şərqdə indi artıq ləğv

11. Köhnə qəbristanlıq - tunc dövrü (çanaqçı kəndi)

olunmuş Ağdərə rayonu, şərqdə Kəlbəcər və Laçın rayonları, cənubda Şuşa, cənub - qərbdə isə

12. Daş qutu nekropolu - dəmir dövrü (Saruşen kəndi)

Xocavənd rayonu ilə həmsərhəddir. Xocalı şəhəri Xankəndindən 10 km cənub - şərqdə,

13. Daş qutu nekropolu - dəmir dövrü (Saruşen kən d i, dağın ətəyində)

Ağdam-Şuşa və Əsgəran-Xankəndi yollarının arasında yerləşirdi. Şəhərin əhəmiyyətini

14. Dairəvi məbəd —1356 - 1357- ci il (Xocalı şəhəri)

artıran səbəblərdən biri də Dağlıq Qarabağ bölgəsinin yeganə hava limanının məhz burada

15. Türbə - XIV əsr (Xocalı şəhəri)

yerləşməsi idi. Hazırda Xocalıdan keçən Əsgəran - Xankəndi yolu və Xocalıda yerləşən hava

16. Alban mobədi - 1100 - cü il (Çanaxçı kəndi)

limanı Ermənistan silahlı qüw ələrinin işğalı altındadır.

17. Alban məbədi - 1065 - ci il (Çanaxçı kəndi)
18. Alban məbədi - 905 - ci il (Şuşa kəndi)

❖

İşğal olunm uşdur - 26 fevral 1992-ci il

❖

Ərazisi - 970 km2

❖

İşğal olunan zam an əhalisinin sayı (min nəfər) - 11567

❖

Hazırda əhalisinin sayı (min nəfər) - 14221

❖

İşğal olunm uş şəhər, qəsəbə və kəndləri - 1 şəhər, 1 qəsəbə, 52 kənd

❖

M ədəni-m əişət obyektləri - 80

❖

Şəhid olm uşdur - 613

❖

Əlil olm uşdur - 487

❖

M illi q ə h r ə m a n la r - 10

❖

Xocalı ravonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 37 km

19. Alban məbədi - 1122 - ci il (Xansıx kəndi)
20. Alban məbədi - 1100 - cü il (Xaçmaz kəndi)
21. Alban məbədi - 1202 - ci il (Armudlu kəndi)
22. Qala - X əsr (Maşxmaat kəndi)
23. Qırxlar qalası - orta əsrlər (Badara kəndi)
24. Məbəd kompleksi - VII əsr ( Badara kəndi)
25. Qala - IX əsr ( Daşbaşı kəndi)
26. Əsgəran qalası - XVIII əsr ( Əsgəran qəsəbəsi)
27. Aslan qalası - IX əsr (Anabert kəndi)
28. Məbəd - XIII əsr (Xanabad kəndi)

Tarixi abidələri və m addi - m ədəniyyət nüm unələri

1. Daş qutu nekropolu - tunc dövrü ( Xocalı şəhəri Əsgəran dağı)
2. Nekropol - ilk tunc və orta tunc dövrü (Xankəndidən cənubda)
3. Xocalı kurqanları - ilk tunc və dəmir dövrü (Xocalı rayonu)
4. Küp qəbirlər nekropolu - ilk orta əsrlər (Xankəndinin ərazisində)
5. Kurqan - dəmir dövrü (Xankəndi yaxınlığında)
6. Xankəndi kurqanları - tunc dövrü (Xankəndidən şimalda)
7. Xaçınçay kurqanları - ilk tunc və orta tunc dövrü (Seyidşən kəndindən şimal-şərqdə)
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Xocalı işğaldan sonra
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Xocavənd rayonu
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Təbii-coğrafi mövqeyi
Azərbaycan Respublikasınm 26 noyabr 1991- ci il tarixli, 279-XII nömrəli Qanununa
əsasən DQMV ləğv edilərək keçmiş Martuni və Hadrut rayonlarının bazası əsasında
Xocavənd rayonu yaradılmışdır. Olduqca əlverişli coğrafi mövqeyə və şəraitə malik
Xocavənd rayonu şimalda Ağdam, Ağcabədi, şərqdə Füzuli, cənubda Cəbrayıl, cənub - qərbdə
Qubadlı, Laçın rayonları, qərbdə Şuşa, şimal - qərbdə isəXankəndi şəhəri və Xocalı rayonu ilə
həmsərhəddir.

12.

Məbəd - 1635 - ci il (Tağaser kəndi)

13. Məbəd (Xsaberd kəndi)
14.

Məbəd - 1635 - ci il ( Tağaser kəndi)

15. Dini kompleks - XIII əsr ( Sor kəndi)
16. Qala - (Sor kəndi)
17.

Məbəd - 1241 - ci il (Böyük Tağlar kəndi)

18.

Alban məbədi - 1236 - cı il (Güneyçartar kəndi)

19.

Alban məbədi - 995 - ci il (Qavahm kəndi)

20.

Alban məbədi - IV əsr (Sos kəndi)

❖

İşğal olunm uşdur - 2 oktyabr 1992-ci il

❖

Ə razisi - 1458 km2

21.

İki alban məbədi - 701 - ci il (Çörəkli kəndi)

❖

İşğal olunan zam an əhalisinin sayı (min nəfər) —9.011

22.

Alban məbədi - VIII əsr (Çörəkli kəndi)

❖

H azırda əhalisinin sayı (min nəfər) - 11208

23.

Alban məbədi - V əsr (Çörəkli kəndi)

❖

İşğal olunm uş şəhər, qəsəbə və kəndləri - 1 şəhər, 2 qəsəbə, 81 kənd

24.

Məbəd - 1270 - ci il (Çörəkli kəndi)

❖

M ədəni-m əişət obyektləri - 75

25.

Məbəd - XII əsr (Çörəkli kəndi)

❖

Şəhid olm uşdur - 145

26.

Amaras monastrı - IV əsr (Cütçü kəndi)

❖

Ə lil olm uşdur - 48

27.

Məbəd - XII əsr ( Şıxdursun kəndi)

❖

X ocavənd rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 334 km

28.

Alban məbədi - 675 - ci il ( Tağaverd kəndi)

29.

Qala - III əsr ( Tağaverd kəndi)

30.

Bağır xan məbədi - XII əsr (Cəmiyyət kəndi)

T a r ix i a b id ə lə r i və m a d d i - m ə d ə n iy y ə t ııiim u n ələ ri

1. Nərgiztəpə yaşayış yeri - ilk və orta tunc dövrü (Xocavənd şəhərindən şərqdə)

3 1 . Məbəd 32.

Məbəd - XIV əsr (Ataqud kəndi)

33.

Türbə - XVII əsr (Xocəvənd qəsəbəsi)

34.

Məbəd - XVII əsr (Tağavard kəndi)

35.

Məbəd - XVIII əsr (Hadrut qəsəbəsi)

36.

Məbəd - XIII əsr (Tuğ kəndi)

37.

Məbəd - 1747 - ci il (Tuğ kəndi)

38.

Körpü - XVIII əsr (Tuğ kəndi yaxınlığında)

39.

Ağ kilsə - XVII əsr (Vəng kəndi)

40.

Məbəd - 1664 - cü il (Qarqar kəndi)

41.

Məbəd - XVII əsr (Sakuri kəndi)

42.

Məbəd - XVII əsr (Sur kəndi)

2. Nekropol - son tunc və ilk dəmir dövrü (Dolanlar kəndi)
3. Tağlar mağarası - daş dövrü (Tağlar kəndi)
4. Alban məbədi - 1170 - ci il (Hadrut qəsəbəsi)
5. Alban məbədi - 1147 - ci il (Məmmədzar kəndi)
6. Alban məbədi - 1197 - ci il (Tuğ kəndi)
7. Qırmızı məbəd - 1000 - ci il (Tuğ kəndi)
8. Alban məbədi - 1094 - cü il (Zoğalbulaq kəndi)
9. Alban məbədi - 900 - cü il (Vəng kəndi)
10. Alban məbədi - 1131 - ci il (Sakuri kəndi)
11. Alban məbədi - IV - VI əsrlər (Süsənlik kəndi)

676

XIV əsr (Dolanlar kəndi)

677

Erm ənistanın A zərbaycana təcavüzü: Təhlili xron ika (1987-2011)

43. Məbəd - XVIII əsr (Domi kəndi)
44. Məbəd - XIX əsr (Şaqah kəndi)
45. Məbəd - 1896 - cı il (Noraşen kəndi)
46. Məbəd - XIX əsr (Qoçbəy kəndi)
47. Məbəd - 1698 - ci il (Ağcakənd)
48. Məbəd - XVII əsr (Zamzur)
49. Məbəd - XVII əsr (Azıx kəndi)
50. Məbəd - XIX əsr (Bünyadlı kəndi)
51. Məbəd - XIII əsr (Dolanlar kəndi)
52. Türbənin sərdabə hissəsi - XII - XIII əsrlər (Dolanlar kəndi)
53. Albanbeki məbədi - XI əsr (Qarakənd kəndi)
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Laçın rayonu
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T ə b ii-co ğ ra fi m övq eyi

12. Bulaq - XV əsr (Quşçu kəndi)

Azərbaycanın cənub - qərbində, dağlıq ərazidə Xankəndi dəmiryol stansiyasının 60

13. Behbudalı bulağı - XV əsr (Göybulaq kəndi)

kilometrliyində yerləşir. Ən uca nöqtəsi dəniz səviyyəsindən 3.594 metr yüksəklikdəki

14. Daşbulaq bulağı - XVII əsr (Pircahan kəndi)

Qızılboğaz zirvəsidir. İqlimi mülayim kontinentaldır. Ərazisindən axan əsas çay Həkəridir.

15. Daşbulaq - XVII əsr (Sus kəndi)

Qərbdə Ermənistan Respublikası, şərqdə

16. Daşbulaq - XVII əsr (Seyidlər kəndi)

Şuşa, Xankəndi və Xocalı şəhərləri, şimalda

Kəlbəcər, cənubda isə Qubadlı rayonları ilə həmsərhəddir. Yevlax - Laçın - Naxçıvan magistral

17. Məbəd - XVII əsr (Hoçaz kəndi)

şosse yolunun üstündə yerləşir.

18. Körpü - XVIII əsr (Bəhələ kəndi, Həkəri çayının üzərində)
19. Türbə - ? (Güləbird kəndi)

❖

İşğal olunmuşdur - 18 may 1992 - ci il

20. Həmzə Soltan sarayı - 1761 - ci il (Hüsülü kəndi)
21. Soltan Əhməd sarayı - ? (Soltanlar kəndi)

❖ Ərazisi - 1875 km2
❖ İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (min nəfər) - 60000

22. Soltan Baba türbəsi - XIX əsr (Zeyvə kəndi)
23. Şeyx Əhməd türbəsi - XIX əsr (Zeyvə kəndi)

❖ Hazırda əhalisinin sayı (min nəfər) -71628

25. Kafır-Qala - XVII əsr (Zeyvə kəndi)

❖ Mədəni - məişət obyektləri - 575

26. Məscid - 1718 - ci il (Qaraqışlaq kəndi)

❖

27. Qala - XI əsr (Qaraqışlaq kəndi)

Şəhid olmuşdur - 304

❖ Əlil olmuşdur - 225

28. Dəmirovlu Pir məbədi - XI əsr (Qaraqışlaq kəndi)

❖

Milli qəhrəmanlar - 6

29. Məscid - ? (Piçəniz kəndi)

❖

Laçın rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 414km

30. Məbod - XVII əsr (Piçəniz kəndi)

Tarixi abidələri və maddi - mədəniyyət nümunələri

1. Daş qutu - dəmir dövrü (Abdallar kəndi)
2. Kurqan - dəmir dövrü ( Cicimli kəndi)
3.“Qızqəbri” kurqanı - dəmir dövrü (Cicimli kəndi)
4.

24. Türbə - XIX əsr (Zeyvə kəndi)

❖ İşğal olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndləri - 1 şəhər, 1 qəsəbə, 125 kənd

Kurqan - dəmir dövrü (Cicimli kəndi)

31. Məbəd - XII əsr (Qorçu kəndi)
32. Məbəd - X əsr (Aşağı Fərəcan kəndi)
33. Məbəd - XV əsr (Şəlvə kəndi)
34. M əbəd-X V I əsr (Əhmədli kəndi)
35. “Ağbaxt xeyir” türbəsi - XVI əsr (Əhmədli kəndi)
36. Körpü - XIX əsr (Əhmədli kəndi)

5. Kurqan - tunc dövrü (Ziyrik kəndi)

37. Məbəd - XV əsr (Minkənd kəndi)

6. Kurqan - dəmir dövrü (Qoçaz kəndi)
7. Kurqan - dəmir dövrü (Güləbird kəndi)

38. Ikitağlı körpü - XIX əsr (Minkənd kəndi)
39. Birtağlı körpü - XIX əsr (Minkənd kəndi)

8. Mağara məbədi - V əsr (Qoçaz kəndi)
9. Məbəd - XIX əsr (Ağoğlan çayının sahilində)
10. Məlik Əjdər türbəsi - XIV əsr (Cicimli kəndi)
11. Türbə - XVII-XVIII əsrlər (Cicimli kəndi)
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40. Mağara qalası - XV əsr (Güləbird kəndi)
41. Sınıq körpü - XV əsr (Ağdərə kəndi)
42. Qala - XIX əsr (Quşçu kəndi)
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43. Sadınlar qalaçığı - XIX əsr (Quşçu kəndi)
44. Körpü - XIX əsr (Qaraqaş yaylağı)
45. Birtağlı körpü - XIX əsr (Zabux kəndi)
46. Körpü - XIX əsr (Zabux kəndi)
47. Sınıq körpü - XIX əsr (Malxələf kəndi)
48. Qala - XV əsr (Mirik kəndi)
49. Məbəd - XV əsr (Mirik kəndi)
50. Körpü - XIX əsr ( Pircahan kəndi)
51. Körpü - XIX əsr (Pircahan kəndi)
52. Körpü - XIX əsr (Seyidlər kəndi)
53. Məbəd - XIX əsr ( Sonasar kəndi)
54. Körpü - XIX əsr (Şeytanlı kəndi)
55. Məbəd - XVII əsr Sadınlar kəndi
56. Ağoğlan qəsri - IX əsr (Kosalar kəndi)
57. Uşaq qalası - XV əsr (Quşçu kəndi)
58. Kəlbəlayı Behbudalı bulağı - XV əsr (Mirik kəndi)
59. Xəlifə türbəsi - XVII əsr ( Malxələf kəndi)
60. Gavur qalası - XI əsr (Pircan kəndi)
61. Qarasaqqal türbəsi - XVI əsr (Ərikli kəndi)
62. Xallanlı qəbristanlığı - XVI əsr ( Zabux kəndi)
63. Qədim qəbristanlıq - XIII əsr ( Malıbəy kəndi)
64. Daş at fiquru - ərəb yazısı ilə - XVI əsr ( Malıbəy kəndi)
65. Daş at fiquru- ərəb yazısı ilə - XVII əsr ( Güləbird kəndi)
66. Daş qoyun fiquru - ərəb yazısı ilə - XV əsr (Küsülü kəndi)
67. Daş at fiquru - XVII əsr (Xallanlı kəndi)
68. Məbəd - IX əsr (Ərəb kəndi)
69. Qəbristanlıq - VI-VII ( Ərəb kəndi)
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T əb ii-co ğ ra fi m övq eyi
Azərbaycamn qərbində, Tərtər çayı vadisində, Böyük Qafqaz dağlannda dəniz

11. Qırmızı məbəd - XVII əsr (Qozlu kəndi)
12. Alban məbədi - 718 - ci il (Qasaped kəndi)

səviyyəsindən 1500-3800 metr hündürlükdə yerləşir. Ən uca nöqtəsi dəniz səviyyəsindən

13. Kilsə - 1894 - cü il (Qasaped kəndi)

3724 metr yüksəklikdəki Camışdağ zirvəsidir (Murovdağ). Rayonun ərazisindən axan əsas

14. Kilsə - 1898 - ci il ( Madaqiz kəndi)

çaylar Tərtər, Bazarçay və onlann qollarıdır. Ərazisinin çox hissəsində qışı quraq keçən soyuq

15. Urek məbədi - 1279 - cu il (Talış kəndi)

və dağlıq tundra iqlim tipləri hakimdir. Kəlbəcər rayonu qərbdə Ermənistan Respublikası,

16. Kilsə- 1883 - cü il (Maxrataq kəndi)

şərqdə Ağdam və Tərtər, şimalda Daşkəsən, Göygöl və Goranboy rayonları ilə, cənubda isə

17. Məbəd - 1881 - ci il (Maxrataq kəndi)

Laçm rayonu və Xocalı şəhəri ilə həmsərhəddir.

18. Comərd qalası - (Pirilər kəndi)
19. Qalaboyun qalası - (Qaiaboyun kəndi)

❖

İşğal o lu n m u şd u r-2 aprel 1993-cü il

21. Uluxan qalası - XVII əsr (Qaraxançallı kəndi)

❖ Ərazisi - 1936 km2
❖ İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (min nəfər) - 55.000
❖ Hazırda əhalisinin sayı (min nəfər) - 69.949
❖ İşğal olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndləri - 1 şəhər, 1 qəsəbə, 128 kənd
❖ Mədəni - məişət obyektləri - 134
❖

20. Körpü - (Zəylik kəndi)

22. Alban məbədi - 713 - cü il (Dastaqir kəndi)
23. Daş qoç fiquru ərəb yazısı ilə - XIX əsr ( Zar kəndi)
24. Daş at fıquru - orta əsrlər - (Zəylik kəndi)
25. Lök qalası - XIII-XIV əsrlər (Qanlıkənd kəndi, meşədə)
26. Xanabert qalası (Vənkli kəndi)

Şəhid oIm uşdur-217

27. Müqəddəs Yaqub kilsəsi - 635 - ci il ( Kolataq kəndi)

❖ Əlil olmuşdur - 49

28. Alban məbədi - 614 - cü il (Kolataq kəndi)

❖ Milli qəhrəmanlar - 2
❖ Kəlbəcər rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 445 km

29. Qala - (Şaplar kəndi)
30. Alban məbədi - XII əsr (Çıldıran kəndi)

Tarixi abidələri və maddi - mədəniyyət nümunələri

1. Qayaüstü təsvirlər - ilk və orta tunc dövrü (Qırmızı dağın ətəyində)
2. Yaşayış yeri - ilk və orta tunc dövrü ( İstisu qəsəbəsi)
3. Dovşanlı nekropol - son tunc və ilk dəmir dövrü ( Dovşanlı kəndi)
4. Bahqqaya nekropolu - son tunc və ilk dəmir dövrü ( Sırxavənd kəndinin şərqində)
5. Zar mağara düşərgəsi - paleolit (Zar kəndinin qərb tərəfındə)

31. Qırmızı məbəd - XIII əsr (Çıldıran kəndi)
32. Alban məbədi - X əsr (Çormanlı kəndi)
33. Alban kilsəsi - XI əsr (Çormanlı kəndi)
34. “Xatırvank” məbədi - 1204 - cü il ( Qozlu kəndi)
35. Alban məbədi - 698 - ci il ( Yayıcı kəndi)
36. Alban məbədi - 672 - ci il ( Yayıcı kəndi)
37. Məbəd - 1283 - cü il ( Həsənriz kəndi)

6. Qala - 1284 - cü il ( Vəngli kəndi)

38. Alban məbədi - 500 - cü il (Həsənriz kəndi)

7. Məbəd - XIII əsr ( Vəngli kəndi)
8. Məbəd - 1251- ci il ( Bazarkənd kəndi)

39. Gəncəsər monastn - 1238 - ci il (Vəngli kəndi)
40. Xudavənd monastn - XII - XVII əsrlər (Kəlbəcər rayonu, Tərtər çayının qərbində)

9. Kilsə - 1668 - ci il (Dovşanlı kəndi)
10. Kilsə - XVII əsr (Dəvədaşı kəndi)
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Erm ənistam n A zərbaycana təcavüzü: Təhlili xronika (1987-2011)

T əb ii-co ğ ra fi m övq eyi
Ağdam rayonu Kiçik Qafqaz dağları ilə Kür-Araz ovahğınm təmas zonasında, y ən i

10. Bənövşələr təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Mirəşəlli Armudlu kəndlərinin
arasında)

Qarabağ silsiləsinin şimal-şərq ətəklərində, Kür-Araz ovalığımn qərb hissəsində

11. Kültəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Mirəşəlli kəndindən 300 m. şimal - şərqdə)

yerləşir. Relyefi əsasən düzənlik, qismən dağlıqdır. Rayonun ərazisindən Q arqar v ə

12. Yaşayış yeri - e.ə. II - 1 minilliklər (Armudlu kəndi)

Xaçın çayları axır. Şimalda Tərtər və Bərdə rayonları, cənubda Xocavənd, şərqdə

13. Rəsultəpə yaşayış yeri - orta tunc dövrü, orta əsrlər (Armudlu kəndinin şimal -

Ağcabədi rayonu, qərbdə isə Kəlbəcər rayonu və Xocalı şəhəri ilə həmsərhəddir.

qərbində)
14. Rəsultəpə kurqanları tunc dövrü (Armudlu kəndi, Rəsultəpə yaşayış yerinin 30-40

❖

İşğal olunm uşdur - 23 iyul 1993-cü il

m. şimalında)

❖

Ərazisi - 1094 km2 (846, 7 km2 işğal altındadır)

15. İsmayılbəy təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Armudlu kəndi)

❖

İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (min nəfər) - 165600

16. Kəbləhüseyn yaşayış yeri - eneolit dövrü (Kəbləhüseyn kəndi)

❖

Hazırda əhalisinin sayı (min nəfər) - 184400 (onlardan 145000 nəfəri
məcburi köçkündür)

❖

İşğal olunm uş şəhər, qəsəbə və kəndlərin sayı - 1 şəhər, 83 kənd
Ermənistan silahlı qüw ələrinin işğalı altındadır. Hazırda Ağdam
rayonunun Quzanlı qəsəbəsi və 10 kəndi Azərbaycanın nəzarətindədir və
həmin ərazilərdə 90 min nəfər əhali (37 min yerli, 53min məcburi
köçkün) yaşayır.

❖

M ədəni -m əişət obyektləri - 598

❖

Şəhid olm uşdur - 538

❖

ƏIiI o lm u şd u r -5 8 7

❖

M illi qəhrəm anlar - 17

❖

Ağdam rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 362 km
Tarixi abidələri və maddi - mədəniyyət nümunələri

1. Çıraqtəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
2. Qarahacı yaşayış yeri —ilk tunc dövrü (Ağdam - Xankəndi yolunun sağ tərəfində)
3. Qarahacılı nekropolu - tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
4. Vəlixantəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Ağdam - Ağcabədi şosesinin 1,5
kilometrliyindədir)
5. Kurqan —tunc dövrü (Novruzlu kəndi)
6. İlanlıtəpə yaşayış yeri - eneolit - dəmir dövrü (Baş Qərvənd kəndi)

17. Namazəli təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Kəbləhüseyn kəndindən 500 m.
şərqdə)
18. Kurqan çölü - e.ə. II - 1 minilliklər (Boyəhmədli kəndi)
19. Boyəhmədli kəndi kurqanları (80 - ə qədər) - ilk tunc dövrü (Boyəhmədli, Qızıllı
Gəngərli və Salahlı Gəngərli kəndlərinin arasında)
20. Gavurqala yaşayış yeri —ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda)
21. Daş qutusu nekropolu - ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda)
22. Papravənd-Boyəhmədli kurqanları (Möhülü təpələri, Əli kişi təpəsi, Molla
Mustafa

oğlu təpəsi, həmşəri təpəsi və.s) - tunc - dəmir dövrü (Boyəhmədli

kəndinin şimal- şərqində)
23. Qarapirim təpələri - tunc və ilk dəmir dövrü (Qarapirim kəndinin qərbində)
24. Güllütəpə - I yaşayış yeri - III - XIII əsrlər (Papravənd kəndi)
25. Güllütəpə - II yaşayış yeri - son tunc dövrü, ilk orta əsrlər (Papravənd kəndinin
cənub - şərqində)
26. Misir qışlağı yaşayış yeri - son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd kəndindən 250
m. şərqdə)
27. Kurqanlar - son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd kəndindən 1 km. şərqdə)
28. Qala qalıqları - orta əsrlər (Tamaut kəndi)
29. Nekropol - orta əsrlər (Kəngərli kəndi)
30. Şomullutəpə yaşayış yeri - e.ə.V - II minilliklər (Quzanlı kəndi)
31. Gülməmməd təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Quzanlı kəndindən 2 km. cənub

7. Dəyirmantəpə kurqanı - tunc və dəmir dövrü (Orta Qərvənd və Mirəşəlli
kəndlərinin arasında)

- şərqdə)
32. Çaqqalı təpənin yaşayış yeri - eneolit dövrü (Quzanlı kəndindən şimal - şərqdə)

8. Yaşayış yeri - antik dövrü (Qərvənd kəndi)

33. Əjdahatəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Quzanlı kəndindən 2,5 km. şərqdə)

9. Şomullutəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Mirəşrəfli kəndindən I km şimal şərqdə)

34. Yaşayış yeri - e.ə.V - II minilliklər (Zəngişalı kəndi)
35. Yaşayış yeri - e.ə.V - II minilliklər ( Mərzili kəndi)
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Ağdam rayonu K içik Qafqaz dağları ilə Kür-Araz ovalığm m təm as zonasmda, yəni

10. Bənövşələr təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Mirəşəlli Armudlu kəndlərinin
arasmda)

Qarabağ silsiləsinin şimal-şərq ətəklərində, Kür-Araz ovalığm m qərb hissəsində

11. Kültəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Mirəşəlli kəndindən 300 m. şimal - şərqdə)

yerləşir. Relyefı əsasən düzənlik, qism ən dağhqdır. Rayonun ərazisindən Qarqar və

12. Yaşayış yeri - e.ə. II -1 minilliklər (Armudlu kəndi)

Xaçın çayları axır. Şimalda Tərtər və Bərdə rayonları, cənubda Xocavənd, şərqdə

13. Rəsultəpə yaşayış yeri - orta tunc dövrü, orta əsrlər (Annudlu kəndinin şimal -

Ağcabədi rayonu, qərbdə isə K əlbəcər rayonu və Xocalı şəhəri ilə həmsərhəddir.

qərbində)
14. Rəsultəpə kurqanları tunc dövrü (Armudlu kəndi, Rəsultəpə yaşayış yerinin 30-40

❖

İşğal olunm uşdur - 23 iyul 1993-cü il

m. şimalında)

❖

Ərazisi - 1094 km2 (846, 7 km2 işğal altındadır)

15. İsmayılbəy təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Armudlu kəndi)

❖

İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (min nəfər) - 165600

❖

Hazırda əhalisinin sayı (min nəfər) - 184400 (onlardan 145000 nəfəri

şərqdə)

məcburi köçkündür)
❖

16. Kəbləhüseyn yaşayış yeri - eneolit dövrü (Kəbləhüseyn kəndi)
17. Namazəli təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrü (Kəbləhüseyn kəndindən 500 m.

İşğal olunm uş şəhər, qəsəbə və kəndlərin sayı - 1 şəhər, 83 kənd
Erm ənistan silahlı qüw ələrinin işğalı altındadır. Hazırda Ağdam
rayonunun Quzanlı qəsəbəsi və 10 kəndi Azərbaycanın nəzarətindədir və
həm in ərazilərdə 90 min nəfər əhali (37 min yerli, 53min məcburi
köçkün) yaşayır.

❖

M ədəni -m ə işət obyektləri - 598

❖

Şəhid olm uşdur - 538

❖

Əlil olm uşdur - 587

❖

M illi q əh rəm a n la r- 17

❖

Ağdam rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 362 km

18. Kurqan çölü - e.ə. 11 - 1 minilliklər (Boyəhmədli kəndi)
19. Boyəhmədli kəndi kurqanları (80 - ə qədər) - ilk tunc dövrü (Boyəhmədli, Qızıllı
Gəngərli və Salahlı Gəngərli kəndlərinin arasmda)
20. Gavurqala yaşayış yeri - ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda)
21. Daş qutusu nekropolu - ilk orta əsrlər (Boyəhmədli kəndinin cənubunda)
22. Papravənd-Boyəhmədli kurqanları (Möhülü təpələri, Əli kişi təpəsi, Molla
Mustafa

oğlu təpəsi, həmşəri təpəsi və.s) - tunc - dəmir dövrü (Boyəhmədli

kəndinin şimal- şərqində)
23. Qarapirim təpələri - tunc və ilk dəmir dövrü (Qarapirim kəndinin qərbində)
24. Gülliitəpə - I yaşayış yeri - III - XIII əsrlər (Papravənd kəndi)

Tarixi abidələri və maddi - mədəniyyət nümunələri
1. Çıraqtəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
2. Qarahacı yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Ağdam - Xankəndi yolunun sağ tərəfində)
3. Qarahacılı nekropolu - tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
4. Vəlixantəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Ağdam - Ağcabədi şosesinin 1,5

25. Güllütəpə - II yaşayış yeri - son tunc dövrü, ilk orta əsrlər (Papravənd kəndinin
cənub - şərqində)
26. Misir qışlağı yaşayış yeri - son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd kəndindən 250
m. şərqdə)
27. Kurqanlar - son tunc, ilk dəmir dövrü (Papravənd kəndindən 1 km. şərqdə)
28. Qala qahqlan - orta əsrlər (Tamaut kəndi)
29. Nekropol - orta əsrlər (Kəngərli kəndi)

kilometrliyindədir)
5. Kurqan - tunc dövrü (Novruzlu kəndi)
6. İlanlıtəpə yaşayış yeri - eneolit - dəmir dövrü (Baş Qərvənd kəndi)
7. Dəyirmantəpə kurqanı - tunc və dəmir dövrü (Orta Qərvənd və Mirəşəlli

30. Şomullutəpə yaşayış yeri - e.ə.V - II minilliklər (Quzanlı kəndi)
31. Gülməmməd təpəsi yaşayış yeri - eneolit dövrii (Quzanlı kəndindən 2 km. cənub
- şərqdə)
32. Çaqqalı təpənin yaşayış yeri - eneolit dövrü (Quzanlı kəndindən şimal - şərqdə)

kəndlərinin arasında)
8. Yaşayış yeri - antik dövrü (Qərvənd kəndi)
9. Şoırıullutopə yaşayış yeri - cneolit dövrü (Mirəşrəfli kəndindən 1 knı şimal -

33. Əjdahatəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü (Quzanlı kəndindən 2,5 km. şərqdə)
34. Yaşayış ycri - c.ə.V - II minilliklər (Zəngişah kondi)
35. Yaşayış yeri - e.ə.V - II minilliklər ( Mərzili kəndi)

şərqdə)
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36. Nekropol - antik dövrü (Seyidli kəndi)

69. Maqsudlu kurqanları - tunc dövrü (Maqsudlu kəndindən 3 km şərqdə)

37. Yaşayış yeri - antik dövrü (Əlimədətli kəndi)

70. Töyrətəpə kurqanları - tunc və dəmir dövrü (Güllücə kəndinin şimahnda)

38. Yaşayış yeri - antik dövrü (Göytəpə kəndi)

71. Karvansaray təpə və Çaparyeri yaşayış yeri - ilkin orta əsrlər (Güllücə kəndinin

39. Göytəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Göytəpə kəndinin qərbində)

cənub-qərbində)

40. Göytəpə kurqanları - tunc dövrü (Göytəpə kəndinin qərbində)

72. Yüzbaşlı təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Yuxarı Yüzbaşlı kəndi)

41. Şümürlütəpə kurqanı - tunc dövrü ( Əfətli kəndi)

73. Ağabəy təpəsi yaşayış yeri - eneolit (yuxarı Yüzbaşlı kəndinin şimahnda)

42. Balatəpə kurqanı - tunc dövrü ( Əfətli kəndi)

74. Abdüləzim təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Aşağı Yüzbaşlı kəndindən 1,3 km

43. Yaşayış yeri - antik dövrü ( Sarıhacılı kəndi)

şərqdə)

44. Çinartəpə yaşayış yeri - e.ə. II - 1 minilliklər ( Sarıhacılı kəndindən 3 km.

75. Şükürbəyli təpəsi yaşayış yeri - eneolit ( Aşağı Yüzbaşlı kəndindən 2,3 km

cənub-şərqdə)

şimal - şərqdə)

45. Sarıhacılı yaşayış yeri və nekropol - eneolit, tunc dövrü ( Sarıhacılı kəndindən 2

76. Sarıçoban kurqanları - tunc dövrü (Sarıçoban kəndinin qərbində)

km. cənub - şərqdə)

77. Bəşirtəpə yaşayış yeri - eneolit (Üçoğlan kəndi)

46. Sarıhacılı tayı yaşayış yeri - tunc dövrü ( Sarıhacılı kəndindən 2,5 - 3 km. şərqdə)

78. Böyüktəpə kurqanı və yaşayış yeri - tunc dövrü (Üçoğlan kəndi)

47. Ağtəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Çəmənli kəndindən 3 km. şərqdə)

79. Kərimtəpə yaşayış yeri - eneolit (Üçoğlan kəndinin şımal - şərqində)

48. Çəmənli təpə kurqanı - eneolit, tunc dövrü (Çəmənli kəndindən 3 km. şərqdə)

80. Qəbristan təpəsi - tunc dövrü (Üçoğlan kəndi)

49. Seyid M ustafa yaşayış yeri - eneolit ( Bala Baharlı kəndindən 2 km. qərbdə)

81. I və II Üçoğlan yaşayış yerləri və kurqanlar - tunc dövrü (Sarıçoban kəndi)

50. Yaşayış yeri - e.ə.V-1 minilliklər ( Baharlı kəndi)

82. Qaçaytəpə yaşayış yeri və nekropol - tunc dövrü ( Üçoğlan kəndi)

51. Yaşayış yeri - antik dövrü ( Əhmədavar kəndi)

83. Güllütəpə yaşayış yeri - eneolit (Alıbəyli kəndindən 1 km. cənub şərqdə)

52. Qəhrəmanbəyli kurqanı - tunc dövrü (Qəhrəmanbəyli kəndi)

84. Kazımtəpə yaşayış yeri - eneolit (Alıbəyli kəndinin qərbində)

5 3 .1 və II Qoşatəpə yaşayış yeri - eneolit dövrü ( Əhmədağalı kəndi)

85. Sayadtəpə kurqanı - tunc dövrü ( Səfərli kəndinin qərbində)

54. Əhmədoğlu yaşayış yeri - eneolit (Əhmədağalı kəndi)

86. Səfərli təpələri yaşayış yeri - eneolit (Səfərlı kəndi)

55. Məscidtəpə yaşayış yeri - eneolit (Əhmədağalı kəndi)

87. Leyla təpəsi II yaşayış yeri - eneolit (Eyvazlı kəndi)

56. Əzginlitəpə yaşayış yeri - eneolit (Əhmədağalı kəndi)

88. Nəsirbəy təpəsi yaşayış yeri - eneolit ( Eyvazlı kəndindən cənub - qərbdə)

57. Vəlibəy təpələrii ( 4 ədəd ) - eneolit, tunc dövrü və orta əsrlər (Əhmədağalı

89. Kərimtopə yaşayış yeri - eneolit ( Eyvazlı kəndinin şərqində)

kəndində 2 km şərqdə)

90. Əhəd təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Eyvazlı kəndinin şərqində)

58. Yaşayış yeri - antik dövr ( Poladlı kəndi)

91. Düyü təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Eyvazlı kəndindən 500 m. cənub - şərqdə)

59. Qasımtəpə yaşayvş yeri - ilk tunc dövrü (Qiyaslı kəndi)

92. Nazdıxan təpəsi yaşayış yeri - eneolit (Eyvazlı kəndindən 1,5 km. cənub - şərqdə)

60. Çinartəpə yaşayış yeri - tunc dövrü ( Şelli kəndi )

93. Çullutəpə kurqanı - tunc dövrü (Çullu, İmamqulubəyli və Quzanlı kəndlərinin

61. Yaşayış yeri - e.ə. V -1 minilliklər ( Evoğlu k ə n d i)

arasında)

62. Qaradağlı kurqanları - tunc dövrü ( Qaradağh kəndinin qərbində)

94. Həsəntəpə kurqanı - tunc dövrü (Çullu kəndindən qərbdə)

63. Bəyliktəpə kurqanı - ilk tunc dövrü (Qaradağlı kəndinin şim al-şərqində)

95. Sultanbud kurqanı - tunc dövrü (İmamqulubəyli kəndinin şimal - qərbində)

64. Xırmantəpə kurqanı - ilk tunc dövrü ( Çuxurməhlə kəndi)

96. Pənah xanın imarəti - XVIII əsr (Ağdam şəhəri, 20 yanvar küçəsi)

65. Hüseyntəpə kurqanları - ilk tunc dövrü ( Çuxurməhlə kəndinin qərbində)

97. Pənah xanın türbəsi - XIX əsr (Ağdam şəhəri)

66. Çuxurməhlə kurqanı - ilk tunc dövrü (Çuxurməhlə kəndi)

98. Xanoğlu türbəsi - XVIII əsr (Ağdam şəhəri)

67. Qaratəpə yaşayış yeri - son tunc, ilk dəmir dövrü ( Şıxbabalı kəndinin

99. Türbə - XIX əsr (Ağdam şəhəri)

cənubunda)

100. Sərdabə - XV əsr (Ağdam şəhəri, 20 yanvar küçəsi)

68. Gülablı kurqanlan - son tunc, ilk dəmir dövrü (Gülablı kəndinin şimal - şərqində)
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101. Körpü - XIV əsr (Madaqiz kəndi)
102. Hatəm M əlik qalası - XII əsr (Ağdam şəhəri)
103. Məscid - 1868 - ci il (Ağdam şəhəri)
104. Məbəd - VI-VIII əsrlər ( Şahbulaq k ə n d i)
105. Məbəd - VI əsr (Kəngərli kəndi)
106. Məbəd - XIII əsr (Tərtər çayının yuxarı axarında)
107. Türbə - XVIII əsr (Papravənd kəndi)
108. Məscid - XVIII əsr (Papravənd kəndi)
109. İqamətgah - XVIII əsr (Şahbulaq kəndi)
110. Karvansaray - XVIII əsr (Şahbulaq kəndi)
111. Bürc - XVIII əsr (Şahbulaq kəndi)
112. Məbəd - XV əsr (Maqsudlu)
113. Türbə - XVIII əsr (Maqsudlu kəndi)
114. Məscid - XVIII əsr (Qiyaslı kəndi)
115. Məbəd - XVI əsr ( Salahlı Kəngərli kəndi)
116. Məscid - XIX əsr (Boyəhmədli kəndi)
117. Türbə - XIV əsr (Kəngərli kəndi)
118. Türbə - XIX əsr (Ağdam şəhəri)
119. Uğurlu bəyin türbəsi - XIX əsr (Ağdam şəhəri)
120. Türbə - XIX əsr (Ağdam şəhərinin 5 kilometrliyində, Qaraağac
qəbristanlığmda)
121. Gavur Qala şəhərgahı - orta əsrlər (Ağdam şəhəri, Sofulu kəndi)
122. Qəbrisstanlıq - orta əsrlər (Papravənd kəndi)
123. Qədim qəbristanlıq - orta əsrlər (Qızıllı Kəngərli kəndi)
124. Abıştəpə yaşayış yeri - orta əsrlər (Üçoğlan k ə n d i)
125. Qulu Musa oğlu türbəsi - 1314 - cü il (Türbətli kəndi)
126. Üzərliktəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Ağdam şəhəri)
127. Seyid Lazım Ağanın məqbərəsi - XX əsr (Çəmənli kəndi)
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Relyefı əsasən Araz çayma tərəf alçalan maili düzənlik, qərbdə alçaq
dağlıqdır. İqlimi şərq hissəsində yayı quraq keçən yarım səhra və quru çöl, qərbdə
mülayim istidir. Çayları Köndələnçay, Quruçay və Qozluçay rayonun İran İslam
Respublikası ilə sərhədindən axan Araz çayı hövzəsinə aiddir. Şimalda Ağcabədi
rayonu ilə, cənubda Cəbrayıl rayonu və İran İslam Respublikası, şərqdə Beyləqan,
qərbdə

isə X ocavənd rayonları

ilə həm sərhəddir.

Qaraköpəktəpə yaşayış yeri - e.ə. IV əsr - e.ə I əsr (Köndələn çayının sağ

5.

Təbii-coğrafi mövqeyi

B akı-Ş irvan-N axçıvan

sahilində)
6. Zərgərtəpə yaşayış yeri - tunc dövrü (Zərgər kəndi)
Şəkərcik yaşayış yeri - tunc dövrü (Şəkərcik kəndi)

7.

8. Kültəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Əhmədbəyli kəndinin qərbində)
Balalartəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Qaraxanbəyli kəndinin

9.

cənub-şərqində)
10. U zuntəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Quruçay və K öndələnçay arasında)

m agistralınm üstündə yerləşir.

. M eynətəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Quruçay və Köndələnçay arasında)

11

❖

İşğal o lu n m u şd u r -2 3 avqust 1993-cü il

12. X antəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü (Q uruçay və K öndələnçay arasında)
13. Dədəli kəhrizi - XIX əsr (Dədəli kəndi)

❖ Ərazisi - 1386 km2 (1112 km 2 işğal altındadır)

14. Hacı Bayram kəhrizi - XIX əsr (Qoçəhmədli kəndi)

❖ İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (min nəfər) - 95940

15. Q alpirəhm ədli kəhrizi - XIX əsr (Qoçəhmədli kəndi)

❖ Hazırda əhalisinin sayı (m in nəfər) - 114452

16. K əhriz - XIX əsr (Saracın kəndi)

❖ İşğal olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndləri - 1 şəhər, 1 qəsəbə, 58 kənd

17. Türbə - XIII əsr (Əhmədailar kəndi)
18. Şeyx Babı türbəsi - XIII əsr (Babı kəndi)

Erm ənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. 1994-cü ilin yanvar
ayında Horadiz qəsəbəsi, eləcə də 22 kənd işğaldan azad edilm iş və
Azərbaycanın nəzarətindədir. Azad olunan ərazilər m inalardan
təm izlənərək yeni qəsəbələr salınm ışdır ki, burada 114452 nəfər əhali

19. K arvansaray - XVII əsr (Qarğabazar kəndi)
20.

M irəli türbəsi - XIV əsr (Aşağı Veysəlli kəndi)

. M üəllim lər evi - XIX əsr (Füzuli şəhəri)

2 1
22.

Hamam - XIX əsr (Füzuli şəhəri)

23.

Bulaq - X IX əsr (Horadiz şəhəri)

❖ M ədəni - m əişət ob yek tləri-145

24.

Bulaq - XIX əsr (Qarğabazar kəndi)

❖ Şəhid olm uşdur - 528

25.

M əscid - XIX əsr (Qorqan kəndi)

❖ ƏIil o lm u ş d u r - 1309

26.

Bulaq - XIX əsr (İşıqlı kəndi)

❖ M illi qəhrəm anlar - 6

27.

Bulaq - XIX əsr (Xəlafşə kəndi)

❖ Fiizuli rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 310km

28.

Hacı Ə ləkbər məscidi - XVII - XIX əsrlər (Füzuli şəhəri)

29.

Dəyirm an - XIX əsr (Füzuli şəhəri)

30.

Körpü - XIX əsr (Füzuli şəhəri)

(64545 nəfər yerli, 50 minə qədər məcburi köçkün) yaşayır.

Tarixi abidələri və maddi - m ədəniyyət nüm unələri
1. Azıx m ağara düşərgəsi - paleolit dövrü
2. Tağlar m ağara düşərgəsi - paleolit dövrü
3. Qarabulaq kurqan çölü - tunc dövrü (Füzuli şəhərindən şim al-qərbdə)
4. Günəştəpə yaşayış yeri - e.ə. II - I m inilliklər (Köndələn çayının sağ sahilində)

740
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. M əscid - XIX əsr (Böyük Bəhmənli kəndi)

32.

M əscid - XVII əsr (Qarğabazar kəndi)

33.

Türbə - XVIII əsr (Qarğabazar kəndi)

34.

M əscid - XIX əsr (Dədəli kəndi)
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35. Körpü - XVIII əsr (Görəzilli kəndi)
36. Məscid - XIX əsr (Qacar kəndi)
37. Məscid - XIX əsr (Mərdanlı kəndi)
38. Körpü - XIX əsr (İşıqlı kəndi)
39. Körpü - XIX əsr (Şıxlı kəndi)
40. M əscid - 1889 - cu il (Horadiz qəsəbəsi)
41. Məscid - XX əsr (Horadiz qəsəbəsi)
42. İmamzadə - XIX əsr (Horadiz qəsəbəsi)
43. Məscid - XIX əsr (Gecəközlü kəndi)
44. Körpü - XIX əsr (Yağvələnd kəndi)
45. Məscid - XIX əsr (Yuxarı Veysəllı kəndi)
46. Türbə - XIX əsr ((Seyidəhmədli kəndi)
47. Məscid - XIX əsr (Aşağı Dilağarda kəndi)
48. Məscid - XVIII əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
49. Körpü - XIX əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
50. Arış körpüsü - XIX əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
51. Sərdərli məscidi - XIX əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
52. Körpü - XVII əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
53. Məscid - XIX əsr ( Qoçəhmədli kəndi)
54. Alı körpüsü - XIX əsr (Saracıq kəndi)
55. Körpü - XIX əsr (Saracıq kəndi)
56. Kərəm körpüsü - XIX əsr (Saracın kəndi)
57. Məscid - XVIII əsr (Qaradağlı kəndi)
58. Türbə - XIX əsr (Yuxarı Divanlılar kəndi)
59. Məscid - XIX əsr (Bəy Pirəhmədli kəndi)
60. Məscid - XIX əsr (Qaraxanbəyli kəndi)
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T ə b ii-c o ğ r a fi m ö v q ey i
Relyefı əsasən maili düzənlik, şimalda alçaq dağlıqdır. İqlimi ərazisinin cənub

12. Qaladağ qalaçası və yaşayış yeri - ilk orta əsrlər (Qalaçıq kəndi)
13. Məscidtəpə kurqanı - tunc dövrü (Qalaçıq kəndi)

hissəsində yayı quraq keçən mülayim isti yarımsəhra və quru çöl, şimalda yayı quraq keçən

14. Naftalı kurqanları- son tunc və ilk dəmir dövrü (Naftahlar kəndi)

mülayim istidir. Araz çayı hövzəsinə aid bir neçə kiçik çayı var. Şimalda Xocavənd rayonu,

15. Qışlaq kurqanları və yaşayış yeri - son tunc və ilk dəmir dövrü (Qışlaq kəndi)

cənubda İran İslam Respublikası, şərqdə Füzuli, qərbdə və cənub-qərbdə isə Qubadlı və

16. Hovuzlu kurqanları - son tunc və ilk dəmir dövrü (Hovuzlu kəndi)

Zəngilan rayonları ilə həmsərhəddir. Bakı-Şirvan-Naxçıvan magistralımn üzərində yerləşir.

17. Cinlitəpə yaşayış yeri - ilk dəmir dövrü (Hovuzlu kəndi)
18. Torağaytəpə yaşayış yeri - ilk tunc dövrü ( Şükürbəyli kəndi)

❖ İşğal olunmuşdur - 23 avqust 1993-cü il

19. Divlər sarayı - daş dövrü (Çələbilər kəndi)

❖ Ərazisi - 1050 km2

20. Sultan Allahverdi hamamı - XIX əsr (Cəbrayıl şəhəri)

❖ İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (min nəfər) - 52604

21. Dairəvi türbə - XVII əsr (Xubyarlı kəndi)

❖

Hazırda əhalisinin sayı (min nəfər) - 66509

22. Səkkizguşəli türbə - XVII əsr (Xubyarlı kəndi)

❖

İşğal olıınmuş şəhər, qəsəbə və kəndləri - 1 şəhər, 4 qəsəbə, 92 kənd

23. Dairəvi türbə - XIV əsr (Şıxlar kəndi)

❖

Mədəni- məişət obyektləri - 197

❖ Şəhid olmuşdur - 368

25. Qız qalası - XII əsr (Diridağ dağı)

❖ Əlil olmuşdur - 230
❖

24. Qala qülləsi - (Sirik kəndi)

26. Sərdabə - XIII - XIV əsrlər (Dağ Tunas kəndi)

Milli qəhrəmanlar - 6

27. Məscid - (Çələbilər kəndi)

❖ Cəbrayıl rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 338 km
28. Məscid - XIX əsr (Papi kəndi)
Tarixi abidələri və maddi - mədəniyyət nümunələri

29. Məscid - (Daşkəsən kəndi)

I.11 tağlı Xudafərin körpüsü - XI - XII əsrlər ( Cəbrayıl rayonu)

30. Məscid - XIX əsr (Məzrə kəndi)

2. 15 tağlı Xudafərin körpüsü - XIII əsr ( Cəbrayıl rayonu)

31. Məscid - XIX əsr (Süleymanlı kəndi)

3. Niftalı kurqanları - tunc dövrü ( Xudyarlı kəndi)

32. Köhnə qəbristanlıq - orta əsrlər (Cəbrayıl şəhəri)

4. Ağoğlan nekropolu - ilk orta əsrlər (Cəbrayıl şəhəri)

33. Köhnə qəbristanlıq - XVII - XVIII əsrlər (Karxulu kəndi)

5. Karxulu kurqanları və yaşayış yeri - tunc dövrü - (Karxulu kəndi)

34. Köhnə qəbristanlıq - orta əsrlər (Sirik kəndi)

6. Canqulu kurqam - tunc dövrü (Mahmudlu kəndinin şimal - qərb tərəfində)

35. Köhnə qəbristanlıq və yaşayış yeri - orta əsrlər (Diridağ dağı)

7. Quştəpə kurqanı - tunc dövrü (Mahmudlu kəndinin şimal - qərb tərəfində)

36. Mağara- orta əsrlər (Dağ Tumas kəndi)

8. İmanqazan təpələri - tunc dövrü (Şıxlar kəndi)

37. Şəhərcik kəndinin xarabalıqları - orta əsrlər (Şıxlar kəndi)

9. Şıxlar mağarası - daş dövrü (Şıxlar kəndi)

38. Dulusxana yaşayış yeri - orta əsrlər (Şıxlar kəndi)

10. Şıxlı kurqanlan - son tunc dövrü (Şıxlı kəndi)

39. Hasanlı yaşayış yeri - orta əsrlər (Hasanlı düzü)

II. İmanqazantəpə kurqanları - son tunc dövrü (Şıxlı kəndi)

40. Köhnə qəbristanhq - orta əsrlər (Şıxlar kəndi)
41. Daş qoç fiquru - orta əsrlər - (Şıxlar kəndi)
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T ə b ii-c o ğ r a fi m ö v q e y i
Azərbaycanm cənub-qərbində, Qarabağ silsiləsinin cənub-qərb ətəkbrindo yerləşir.

12. Sığmacaq - IV əsr (Zor kəndi)
13. Qara qaya sığınacağı - (Mahmudlu kəndi)

Relyefı dağətəyi və dağlıqdır. Ən uca nöqtəsi dəniz səviyyəsindən 2003 metr yüksoklikdəki

14. Qəbristanlıq - XIV əsr (Qayalı kəndi)

Topağac zirvəsidir. İqlimi mülayim kontinentaldır. Ərazisindən Bərgüşad və Həkəri çayları

15. Mağara məbədi - (Əliquluuşağı)

axır. Şimalda Laçm, qərbdə Ermənistan Respublikası (120 km), şimal-şərqdə indi artıq ləğv

16. Mağara məbədi - IV əsr (Gayr dərəsi)

olunmuş Hadrut rayonu (42 km), qərbdə Cəbrayıl, cənub - qərbdə isə Zəngilan rayonları ilə

17. Bulaq - XIX əsr (Əliquluuşağı)

həmsərhəddir.

18. Bulaq - (Əliquluuşağı)
19. “Qalalı” qalası - (Əliquluuşağı)

❖ İşğal olunmuşdur - 31 avqust 1993-cü il

20. “Qalalı” qalası (yeraltı keçidlə) - V əsr (Muradxanlı kəndi)

❖ Ərazisi - 802 km2

21 . Şirin bulaq - XVIII əsr (Məmər kəndi)

❖ İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (min nəfər) - 30323

22. Bulaq - XIX əsr (Dəmirçilər kəndi)

❖ Hazırda əhalisinin sayı (min nəfər) - 34642

23. Mədət bulağı - XIX əsr (Mahmudlu kəndi)

❖ İşğal olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndləri - 1 şəhər, 93 kənd

25. Məscid - XIX əsr (Dondarlı kəndi)

❖ Mədəni-məişət obyektləri - 205
❖

24. Məscid - XIX əsr (Dəmirçilər kəndi)

26. Hacıbədəl körpüsü - XVIII əsr (Dondarlı kəndi)

Şəhid olmuşdur - 232

27. Cavanşir türbəsi - XIV əsr (Yazı düzü)

❖ Əlil olmuşdur - 146

28. Qalaçid qalası - XIV əsr (Xocamusaxlı kəndi)

❖ Milli qəhrəmanlar - 9
❖ Qubadlı rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə - 403 km

29. Türbə - XVIII əsr (Xocamusaxlı kəndi)
30. Məscid - XVIII əsr (Yusifbəyli kəndi)

Tarixi abidələri və maddi - mədəniyyət nümunələri

31 . Türbə - XVIII əsr (Boyunəgər kəndi)

1. Xırman yeri yaşayış yeri - son tunc və ilk dəmir dövrü (Qubadlı qəsəbəsi)

32. Məscid - XVIII əsr (Mollalı kəndi)

2. Koroğlu qalaçası - son tunc və ilk dəmir dövrü (Əliquluuşağı)

33. Məscid - XVIII əsr (Mirlər kəndi)

3. Qalaça - son tunc və ilk dəmir dövrü (Əliquluuşağı)

34. Məscid - XVIII əsr (Məmər kəndi)

4. Sığınacaq - IV əsr (Əliquluuşağı)

35. Məscid - XV - XVI əsrlər (Xələc kəndi)

5. Mal təpəsi - son tunc və ilk dəmir dövrü (Muradxanh kəndi)

36. Məbəd - XI əsr (Məzrə kəndi)

6. Göy qala - V əsr (Əliquluuşağı)

37. Məscid - XIX əsr (Mahrızlı kəndi)

7. Laləzar körpüsü - 1867 - ci il (Əliquluuşağı)

38. Körpü - XIX əsr (Mahmudlu kəndi)

8. Türbə - XVII əsr (Gürcülü kəndi)

39. Daş qoyun fıquru - XV əsr (Mahmudlu kəndi)

9. 1 nömrəlı türbə - XIV əsr (Dəmirçilər kəndi)

40. Daş sandıq - XV əsrlər (Məmər kəndi)

10. 2 nömrəli türbə - XIV əsr (Dəmirçilər kəndi)
11. Sığınacaq - IV əsr (Balahəsənli kəndi)
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T ə b ii-c o ğ r a fi m ö v q e y i

11. Körpü - XIX əsr (Hacıalılar kəndi)

Kiçik Qafqazm Arazboyu sahəsində yerləşir. Mürəkkəb və parçalanmış relyefı

12. Dairəvi bürc - XIII-XIV əsr (Hacıalılar kəndi)

əsasən orta və alçaq dağlıqdır. Ərazisindən iti dağ çayları Həkəri, Oxçu, Bəsitçay və Araz axır.

13. Məscid - XIX əsr (Muşlan kəndi)

Qışı quraq keçənmülayim isti iqlimüstünlüktəşkil edir. Qərbdə və şimal - qərbdo Ermənistan

14. Dairəvi - XII əsr (Hacıalılar kəndi)

Respublikası, cənubda və cənub - qərbdə tran İslam Respublikası, şimalda Qubadlı, şərqdə

15. Səkkizguşəli türbə - 1304 - 1305-ci illər (Məmmədbəyli kəndi)

isə Cəbrayıl

16. Qız qalası - XII əsr (Əmirxanlı kəndi)

rayonları ilə həmsərhəddir. Bakı-Şirvan-Naxçıvan

magistralının üstündə

yerləşir. Həmçinin ərazisindən Bakı-İrəvan dəmir yolu (Mincivan-Qafan qoiu ilə)

və

17. Sərdabə - XII əsr (Şərəfan kəndi)
18. Sərdabə - XIV əsr (Yenikənd kəndi)

İmişli - Laçın magistral şosse yolu keçir.

19. Qədim hamam kompleksi - XI əsr (Şərəfan kəndi)
❖

İşğal olunmuşdur - 29 oktyabr 1993-cü il

20. Məscid - XIX əsr (Qınq Müşlan kəndi)

❖ Ərazisi - 707 km2

21. Şükrataz qalası - VI əsr (Bartaz kəndi)

❖ İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (min nəfər) - 32600

22. Əsgülüm qalası - VII əsr (Keçikli kəndi)

❖ Hazırda əhalisinin sayı (min nəfər) - 38485

23. Türbə - XIV əsr (Babaylı kəndi)

❖ İşğal olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndləri - 1 şəhər, 1 qəsəbə, 81 kənd

24. Türbə - XIV əsr (Ağalı kəndi)

❖ M ədəni-m əişət obyektləri - 575

25. Türbə - XIV əsr (Yenikənd kəndi)

❖

26. Türbə - XV əsr (Malatkeşın kəndi)

Şəhid olmuşdur - 235

27. Dağdağan piri - XIII əsr (Malatkeşın kəndi)

❖ Əlil olmuşdur - 143
❖ Milli qəhrəmanlar - 2

28. Koroğlu daşı - VII - VIII əsrlər (Yazı düzü)

♦♦♦ Zəngilan rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə —385km

29. Tağlı qalası - XVIII əsr (Zəngilan şəhəri)
30. Günəş abidə piri - XVI əsr (Gülətağ kəndi)

Tarixi abidələri və maddi-mədəniyyət nümunələri

31. Top körpüsü - XII əsr (Top kəndi)

1. Nekropol - e.ə. VI-IV əsrlər (Quyudərə Xaştab kəndi)

32. Məscid - IX əsr (Rəzdərə kəndi)

2. Şəhri Şərifan yaşayış yeri - orta əsrlər (Şərifan kəndi)

33. Türbə - VII əsr ( Rəzdərə kəndi)

3. Ağca Aşıq yaşayış yeri - orta əsrlər (Havalı kəndi)

34. Sürtüm piri - IX əsr (Vejnəli kəndi)

4. Qız qalası - orta əsrlər (Havalı kəndi)

35. Yol piri - IX əsr (Vejnəli kəndi)

5. Qəsr qalası - orta əsrlər (Oxçuçayın Araza tökuldüyü yerdə)

36. Qız qalası - IX-XI əsrlər (Bartaz kəndi)

6. Şərəfan türbəsi - XIV əsr (Şərifan kəndi)
7. Hacalı qülləsi - XIV əsr ( Məmmədbəyli kəndi)
8. Məscid - XIX əsr ( Zəngilan kəndi)
9. Məscid - XIX əsr (Malatkeşin kəndi)
10. Məscid - XVII əsr ( Zəngilan şəhəri)
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Əlavə III. Beynəlxalq təşkilatların
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair qəbul etdiyi
SƏNƏDLƏR

I I I . 1. B M T -n in sən əd ləri

111.2. A T Ə T -in sən əd ləri
111.3. A v ro p a Ş u rasın ın sən əd ləri
111.4. A v ro p a İttifaq m ın sən əd ləri
111.5. İslam Ə m ə k d a şlıq T ə şk ila tın ın sən əd ləri
111.6. Ş im ali A tla n tik a M ü q av iləsi T əşk ilatın ın (N A T O ) sən əd ləri
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Əlavə 111.1.2

III. 1. BM T-nin sənədləri

Əlavə 111.1.1

BM T Təhlükəsizlik Şurası sədrinin
BƏYANATI

BMT Təhlükəsizlik Şurası sədrinin
BƏYANATI

26 avqust 1992-ci il
12 may 1992-ci il
Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri arasında m əsləhətləşm ələrdən sonra Şuranın
Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri arasında m əsləhətləşm ələrdən sonra Şuranın
sədri Şuranın adından 1992-ci il mayın 12-də onun 3072-ci iclasında “ Dağlıq

Sədri Şuranın adından “D ağlıq Qarabağda vəziyyətə dair” sərlövhəli bəndlə
əlaqədar aşağıdakıları bəyan etmişdir:

Q arabağda vəziyyətə dair” sərlövhəli bəndin Şura tərəfm dən baxılm ası ilə əlaqədar

“Dağlıq Qarabağda vəziyyətin pisləşməsi, çoxlu insan tələfatına və geniş

aşağıdakıları bəyan etmişdir:
“Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri Dağlıq Qarabağa dair vəziyyətin pisləşməsi

m iqyasda maddi zərərə səbəb olması haqqında m əlum atlar Təhlükəsizlik Şurasının
üzvlərini dərindən narahat etmişdir.

və atəşkəs barədə sazişlərin pozulm ası ilə bağlı böyük insan tələfatına və xeyli

Təhlükəsizlik Şurasıntn üzvləri bütün tərəfləri və digər əlaqədar tərəfləri

maddi ziyan vurulm asına gətirib çıxaran son m əlumatlardan, eləcə də bunların

atəşi dərhal dayandırmağa və ATƏM çərçivəsində Dağlıq Q arabağ məsələsinə dair

region ölkələri üçün nəticələrindən dərin narahatlıq keçirirlər.
Təhlükəsizlik Şurasm ın üzvləri A vropada Təhlükəsizlik və Əm əkdaşlıq

M insk Konfransının səylərinə, habelə Romada keçirilən hazırlıq danışıqlanna
yardım göstərm əyə qətiyyətlə çağırırlar. Onlar bütün tərəfləri və digər əlaqədar

M üşavirəsi (ATƏM ) çərçivəsində görülən səyləri, eynilə tərəflərə sülh yolu ilə

tərəfləri ATƏM ilə sıx əm əkdaşlıq etm əyə və öz m übahisələrinin dinc yolla aradan

nizam lanm a əldə etm əyə və hum anitar yardım göstərilm əsinə yönələn digər səyləri

qaldınlm asına mümkün qədər tez nail olmaq m əqsədilə danışıqlarda m üsbət

yüksək qiym ətləndirir və dəstəkləyirlər.
O nlar Baş Katib tərəfındən bu bölgəyə təcili olaraq faktlarm araşdırılm ası və

m övqelərdən iştirak etməyə təkidlə çağırırlar. Onlar qeyd etm işlər ki, Baş Katib

tərəflərə sülh yolu ilə nizam lanm a əldə etm ək üçün ATƏM çərçivəsində göstərilən

in yuxarıda adı çəkilən dam şıqlanna nüm ayəndələr göndərm əyə hazırdır. Şuranm

səylərə tezliklə köm ək edilm əsi yollarım n və vasitələrinin öyrənilm əsi üçün

üzvləri Dağlıq Qarabağda vəziyyətin inkişafı ilə əlaqədar olaraq həmin rayonlarda

m issiya

Birləşm iş M illətlər
edəcəklər” .

göndərilm əsini

alqışlayır.

Bu

missiya

həmçinin

beynəlxalq

birlik

tərəfındən təxirəsalınm az hum anitar yardım göstərilm əsinin m üm kün yollarımn

faktları müəyyən etmək üçün həmin bölgəyə nüm ayəndələr göndərmiş və A TƏM -

Təşkilatının

rolunu

sonralar,

lazımi

vaxtda

m üzakirə

öyrənilm əsi üçün özünə m üvafıq texniki elementi daxil edəcəkdir.
Təhlükəsizlik Şurasm ın üzvləri bütün maraqlı tərəfləri zorakılığa son
qoym aq, Baş Katibin missiyasınm işini asanlaşdırm aq və onun personalının

Əlavə III. 1.3

təhlükəsizliyini təm in etm ək üçün bütün zəruri tədbirləri görm əyə çağırır. Onlar
Şuranın Sədri adından 1992-ci il yanvarın 23-də (S/23496) və fevralın 14-də
(S/23597) müvafıq olaraq Erm ənistanın və Azərbaycanın Birləşm iş M illətlər

BM T Təhlükəsizlik Şurası sədrinin
BƏYANATI

Təşkilatına üzv qəbul olunm ası barədə edilən bəyanatlarını və xüsusilə də
N izam nam ənin m übahisələrin dinc yollarla və güc tətbiq etmədən nizam lanm asına

27 oktyabr 1992-ci il

aid prinsiplərinə istinadları xatırlayırlar” .
Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə məsləhətləşm ələr apararaq Şuranın sədri
Şuranın adından onun 1992-ci il sentyabnn 27-də keçirilm iş 3127-ci iclasmda
“Dağlıq Qarabağda vəziyyətə dair” sərlövhəli bəndin Şura tərəfındən baxılm ası ilə
əlaqədar aşağıdakılan bəyan etmişdir:
“Təhlükəsizlik Şurası 1992-ci il sentyabnn 21-də Soçidə atəşkəs barədə
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sazişin bağlam lm asına baxm ayaraq, D ağlıq Qarabağda və onun ətrafında ciddi

alm aq m əqsədilə hum anitar yüklərin, xüsusilə də yanacağın Erm ənistana və

vəziyyətin qalm asından, eləcə də bununla əlaqədar insan tələfatı və m addi itkilər

Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsinə m aneəsiz çatdınlm asım təm in etməyə çağırır.

olm asından dərin narahatdır.
Təhlükəsizlik Şurası özünün 1992-ci il 26 avqust (S/24493) tarixli “Dağlıq

Şuranın üzvləri tərəfləri bir araya gətirmək və A TƏ M -in bu regionda sülhün
bərqərar olm asına yönələn bütün səylərini tam dəstəklədiklərini bir daha bəyan

Q arabağda vəziyyətə dair bəyanat”ımn m əzm ununu, xüsusilə də A TƏ M -in Dağlıq

edirlər. Onlar tərəfləri dərhal atəşkəsə və tezliklə ATƏM çərçivəsində dam şıqların
yenidən başlanüm asına razılaşm ağa çağırırlar.

Q arabağa M insk K onfransının səylərinə dəstəyini təsdiq edir. O, qətiyyətlə bütün
tərəfləri və bu m əsələyə aid olan digərlərini dərhal atəşi dayandırm ağa və

Təhlükəsizlik Şurasınm üzvləri bu m əsələyə baxm ağı davam etdirəcəklər” .

blokadanın bütün növlərini aradan qaldırm ağa çağırır. O, M insk Konfransınm
işinin dərhal yenidən başlam lm asına və Sədrin tək lif etdiyi qayda və proseduralar
əsasında siyasi danışıqlann açılm asına çağırır. O, təkidlə bu m əsələyə aidiyyatı
olan bütün tərəfləri və digərlərini onların m übahisələrinin tezliklə hərtərəfli

Əlavə III. 1.5

nizam lanm asını əldə etm ək üçün ATƏM -lə sıx əm əkdaşlığa və K onfransın işində

BM T Təhlükəsizlik Şurası sədrinin

əsaslı iştirak etməyə çağırır.
Təhlükəsizlik Şurası Baş Katibin Birləşm iş M illətlər Təşkilatım n ATƏM -in

BƏYANATI

səylərinin dəstəklənməsi planına, eləcə də hum anitar yardım göstərilm əsinə nə

6 aprel 1993-cü il

kimi

töhfə

verə

biləcəyi

m əsələsinin

öyrənilm əsi

üçün

bu

regiona

öz
Təhlükəsizlik Şurasmın üzvləri ilə məsləhətləşm ələrdən sonra Şuranın Sədri

nüm ayəndəsini göndərm əyə dair niyyətindən məm nun olduğunu bildirir”.

Şuranın adından 1993-cü il aprelin 6-da onun 3194-cü iclasında “Dağlıq Qarabağda
vəziyyətə dair” sərlövhəli
aşağıdakıları bəyan etmişdir:

Əlavə III. 1.4

Təhlükəsizlik
m əsləhətləşm ələrdən

Şurasınm
sonra

Şura

tərəfındən

baxılm ası

ilə

əlaqədar

“Təhlükəsizlik Şurası Erm ənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası
arasm da

BM T Təhlükəsizlik Şurası sədrinin

bəndin

m ünasibətlərin

pisləşm əsindən

və

D ağlıq

Q arabağ

münaqişəsində

BƏYANATI

düşm ənçilik hərəkətlərinin güclənm əsindən, xüsusilə yerli erməni qüw ələrinin

29 yanvar 1993-cü il

Azərbaycan R espublikasının K əlbəcər rayonuna m üdaxiləsindən ciddi narahat
olduğunu bildirir. Şura sülh və bölgənin təhlükəsizliyi üçün qorxu törədən belə

Sədri

1993-cü

Şuranın

üzvləri

ilin

29

yanvarında

adından

kütləvi

keçirdiyi

inform asiya

düşm ənçilik hərəkətlərinin ham ısına dərhal son qoymağı və bu qüvvələri oradan
çıxarm ağı tələb edir.
B ununla

əlaqədar

Təhlükəsizlik

Şurası

bölgənin

bütün

dövlətlərinin

suverenliyini və ərazi bütövlüyünü, onların sərhədlərinin pozulm azlığm ı təsdiq

vasitələrinin nüm ayəndələrinə aşağıdakıları bəyan etmişdir:
“Erm ənistan və Azərbaycanın N axçıvan M uxtar Respublikasına m alların və

edərək ATƏM çərçivəsində sülh prosesinə tərəfdar olduğunu bildirir. O ümid

m aterialların göndərilm əsi, xüsusilə elektrik enerjisi verilm əsindəki fasilələrin

etdiyini bildirir ki, Minsk Q rupunun bu yaxınlarda əldə etdiyi ilkin sazişdən sonra

dağıdıcı nəticələri ilə əlaqədar Təhlükəsizlik Şurasınm üzvləri dərin narahathq

yaxın vaxtlarda atəşi dayandırm aq, m üşahidəçilərin yerləşdirilm əsi cədvəli, siyasi

keçirdiklərini bildirirlər. Qeyri-adi dərəcədə sərt qışın genişləndirdiyi bu fasilələr
həm in bölgələrin iqtisadiyyatım və infrastrukturunu iflas həddinə gətirib çıxarmış

bəyannam ənin layihəsi barədə sazişlər də əldə olunacaq və M insk Konfransı
tezliklə çağırılacaqdır.

və real aclıq təhlükəsi yaratmışdır.
Şuranın üzvləri təkidlə bütün köm ək edə biləcək ölkələri yanacaq və

Təhlükəsizlik Şurası m üvafiq tərəfləri ATƏM çərçivəsində sülh prosesində
irəliləyiş olm ası üçün əllərindən gələni əsirgəməm əyə və problem in siyasi həllini

hum anitar

çətinləşdirə bilən heç bir hərəkətə yol verməm əyə təkidlə çağırır.

yardım ın

göndərilm əsinə

köm ək

etm əyə

və

region

ölkələrinin

hökum ətlərini hum anitar vəziyyətin gələcəkdə daha da pisləşm əsinin qarşısını

776

Şura həm çinin mülki əhalinin iztirablannı azaltm aq m əqsədi ilə bölgədə,

777
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o cüm lədən m ünaqişəyə cəlb olunmuş bütün rayonlarda hum anitar yardım

2. Bu işdə maraqlı olan tərəfləri münaqişəni A TƏ M -in M insk Qrupunun sülh

göstərilm əsi sahəsində beynəlxalq fəaliyyətin m aneəsiz həyata keçirilm əsini təmin

prosesi çərçivəsində həll etm ək məqsədilə dərhal danışıqlan bərpa etməyə və

etməyə çağırır.
Təhlükəsizlik Şurası Baş Katibdən xahiş edir ki, ATƏM ilə m əsləhətləşərək

problem in dinc yolla həllini çətinləşdirə biləcək hər cür fəaliyyətdən imtina etm əyə
israrla dəvət edir;

faktları müvafıq şəkildə m üəyyənləşdirsin və təcili olaraq Şuraya hadisə yerində
vəziyyətə qiymət verilən m əruzə təqdim etsin.
Şura bu m əsələ ilə m əşğul olmaqda davam edəcəkdir”.

3. Bölgədə, o cüm lədən m ünaqişənin əhatə etdiyi bütün rayonlarda mülki
əhalinin

iztirablarım

yüngülləşdirm ək

üçün hum anitar

yardım

göstərilməsi

sahəsində beynəlxalq fəaliyyətin m aneəsiz həyata keçirilm əsini təmin etməyə
çağırır və bir daha təsdiq edir ki, bütün tərəflər beynəlxalq hum anitar hüququn
prinsiplərinə və norm alanna əməl etməyə borcludurlar;
4. Baş Katibdən xahiş edir ki, ATƏM -in indiki sədri ilə, habelə ATƏM -in

Əlavə III .1.6
BM T Təhlükəsizlik Şurasının 3505-ci iclası

M insk

Qrupunun

sədri

ilə

məsləhətləşm ə

keçirib

bölgədəki,

o cümlədən

Azərbaycanın Kəlbəcər rayonundakı vəziyyətə qiym ət versin və Şuraya yeni
məruzə təqdim etsin;

822 sayh Q ƏTNAM Ə

5. Qərara alır ki, bu m əsələ ilə fəal məşğul olunm asını davam etdirsin.

30 aprel 1993-cü il
Təhlükəsizlik Şurası D ağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə Təhlükəsizlik Şurası
sədrinin 1993-cü il yanvarın 29-da (S/25199) və aprelin 6-da (S/25539) verdiyi
bəyanatlara istinad edərək,
Baş Katibin 1993-cü il aprelin 14-dəki m əruzəsini (S/26600) nəzərə
Erm ənistan

Respublikası

ilə

Azərbaycan

Respublikası

Əlavə 111.1.7
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3259-cu iclası

alaraq,

853 saylı QƏTNAM Ə

arasında

m ünasibətlərin pisləşm əsi ilə əlaqədar ciddi narahatlıq izhar edərək, silahlı hərbi

29 iyul 1993-cü il

əm əliyyatların güclənməsi, qism ən də Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər
rayonuna yerli erməni qüw ələrinin son təcavüzünü narahathqla qeyd edərək,
eləcə də vəziyyətin bölgədəki əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi qorxu altına

Təhlükəsizlik Şurası

aldığından narahat olaraq,
çoxlu sayda mülki şəxsin yerdəyişməsi və bölgədə, o cüm lədən Kəlbəcər

A vropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq m əsələlərinə dair M üşavirənin

rayonunda yaranmış fövqəladə durumla bağlı ciddi narahathq ifadə edərək,
bölgədəki bütün dövlətlərin suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörm əti bir daha
təsdiq edərək, eləcə də beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığını və ərazi əldə etmək

1993-cü il 30 aprel tarixli öz 822 (1993) saylı qətnam əsini təsdiq edərək,
(ATƏM ) M insk Qrupunun sədri tərəfındən 1993-cü il iyulun 27-də (S/26184)
baxılm ış məruzəni nəzərdən keçirərək,
Erm ənistan

Respublikası

ilə

Azərbaycan

Respublikası

arasında

üçün q ü w ə tətbiq etm əyin yolverilm əzliyini bir daha təsdiqləyərək, ATƏM

m ünasibətlərin pisləşməsi və onların arasındakı gərginliklə əlaqədar olaraq ciddi
narahatlıq keçirdiyini ifadə edərək,

çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesini dəstəklədiyini bildirərək və silahlı

əlaqədar tərəflərin onun 822 (1993) saylı qətnam əsinin həyata keçirilməsi

hərbi əm əliyyatların güclənm əsinin bu proses üçün dağıdıcı nəticələr verə
biləcəyindən dərin narahatlıq keçirərək:
1.

hərbi

Atəşin biryolluq dayandırılması m əqsədilə bütün hərbi əm əliyyatların və

düşm ənçilik hərəkətlərinin

dərhal dayandırılm asm ı,

eləcə

də

bütün

işğalçı

q ü w ə lə rin Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın son vaxtlar işğal edilm iş başqa
rayonlarından dərhal çıxarılmasım tələb edir;

778

sahəsində təxirəsalınm az tədbirlər cədvəlini qəbul etm əsini alqışlayaraq,
əm əliyyatların

güclənməsini,

o

cüm lədən

Azərbaycan

Respublikasında Ağdam rayonunun işğal olunmasını təşvişlə qeyd edərək,
bu vəziyyətin bölgədə sülh və təhlükəsizlik üçün qorxu törətm əsindən
narahat olaraq,
Azərbaycan Respublikasında çox böyük m iqdarda mülki şəxslərin didərgin
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düşm əsi və bölgədəki fövqəladə hum anitar vəziyyətlə əlaqədar yenə də ciddi

xüsusən m ünaqişənin əhatə etdiyi bütün rayonlarda hum anitar yardtm göstərilməsi

narahatlıq keçirdiyini ifadə edərək:

sahəsində beynəlxalq fəaliyyətin m aneəsiz həyata keçirilm əsini təmin etm əyə

1. Azərbaycan R espublikastnın A ğdam rayonunun və bu yaxm larda zəbt
olunm uş bütün digər rayonlarının işğalını pisləyir;

yenidən çağırır və bir daha təsdiq edir ki, bütün tərəflər beynəlxalq hum anitar

2. Bölgədə gələcəkdəki bütün düşm ənçilik hərəkətlərini, o cüm lədən mülki

12. Baş Katibdən və m üvafiq beynəlxalq idarələrdən xahiş edir ki, zərər

şəxslərə hücum ları və yaşayış rayonlarının bom balanm asını və top atəşlərinə
tutulm asm ı pisləyir;

çəkmiş mülki əhaliyə təcili hum anitar yardım göstərsin və didərgin düşmüş

3. Bütün hərbi əm əliyyatlarm təxirə sahnm adan dayandırılm asm ı və
m ünaqişədə iştirak edən işğal qüw ələrinin Azərbaycan Respublikasm m Ağdam
rayonundan və bu yaxm larda işğal olunm uş bütün digər rayonlardan dərhal,

hüququn prinsiplərinə və norm alarına əməl etməyə borcludurlar;

şəxslərə öz evlərinə qayıtmağa köm ək etsinlər;
13. Baş Katibdən xahiş edir ki, ATƏM -in indiki sədri ilə məsləhətləşərək
yaranm ış vəziyyət haqqında Şuraya m əruzələr təqdim olunmasını davam etdirsin;
14. Bu m əsələ ilə fəal m əşğul olmağı davam etdirm əyi qərara alır.

tam am ilə və qeyd-şərtsiz çıxarılm asını tələb edir;
4. Ə laqədar tərəfləri atəşin dayandırılm ası haqqında razılığa gəlm əyə və bu
razılaşm alara əməl etm əyə çağırır;
5. Bölgədə iqtisadi, nəqliyyat və energetika əlaqələrini bərpa etməyə dair

Əlavə 111.1.8

özünün əvvəlki çağırışlarını yuxarıdakı 3 və 4-cü bəndlər baxım ından bir daha
təsdiq edir;

BM T T əhlükəsizlik Surası sədrinin
BƏYANATI

6. M ünaqişənin dincliklə aradan qaldırılm asına nail olm aq sahəsində
ATƏ M -in M insk Q rupunun davam etdirdiyi səyləri, o cüm lədən 822 (1993) saylı

18 avqust 1993-cü il

qətnam ənin həyata keçirilm əsi sahəsində səyləri bəyənir və hərbi əm əliyyatların
gücləndirilm əsinin bu səylər üçün fəlakətli nəticələr verə biləcəyi ilə əlaqədar ciddi
narahatlıq keçirdiyini ifadə edir;
7.

ATƏM -in

m üşahidə

üzrə

nüm ayəndə

yerləşdirilm əsi cədvəlinin hazırlanm ası

heyətinin,

sahəsində tədbirləri,

həm çinin

onun

habelə bölgədə

A TƏ M -in nüm ayəndələrinin olm asının təmin edilm əsinə dair təkliflərə ATƏM
çərçivəsində baxılm asm ı alqışlayır;

Təhlükəsizlik Şurasmın üzvləri ilə m əsləhətləşm ələr apararaq Şuranın sədri
Şuranın adından onun 1993-cü il avqustun 18-də keçirilm iş 3264-cü iclasında
“Dağlıq Qarabağda vəziyyətə dair” sərlövhəli bəndin Şura tərəfındən baxılması ilə
əlaqədar aşağtdakılart bəyan etmişdir:
“Təhlükəsizlik Şurası Erm ənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası

8. Əlaqədar tərəfləri m ünaqişənin dincliklə aradan qaldırılm asına m aneçilik

arasında m ünasibətlərin pisləşm əsi ilə və onların arasındakı gərginliklə əlaqədar
ciddi narahatlıq keçirdiyini bildirir. Şura Ermənistan Respublikasıntn hökumətini

törədən hər hansı hərəkətlərdən çəkinməyə və vəziyyətin qəti şəkildə nizama

Azərbaycan Respublikasının D ağlıq Qarabağ bölgəsi ermənilərinin Şuranın 822 və

salınm asına nail olm aq m əqsədilə danışıqları ATƏM -in M insk Q rupu çərçivəsində,

853 saylı qətnamələri ilə razılaşm alarına nail olmaq m əqsədilə öz təsirindən

habelə əlaqədar tərəflər arasında birbaşa görüşlər vasitəsilə davam etdirm əyə
təkidlə çağırır;

istifadə etməyə çağırır.

9. Erm ənistan R espublikasının hökum ətini Azərbaycan Respublikasınm

Şura habelə bu günlərdə Füzuli rayonunda döyüş əm əliyyatlarının
güclənm əsindən dərin narahathq keçirdiyini bildirir. Şura əvvəllər Azərbaycan

D ağlıq Q arabağ bölgəsi erm ənilərinin 822 (1993) saylı qətnam ənin m üddəalarına

Respublikasının Kəlbəcər və A ğdam rayonlarına m üdaxiləni və onların işğalmı

əm əl etm əsi və A TƏ M -in M insk Qrupunun təkliflərini həm in tərəfln qəbul etməsi

pislədiyi kimi, Azərbaycan R espublikasınm Dağlıq Q arabağ bölgəsindən Füzuli

m əqsədilə öz təsirini göstərm əyi davam etdirməyə təkidlə çağırır;

rayonuna edilən hücumları da pisləyir. Şura bütün hücum ların dayandırılmasını və

10. Dövlətləri m ünaqişənin güclənməsinə və ya ərazinin işğalının davam

bölgədə sülh və təhlükəsizlik üçün qorxu törədən hərbi əm əliyyatların və

etdirilm əsinə gətirib çıxara biləcək hər hansı silah və ləvazimat göndərm əkdən
çəkinm əyə təkidlə çağınr;

bom bardm anların dərhal dayandınlm asını tələb edir, habelə işğalçt q ü w ələrin

11. M ülki əhalinin artmış iztirablarını yüngülləşdirm ək üçün bölgədə,

rayonlarından və bu yaxınlarda işğal olunmuş başqa rayonlarından dərhal,

780

Füzuli zonasından, həm çinin Azərbaycan

781

Respublikasının Kəlbəcər, Ağdam

E rm ənistanın A zərbaycana təcavüz.ii: Təhlili xronika (1987-2011)
Ə la və 111.1.9

tam am ilə və qeyd-şərtsiz çıxarılm asını tələb edir. Şura Erm ənistan Respublikasm m
BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3292-ci iclası

hökum ətini bu m əqsədlə öz təsirindən istifadə etməyə çağırır.

874 saylı QƏTNAM Ə

Şura Azərbaycan Respublikasının və regionun bütün başqa dövlətlərinin
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü, habelə onların sərhədlərinin pozulm azlığını bir

14 oktyabr 1993-cü il

daha təsdiq edir və m ünaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılm asına nail olm ağa
dair ATƏM -in M insk Q rupunun səylərinə döyüş əm əliyyatlarının göstərdiyi
təsirdən dərin narahatlıq keçirdiyini bildirir. Şura ATƏM -in sülh prosesini

Təhlükəsizlik Şurası
Özünün 1993-cü il 30 aprel tarixli 822 saylı və 1993-cü il 29 iyul tarixli 853

tam am ilə müdafiə etdiyini qeyd edir və M insk Qrupunun danışıqlarının indiki
m ərhələsində öz baxışlarım və m övqelərini bilavasitə ifadə etm ək üçün

saylı qətnam ələrini təsdiq edərək və Şuranın sədrinin Şura adından 1993-cü il

m ünaqişədə iştirak edən tərəflərə verilmiş imkanı xüsusilə nəzərə çarpdırır. Bu

avqustun 18-də oxunmuş bəyanatına (S/26326) istinad edərək,

baxım dan Şura bütün tərəfləri avqustun 13-də M insk Qrupunun təqdim etdiyi
“ BMT

Təhlükəsizlik

Şurasım n

822

və

853

saylı

qətnam ələrinin

yerinə

yetirilm əsinə dair təxirəsalm m az tədbirlər cədvəli”nin dəqiqləşdirilm iş variantm a
m üsbət cavab verməyə və m əsələnin sülh yolu ilə həllini poza biləcək hər hansı

Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq m əsələlərinə dair M üşavirənin
(ATƏM ) Dağlıq Qarabağa dair M insk Konfransı sədrinin Təhlükəsizlik Şurası
sədrinin adma göndərilmiş m əktubunu (S/26522) nəzərdən keçirərək,
Azərbaycan Respublikasm m Dağlıq Qarabağ bölgəsində və onun ətrafm da

hərəkətdən çəkinməyə çağırır. Şura yaranm ış vəziyyətin bütün cəhətləri barədə

m ünaqişənin davam etm əsinin və Ermənistan Respublikası

m əruzə hazırlam aq üçün bölgəyə m issiya göndərm ək haqqında A TƏ M -in niyyətini

Respublikası arasındakı m ünasibətlərdəki gərginliyin bölgədə sülh və təhlükəsizlik

ilə Azərbaycan

alqışlayır.

üçün qorxu yarada biləcəyindən ciddi narahat olduğunu bildirərək,

m ünaqişənin güclənm əsinə və ya Azərbaycan Respublikası ərazisinin işğalınm

1993-cü il oktyabrın 8-də M oskvada yüksək səviyyədə keçirilmiş görüşləri
qeyd edərək və bu görüşlərin vəziyyətin yaxşüaşm asına və münaqişənin sülh yolu

davam etdirilm əsinə gətirib çıxara biləcək hər hansı silah və döyüş sursatı

ilə aradan qaldırılmasına köm ək edəcəyinə ümid bəsləyərək,

Son

günlərdə m ünaqişənin genişlənməsi ilə

əlaqədar Şura dövlətləri

göndərm əkdən çəkinm ək barədə 853 saylı qətnamədəki çağırışım bir daha təkidlə
təsdiq edir. Şura Erm ənistan Respublikasınm hökumətini cəlb olunm uş qüvvələrin
gələcəkdə hərbi əm əliyyatı genişləndirm ək üçün vəsait alm am alarım təmin etməyə
çağırır.

Azərbaycan

Respublikasınm

və

regiondakı

bütün

başqa

dövlətlərin

suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiq edərək,
habelə, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığını və ərazi əldə ctmək üçün
qüvvə tətbiq olunmasının yolverilm əzliyini bir daha təsdiq edərək,
m ünaqişənin adamlara gətirdiyi müsibətlərdən ciddi narahat olduğunu bir

Şura habelə mülki əhalinin getdikcə artan iztirablarını yüngülləşdirm ək
m əqsədilə bölgəyə, m ünaqişədən zərər çəkmiş bütün zonalara beynəlxalq

daha bildirərək və o cümlədən Azərbaycan Respublikasında böyük sayda mülki

hum anitar yardımın m aneəsiz çatdırılm asım təm in etm əyə dair 822 və 853 saylı

şəxslərin köçkün vəziyyətə düşm əsi ilə əlaqədar özünün ciddi narahatlığım ifadə

qətnam ələrdə olan çağırışları bir daha təkrar edir. Şura tərəflərə xatırladır ki, onlar

edərək:

beynəlxalq hum anitar hüququn
borcludurlar və əməl etməlidirlər.

prinsiplərinə

və

norm alarına

əməl

etməyə

1. Əlaqədar tərəfləri ATƏM -in Minsk Q rupuna dəstək olaraq Rusiya
Federasiyası hökum ətinin köm əyi ilə birbaşa əlaqələr nəticəsində müəyyən

Təhlükəsizlik Şurası bu m əsələ ilə fəal məşğul olmaqda davam edəcək və
özünün qətnam ələrinə bütün tərəflərin tam am ilə razı olmasım və əməl etməsini
təm in etm əkdən ötrü m üvafıq tədbirləri nəzərdən keçirm əyə hazır olacaqdır” .

olunm uş atəşkəsi səmərəli və daimi etməyə çağınr;
2. ATƏM çərçivəsində həyata keçirilən sülh prosesini, habelə ATƏM -in
Minsk Qrupunun daimi səylərini tam am ilə dəstəklədiyini bir daha bəyan edir;
3. 1993-cü il sentyabrın 28-də ATƏM -in M insk Qrupunun m üşavirəsində
hazırlanm ış və qrupun sədri tərəfındən əlaqədar tərəflərə təqdim olunmuş və həm in
qrupun digər doqquz üzvünün hərtərəfli dəstəklədiyi “T əhlükəsizlik Şurasınm 822
(1993) və 853 (1993) saylı qətnam ələrinin həyata keçirilm əsinə dair təxirəsalınmaz
tədbirlərin yeniləşdirilmiş cədvəli”ni alqışlayır və tərəflərin buna diqqət yetirməsini
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tövsiyə edir və tərəfləri həm in cədvəli qəbul etm əyə çağırır;
4. Ə m in olduğunu bildirir ki, m ünaqişədən doğan və “yeniləşdirilm iş

13. Bu m əsələ ilə fəal m əşğul olm ağı davam etdirməyi qərara alır.

cədvəl”də bilavasitə nəzərdən keçirilm əyən bütün başqa həll edilm əm iş məsələləri
A TƏ M -in M insk prosesi baxım ından tezliklə sülh danışıqları çərçivəsində həll
etm ək lazımdır;
5. Qüvvələrin

Əlavə III. 1.10
bu

yaxınlarda

işğal

edilm iş

ərazilərdən

çıxarılması,

BMT Təhlükəsizlik Şurasının 3313-cü iclası
884 saylı QƏTNAM Ə

kom m unikasiya və nəqliyyat üçün olan bütün m aneələrin aradan qaldırılm ası da
daxil olmaqla, A TƏM -in M insk Qrupunun “Yeniləşdirilm iş cədvəl”də nəzərdə

11 noyabr 1993-cü il

tutulm uş qarşılıqlı və təxirəsalınm az tədbirləri dərhal həyata keçirm əyə çağırır;
6. Habelə cədvəldə nəzərdə tutulduğu kim i, m ünaqişənin danışıqlar yolu ilə
aradan qaldırılm asına nail olm aq məqsədilə ATƏM N azirlər Şurasınm 1992-ci il
24 m art tarixli m andatına uyğun olaraq A TƏM -in M insk Konfransını tezliklə
keçirm əyə çağırır;
7. Baş Katibdən A TƏ M -in M insk Konfransında iştirak etm ək üçün
nüm ayəndə göndərm ək təklifinə m üsbət yanaşm ağı və konfransın açılışından sonra
dam şıqların m ətləbdən kənara çıxmaması üçün m üm kün olan hər cür kömək
göstərm əyi xahiş edir;
8. ATƏM -in m üşahidə üçün yaratdığı m issiyanı dəstəkləyir;
9. Bütün tərəfləri beynəlxalq hum anitar hüququ hər hansı şəkildə pozm aqdan
çəkinm əyə çağırır və m ünaqişənin toxunduğu bütün rayonlarda hum anitar yardım
göstərilm əsinə dair beynəlxalq fəaliyyətin m aneəsiz həyata keçirilm əsini təmin

Təhlükəsizlik Şurası
Özünün 30 aprel 1993-cü il tarixli 822 saylı (1993), 29 iyul 1993-cü il tarixli
853 saylı (1993) və 14 oktyabr 1993-cü il tarixli 874 saylı (1993) qətnamələrini
təsdiq edərək,
Azərbaycan Respublikasm ın D ağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında
münaqişənin davam etm əsinin və Erm ənistan Respublikası ilə Azərbaycan
Respublikası arasında m ünasibətlərin gərgin olaraq qalm asının regionda sülhü və
təhlükəsizliyi təhdid edəcəyinə görə ciddi narahatlıq ifadə edərək,
atəşkəsin pozulm ası nəticəsində hərbi əməliyyatların eskalasiyasının və bu
pozuntulara cavab olaraq həddindən artıq güc tətbiq edilm əsini, o cüm lədən

etm ək barədə 822 (1993) və 853 (1993) saylı qətnam ələrdəki çağırışını bir daha

Azərbaycan Respublikasınm Zəngilan rayonunun və Horadiz şəhərinin işğalını
təşvişlə qeyd edərək,

təkrar edir;
10. Regiondakı bütün dövlətləri m ünaqişənin genişlənm əsinə, bölgədə sülh

Azərbaycan Respublikasını və regiondakı
suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təsdiq edərək,

və

həm çinin beynəlxalq sərhədlərin pozulm azlığm ı və ərazi əldə etm ək üçün
güc tətbiq edilm əsinin yolverilm əzliyini bir daha təsdiq edərək,

təhlükəsizliyin

pozulm asına

səbəb

ola

biləcək

hər

hansı

düşmənçilik

hərəkətlərindən, işə hər hansı şəkildə qarışm aqdan və ya hərbi m üdaxilədən
çəkinm əyə təkidlə çağınr;
11. Baş Katibdən və m üvafıq beynəlxalq idarələrdən xahiş edir ki, zərər
çəkmiş mülki əhaliyə fövqəladə hum anitar yardım göstərsinlər, qaçqınlara və
köçkün şəxslərə öz evlərinə ləyaqətlə və təhlükəsizlik şəraitində qayıtm ağa kömək
etsinlər;
12. Habelə Baş K atibdən ATƏM -in indiki sədrindən və A TƏ M -in M insk

bütün

digər

dövlətlərin

böyük sayda mülki şəxsin ən sonuncu yerdəyişmə hadisəsinə və Zəngilan
rayonunda, Horadiz şəhərində və Azərbaycanın cənub sərhədində fövqəladə
hum anitar şəraitin yaranm asına görə ciddi narahatlıq ifadə edərək
1. Tərəflərin qəbul etdiyi atəşkəsin bu yaxında hərbi əm əliyyatların yenidən
başlanm asına səbəb olmuş pozulm asım , o cümlədən Zəngilan rayonunun və

K onfransım n sədrindən xahiş edir ki, M insk prosesinin gedişi haqqında və yerlərdə

Horadiz şəhərinin işğahnı, dinc sakinlərə hücumları və Azərbaycan Respublikası
ərazilərinin atəşə tutulmasını m əhkum edir;

vəziyyətin bütün cəhətlərinə dair, habelə bununla əlaqədar ATƏ M ilə Birləşmiş

2. Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda erm ənilər

M illətlər Təşkilatı arasında indiki və gələcəkdəki əm əkdaşlıq haqqında Şuraya

tərəfındən 822 (1993), 853 (1993) və 874 (1993) saylı qətnam ələrə riayət

m əruzələr təqdim olunm asım davam etdirsinlər;

edilm əsinə nail olmaq və hərbi kom paniyaya cəlb olunmuş qüvvələrin onu davam
etdirm ək üçün vəsaitlə təchiz olunm asını təmin etm əm ək m əqsədi ilə Erm ənistan
dövlətini öz təsirindən istifadə etm əyə çağırır:
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3. ATƏM -in M insk Qrupunun 9 üzvünün 4 noyabr 1993-cü il tarixli
(S/26718)

bəyanatm ı

m əm nunluqla

qeyd

edir,

orada

əks

olunm uş

Ə la və III. 1.11

atəşin

BM T Təhlükəsizlik Şurası sədrinin
BƏYANATI

dayandınlm ası barədə birtərəfli bəyannam ələrə aid təklifləri yüksək qiymətləndirir;
4. A TƏM -in M insk Qrupunun 2-8 noyabr

1993-cü il tarixli Vyana

m üşavirəsində edilm iş m üraciətlər də nəzərə alınm aqla Təhlükəsizlik Şurasınm 822

2 6 a p re l 1995-ci il

(1993) və 853 (1993), (S/26522, əlavə) saylı qətnam ələrinin yerinə yetirilm əsi üzrə
“Təxirəsalınm az tədbirlərin yeniləşdirilm iş cədvəli”nə əsasən hərbi əməliyyatların
və düşm ənçilik aktlanm n dərhal və ləngidilm ədən dayandırılm asım , işğalçı

Təhlükəsizlik Şurasınm 1995-ci il aprelin 26-da 3525-ci iclasında “Dağlıq
Qarabağda vəziyyətə dair” sərlövhəli bəndə baxılm ası ilə əlaqədar Təhlükəsizlik

q ü w ə lə rin

Şurasının sədri Təhlükəsizlik Şurasm ın adından aşağıdakıları bəyan etmişdir:

Zəngilan

çıxarılm asını

və

rayonundan

A zərbaycan

və

Horadiz

şəhərindən

Respublikasının

bu

birtərəfli

yaxında

işğal

surətdə
olunmuş

rayonlarından qəsbkar qüw ələrin in çıxarılm asım m araqlı tərəflərdən tələb edir;
5. Ən təkidli surətdə maraqlı tərəfləri A TƏM -in M insk Q rupuna dəstək
olaraq

Rusiya Federasiyası hökum ətinin yardım çılığı ilə

“Təhlükəsizlik Şurası özünün 884 saylı qətnam əsinin 8-ci bəndinə uyğun
olaraq ATƏT-in Dağlıq Qarabağa dair M insk Konfransm ın həmsədrlərinin təqdim
etdiyi m əruzələrə (S/1995/249 və S/1995/321) baxmışdır. Təhlükəsizlik Şurası

qurulm uş birbaşa

1994-cü il m ayın 12-də R usiya Federasiyasm ın vasitəçiliyi və ATƏT-in M insk

əlaqələrin nəticəsində əldə olunmuş atəşkəsin təcili bərpa olunm asm a, onun

Qrupu ilə qarşılıqlı fəaliyyət sayəsində razdaşdırılm ış atəşkəsin bir ilə yaxın
m üddətdə saxlanılmasından m əm nunluğunu bildirir.

səm ərəli və daim i olm asına, m ünaqişənin danışıqlar yolu ilə A TƏ M -in M insk
prosesi və A TƏ M -in M insk Qrupunun 1993-cü il 2-8 noyabrm da Vyanada
keçirilm iş

m üşavirəsində

“Yeniləşdirilm iş

cədvəli»nə

edilən

düzəlişlər

kontekstində nizam lanm asm ın imkanlarını axtarm ağı davam etdirm əyə çağırır;
6. Yenidən təkidlə regionun bütün dövlətlərini m ünaqişənin böyüməsinə,

Eyni zamanda, Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycan Respublikasının Dağlıq
Q arabağ regionunda və onun ətrafm da m ünaqişədən və Erm ənistan Respublikası
ilə Azərbaycan Respublikası arasında gərginlikdən təkrarən narahatlığını bildirir.
Təhlükəsizlik Şurası, xüsusilə bu yaxm larda baş verm iş zorakı hadisələrlə əlaqədar

regionda sülhü və təhlükəsizliyi poza biləcək hər hansı bir düşm ənçilik aktından,

narahat olduğunu bildirir və 1995-ci il fevralın 6-da razılaşdırıldığı kimi hadisələrin

hər hansı bir m üdaxilədən çəkinm əyə çağırır;
7. Baş K atibdən və m üvafıq beynəlxalq təsisatlardan zərər çəkmiş mülki

nizam lanm asında birbaşa əlaqələr mexanizmindən istifadə edilm əsinin vacibliyini
vurğulayır. O, qətiyyətlə tərəfləri belə hadisələrin gələcəkdə qarşısımn alınması
üçün bütün zəruri tədbirləri görməyə çağırır.

əhaliyə, o cüm lədən Zəngilan rayonunun və Horadiz şəhərinin və Azərbaycanın
cənub sərhədlərinin əhalisinə təcili hum anitar yardım göstərilm əsini, qaçqınlara və
qalm adan

Şura, regionun bütün dövlətlərinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə
əsaslanan özünün bütün qətnam ələrini təsdiq edir. O, həm çinin beynəlxalq

qayıtm asm a köm ək etməyi xahiş edir;
8. Yenidən Baş Katibə, ATƏM -in fəaliyyətdə olan sədrinə və ATƏM -in

sərhədlərinin toxunulmazlığını və ərazi zəbt edilməsi üçün gücdən istifadənin
yolverilm əzliyini təsdiqləyir.

M insk Konfransının sədrinə m üraciət edərək gələcəkdə Minsk prosesinin gedişatı

Təhlükəsizlik Şurası qoşunların geri çəkilməsini təmin etm əklə münaqişənin

m əcburi

barədə

köçkünlərə

və yerdə

öz

evlərinə

ləyaqətlə

vəziyyətin bütün

və

aspektləri,

təhlükəyə

xüsusilə

m əruz

müvafıq

bütün tərəflər üçün əsas nəticələrini aradan qaldıracaq və M insk Konfransının

qətnam ələrinin həyata keçirilm əsi, ATƏM və BM T arasında bu münasibətlərdə

Şuranın

çağırılm asına imkan yaradacaq silahlı münaqişənin dayandırılm asına dair siyasi

indiki və gələcək əm əkdaşlıq barədə m əlum at verm ələrini xahiş edir;

sazişin bağlam lm ası üçün

9. B u m əqsədlə fəal m əşğul olmağı davam etdirm əyi qərara alır.

sürətli damşıqların

keçirilm əsinə yönələn

Minsk

Konfransının həm sədrlərinin bütün səylərinə özünün tam dəstəyini yenidən
başlayır.
Təhlükəsizlik Şurası vurğulayır ki, sülh nizam lanm asını əldə etmək üçün
əsas

m əsuliyyəti

m ünaqişə

tərəfləri

daşıyırlar.

Təhlükəsizlik

Şurası

silahlı

m ünaqişənin dayandırılm asm a dair siyasi sazişin BM T Nizam nam əsi və A TƏ T -in
m üvafıq prinsipləri əsasm da bağlanılm asının zəruriliyini bildirir. O, qətiyyətlə
tərəfləri hər hansı bir ilkin şərtlərsiz və prosedur m aneələrsiz,
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danışıqlar aparmağa,

sülh prosesini sarsıda biləcək istənilən hərəkətlərdən

çəkinm əyə çağırır. O vurğulayır ki, belə sazişin əldə edilməsi A TƏT-in çoxmillətli
sülhm əram lı q ü w ələrinin yerləşdirilməsi üçün ilkin şərtdir.
Təhlükəsizlik Şurası ATƏT-in Budapeşt sammitinin 1994-cü il 6 dekabr
tarixli

“Dağlıq

Qarabağ

münaqişəsilə

əlaqədar

ATƏT-in

fəaliyyətinin

intensivləşdirilm əsi” qərarım alqışlayır. O, tərəflər arasında silahlı m ünaqişələrin
dayandırılm asına dair saziş olarsa, ATƏT-in çoxmillətli sülhm əram lı qüw ələrinin
m üm kün yerləşdirilm əsinə dair lazımi qətnam ələrlə davamlı siyasi dəstək verməyə

1. M əruz qalmış ərazilərdə yanğınların qarşısını alm aq və onların zərərli
nəticələrini aradan qaldırm aq m əqsədilə
keçirilm əsinin zəruriliyini vurğulayır,

təcili

olaraq

ekoloji

əm əliyyatın

2. Bu m əqsədlə tərəflərin əm əkdaşhğa hazır olmalarını alqışlayır və bu
əməliyyatın vacib etimad quruculuğu tədbiri olduğunu hesab edir,
3. Ekoloji əm əliyyatın hazırlanm asm da bir addım kim i yanğınların ətraf
m ühitə qısa müddətli və uzun m üddətli təsirini qiym ətləndirm ək üçün ATƏ T-in
bölgəyə m issiya təşkil etm ək niyyətini nəzərə alır,

hazır olduğunu təsdiqləyir. BM T həm çinin texniki m əsləhətlər və ekspert rəyi

4. B ununla əlaqədar, BM T sisteminin təşkilat və proqram larını, xüsusilə

verm əyə hazırdır.
Təhlükəsizlik Şurası tərəflərin M insk Qrupu çərçivəsində 1994-cü il aprelin

Ə traf M ühit üzrə BM T Proqram m ı, ATƏT ilə əm əkdaşlıqda bölgənin ətraf

15-də razılaşdırıldığı kimi etiraf yaradılm asına dair tədbirləri, xüsusilə də

öhdəsindən gəlm əsi və həm çinin onun bərpası daxil olm aqla bütün zəruri yardım
və ekspert təcrübəsini təm in etməyə çağırır,

hum anitar sahədə, o cüm lədən bütün hərbi əsirləri və m üm kün saxlanılm alan
atəşkəsin birinci ildönümünə azad edilm əsinin yerinə yetirilm əsinin zəruriliyini
vurğulayır.

O,

tərəfləri

silahlı

münaqişə

ilə

toxunulmuş

mülki

əhalinin

iztirablarının qarşısınm alınm asına çağırır.
Təhlükəsizlik Şurası Baş Katibə, ATƏT-in sədrinə və A TƏ T-in Minsk

m ühitinin tənəzzülünün qısa və uzun müddətli təsirinin qiym ətləndirilm əsi və

5. A TƏ T-in fəaliyyətdə olan sədrindən 30 aprel 2007-ci il tarixinədək bu
məsələ üzrə Baş Assam bleyanın Ü zv Dövlətlərinə məruzə təqdim etməyi xahiş
edir.

Q rupunun həm sədrliyinə öz tələbini yeniləşdirir ki, Minsk prosesinin irəliləyişi,
yerlərdə vəziyyəti, xüsusilə m üvafıq qətnam ələrin yerinə yetirilm əsi, A TƏ T və
BM T arasında indiki və gələcək qarşılıqlı fəaliyyət haqqında Şuraya m əruzə etməyi

Əlavə III. 1.13

davam etdirsinlər.

BM T Baş Assambleyası

Şura bu məsələyə baxm aqda davam edəcək".

62-ci sessiya, 86-cı plenar iclas,
Azərbaycanın işğal olunm uş ərazilərində vəziyyət,
QƏTNAM Ə
Ə lavəIII. 1.12

14 mart, 2008-ci il

BM T Baş Assam blevası
60-cı sessiya, 98-ci plenar iclas,
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət,

Baş Assambleya,

QƏTNAM Ə

Birləşm iş M illətlər Təşkilatım n Nizam nam əsinin məqsədlərini, prinsiplərini
və m üddəalarım rəhbər tutaraq,

7 sentyabr, 2006-cı il

Təhlükəsizlik Şurasm m 822 (1993) saylı 30 aprel 1993-cü il tarixli, 853
(1993) saylı 29 iyul 1993-cü il tarixli, 874 (1993) saylı 14 oktyabr 1993-cü il tarixli
və 884 (1993) saylı 12 noyabr 1993 tarixli qətnam ələrini və Assambleyanm

Baş Assambleya,

“A zərbaycanda qaçqınlara və məcburi köçkünlərə fovqəladə beynəlxalq yardım ”

Ə tra f m ühitə geniş m iqyaslı ziyan vurmuş, m əruz qalm ış ərazilərdə baş

adlanan 48/114 saylı 20 dekabr 1993-cü il tarixli və “Azərbaycam n işğal olunm uş

verm iş yanğm larla bağlı ciddi narahatçılıq keçirərək:
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ərazilərində vəziyyət” adlanan 60/285
qətnamələrini bir daha xatırladaraq,
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saylı

7 sentyabr

2006-cı

il tarixli
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Dağlıq Qarabağ ətrafındakı Azərbaycanın işğal olunm uş orazilori üzrə
A vropada Təhlükəsizlik və Əm əkdaşlıq Təşkilatının fakt-araşdırıcı missiyasının
hesabatını və Dağlıq Qarabağ ətrafındakı Azərbaycanın işğal olunm uş əraziləri
üzrə M insk Qrupunun fakt-araşdıncı m issiyasına dair Avropada Təhlükəsizlik və
Ə m əkdaşlıq Təşkilatının M insk Qrupu Həm sədrlərinin Avropada Təhlükəsizlik və
Əm əkdaşlıq Təşkilatm ın Daim i Şurasına ünvanlanm ış m əktubunu' həm çinin yada

dönm əz sülhə nail olmaq m əqsədilə bu səylərin intensivləşdirilm əsi zəruriliyini
tanıyır;
7.

Üzv dövlətlər, beynəlxalq və regional təşkilatlar və strukturları öz

səlahiyyətləri çərçivəsində m ünaqişənin tənzim lənm əsi prosesinə səmərəli şəkildə
töhfə verməyə çağırır;
8.

Baş

Katibdən

Baş

Assam bleyanın

altm ış

üçüncü

sessiyasında

salaraq,
Yanğmlara m əruz qalm ış Dağlıq Qarabağ regionu və onun ətraf ərazilərində

qətnamənin həyata keçirilm əsinə dair müfəssəl hesabat təqdim etməyi xahiş edir;

Avropada Təhlükəsizlik və Ə m əkdaşhq Təşkilatı tərəfındən aparılm ış ətraf mühitin

ərazilərində vəziyyət” adlı bəndin daxil edilməsini qərara alır.

9.

Altmış üçüncü sessiyam n ilkin gündəliyinə “Azərbayeam n işğal olunmuş

qiym ətləndirm ə m issiyasınm hesabatım2 nəzərə a la ra q ,
M ünaqişə

tərəflərinin

beynəlxalq

hum anitar

hüququn

qaydalarına

dürüstcəsinə riayət etməyə dair götürdüyü öhdəlikləri bir daha təsdiqləyərək,
Azərbaycan

Respublikasınm

Dağlıq

Qarabağ regionu

və

onun

1A759/747-S/2005/187
2A /61/696

ətraf

ərazilərində m övcud olan münaqişənin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə təhdid
olm asından ciddi narahatlıq duyaraq və onun Cənubi Qafqaz ölkələrindəki
hum anitar vəziyyətə və inkişafa etdiyi təsiri nəzərə alaraq:
1. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq səviyyədə tanınan

sərhədləri

daxilində suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə davam edən hörm ət və dəstəyi bir
daha təsdiqləyir;
2.

Erm ənistanın bütün qüw ələrinin Azərbaycan Respublikasının işğal altında

olan bütün ərazilərini dərhal, tam və qeyd-şərtsiz tərk etmələrini tələb edir;
3. Azərbaycan Respublikasının işğal edilmiş ərazilərindən qovulm uş əhalinin
öz evlərinə qayıtm asına dair ayrılmaz hüquqlarm ı bir daha təsdiq edir və
m ünaqişədən zərər görmüş ərazilərin bütünlüklə bərpası da daxil olm aqla bu
qayıdış üçün m üvafıq şəraitin yaradılmasının zəruriliyini vurğulayır;
4. Azərbaycan Respublikasm ın tərkibində qalacaq D ağlıq

Qarabağ

bölgəsində effektiv dem okratik özünüidarə sistem inin yaradılm ası üçün imkan
yaradacaq Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində azərbaycanlı
və erm əni icm alarının normal, təhlükəsiz və bərabər şərtlər əsasm da yaşamasım n
təm in edilm əsinin zəruriliyini tanıyır;
5.

Bir daha təsdiq edir ki, heç bir dövlət Azərbaycan Respublikasının

ərazilərinin işğalının nəticələrindən gələn vəziyyəti hüquqi olaraq tanımamalı,
eləcə də bu vəziyyətin
göstərm əm əlidir;
6.

saxlanması

üçün

hər

hansı

yardım

və

dəstək

Beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə münaqişənin

sülh yolu ilə həlli məqsədi daşıyan beynəlxalq vasitəçilik səylərinə, xüsusilə
A vropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatınm M insk Q rupunun səylərinə
dəstək ifadə edir və yuxarıda qeyd olunan m üddəalara uyğun şəkildə davam lı və
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Onlar ATƏM -in fəaliyyətdə olan Sədrindən bu məsələ ilə bağlı BM T ilə

III.2. ATƏT-in sənədləri

Əlavə III.2.1

m öhkəm əlaqələr qurmağı və m ütəm adi informasiya m übadiləsi aparmağı xahiş

Avropada Təhlükəsizlik və Əm əkdaşlıq M üşavirəsi
(ATƏM ) Xarici İşlər Nazirlərinin birinci əlavə görüşü
Yekun Qərar

etdilər.
N azirlər razılaşdılar ki, bu m əsələyə m ünasibətdə sülh prosesinin inkişaf

Helsinki, 24 mart 1992
1. 1992-ci il martın 24-də A TƏM -in Şurası öz birinci iclasım Helsinkidə
keçirdi.
2. Nazirlər onların hər birinin A TƏM -in öhdəlik və vəzifələrini qəbul
etm ələri haqda məktubları aldıqdan sonra Xorvatiya, Gürcüstan və Sloveniyanı üzv
dövlətlər kimi salamladılar.
Nazirlər Xorvatiya və Sloveniyanm üzvlüyə qəbulunun heç bir halda nə
Yuqoslaviyaya dair K onfransa təsir edəcəyini, nə də ki bu Konfransın nəticələrinə
zərər vuracağını hesab etmirlər.
Nazirlər Yuqoslaviyaya dair Brüssel Konfransım n Y uqoslav böhranının tam
siyasi həlli axtarışlanndakı cəhdlərini dəstəkləyir.
3. Nazirlər Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında əzabların artm ası və əhali
arasında insan tələfatınm çoxalm ası ilə nəticələnən hərbi m ünaqişənin davam
etm əsi ilə bağh öz dərin təşvişlərini bildirirlər. M ünaqişənin davam etməsi və
genişlənm əsinin

regional

və

beynəlxalq

təhlükəsizlik üçün

işində ATƏM mühüm rol oynam alıdır. Onlar razılaşdılar ki, Dağlıq Qarabağ və
onun ətrafındakı vəziyyət A TƏ M tərəfındən ardıcıl fəaliyyət tələb edir.
7. N azirlər ATƏM -in N azirlər Şurasımn Sədri cənab İrji Dinstbirə atəşin

törədə

biləcəyi

nəticələri xatırladaraq m ünaqişənin dayandırılm ası yollarının və vasitələrinin geniş
m üzakirəsini apardılar. Onlar bütün tərəfləri dözüm lülük göstərməyə çağırdılar.
4. Nazirlər yerlərdə atəşkəs həyata keçirm əyə cavabdeh olan komandirlərin
fəal iştirakı ilə təcili olaraq və effektli şəkildə atəşin kəsilməsini qəti olaraq tələb
etdilər. Onlar inam m ühitinin və siyasi və iqtisadi təzyiq tədbirlərinin qəbul
olunm asm ın dayandınlm ası da daxil olm aqla konstruktiv dialoq üçün şərtlərin
bərpası ilə bağlı çağınşla m üraciət etdilər.
5. Nazirlər ATƏM çərçivəsindəki hazırki fəaliyyətin xülasəsini nəzərdən
keçirdilər və Yüksək Vəzifəli Şəxslər Kom itəsinin qəbul etdiyi qərara bütövlükdə
razılıqlarını bildirdilər. N azirlər ATƏM -in fəaliyyətdə olan Sədrinə bu m əsələ ilə
əlaqədar onlar tərəfindən qəbul olunm uş addım lara görə m innətdarlıqlarını
bildirdilər və zərurət yaranarsa, ona bütün mümkün olan köməyi göstərm əyə hazır
olduqlarm ı bildirdilər.

kəsilm əsinin effektivliyini əldə etm ək və dəstəkləmək, həm çinin hər tərəfli dinc
vasitələrlə nizam lam aq üçün şəraitin yaradılmasına köm ək məqsədilə yaxın
günlərdə regiona səfər etməsini həvalə etdilər.
8. N azirlər ATƏM -in başçılığı altında Dağlıq Qarabağ üzrə Konfransın
ATƏM -in müddəaları, vəzifələri və prinsipləri əsasında böhranın dinc vasitələrlə
nizam lanm ası məqsədi ilə danışıqlarm apanlm ası üçün daimi fəaliyyət göstərən
forum u təmin edəcəyini qəti əm inliklə bildirdilər. Bununla əlaqədar olaraq, nazirlər
təcili olaraq belə bir konfransın çağrılmasını ATƏM -in Nazirlər Şurasımn
fəaliyyətdə olan sədrindən xahiş etdilər.
9. Bundan başqa,
nazirlər Minskdə

olunacaq

konfransın

Federasiyası, ABŞ,Türkiyə, Fransa, Ç exiya və Slovakiya Federativ Respublikası və
İsveç

dövlətlərinin

olması

ilə

razılaşdılar.

Dağlıq

Qarabağdan

seçilm iş

nüm ayəndələr isə Konfransın üzvü olan dövlətlərlə m əsləhətləşm ələr aparıldıqdan
sonra Konrfransın sədri tərəfındən m araqlı tərəf kimi dəvət olunacaqlar. ATƏM -in
N azirlər Şurasmın fəaliyyətdə olan sədri ATƏM -in başçıhğı altında olan Dağlıq
Qarabağ Konfransının sədrini təyin edir.
10.Nazirlər ATƏM -in bütün üzv dövlətlərini və maraqlı tərəfləri beynəlxalq
nəzarət altında olan təhlükəsizlik dəhlizi də daxil olm aqla təcili və effektli
vasitələrdən istifadə etməklə bütün ehtiyacı olan şəxslərə hum anitar yardım
göstərilm əsinin təmin edilm əsi üçün bütün zəruri olan addım ların atılmasma
təkidlə çağırdılar.
11.Nazirlər ATƏM -in fəaliyyətdə olan sədrinin regiondakı missiyasına,
həm çinin ATƏM -in Şurasınm razılığı ilə əldə olunmuş digər fəaliyyətlərə tam
dəstək verməyin Erm ənistam n və Azərbaycanm
çatdırdılar.

6. N azirlər Avropa Birliyi və onun üzv dövlətləri, M üstəqil Dövlətlər
B irliyinin üzv dövlətləri tərəfindən göstərilən qarşılıqlı tam am layıcı səyləri,
xüsusilə də BM T-nin Baş Katibi tərəfındən göstərilən səyləri alqışlayır.
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Əlavə III. 2.2

ATƏM-in Budapeşt Zirvə Toplantısı
Regional məsələlər
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar
ATƏM-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi haqqında
Budapeşt, 5 dekabr 1994-cü il

1. İştirakçı dövlətlər münaqişə və onun nəticəsi kimi insan faciəsinin davam
etməsini pisləyərək münaqişədə iştirak edən tərəflərin 1994-cü il may ayının 12-də
ATƏM-in Minsk Qrupu ilə birgə əməkdaşlıqda Rusiya Federasiyasmm vasitəçiliyi
ilə razılaşdırılmış atəşkəsi təsdiq etmələrini alqışladılar. İştirakçı dövlətlər BMT
Təhlükəsizlik Şurasmın əlaqədar qətnamələrinə dair öhdəliklərini təsdiq etdilər və
Təhlükəsizlik Şurasmın münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə yönəlmiş
ATƏM-in səylərinə verdiyi siyasi dəstəyi alqışladılar. Bununla əlaqədar, onlar
münaqişədə iştirak edən tərəfləri, birbaşa əlaqələr də daxil olmaqla, intensiv daimi
danışıqlara çağırdılar. Bundan çıxış edərək onlar ATƏM-in səylərini və yardımını
gücləndirəcəklərinə əmin etdilər. Onlar ATƏM-in Minsk Qrupunun vasitəçilik
səylərini tamamilə müdafıə etdilər və Rusiya Federasiyasımn çox mühüm
yardımını və Minsk Qrupunun digər ayrılıqda götürülmüş üzvlərinin səylərini
yüksək qiymətləndirdilər. Onlar bütün bunları ATƏM çərçivəsi daxilində vahid,
uzlaşdırılmış səylər şəklində uyğunlaşdırmağa razılaşdılar.
2. Bununla əlaqədar, onlar fəaliyyətdə olan sədrə iştirakçı dövlətlərlə
məsləhətləşərək və mümkün qədər tez bir zamanda fəaliyyət göstərərək, danışıqlar
üçün ümumi və razılaşdınlmış əsasın təmin olunması və bütün vasitəçilik və
danışıqlara dair fəaliyyətlərin tam uyğunlaşdırılmasının həyata keçirilməsindən
ötrü Minsk Konfransımn həmsədrlərini təyin etməyi tapşırdılar. ATƏM
prinsiplərini və razılaşdırılmış mandatı əldə rəhbər tutan həmsədrlər Minsk
Qrupunun iclaslarında birgə sədrlik edəcək və fəaliyyətdə olan sədrə birgə hesabat
verəcəklər. Onlar mütəmadi olaraq Daimi Şuraya öz işlərindəki irəliləyişlər barədə
ətraflı məlumat verəcəklər.
3. Bu səylərdə birinci addım kimi onlar Minsk Konfransmın həmsədrlərinə
Rusiya Federasiyasmın və Minsk Qrupunun digər ayrı-ayrılıqda dövlətlərinin
köməyi və onlarla əməkdaşlıq edərək mövcud atəşkəsin davam etdirilməsinə
kömək etmək üçün dərhal addımlar atmağı və ötən vasitəçilik fəaliyyətində artıq
əldə edilmiş irəliləyişlərə əsaslanaraq silahlı münaqişə bitdikdən sonra siyasi
sazişin imzalanması üçün intensiv damşıqlar keçirməyi tapşırdılar. Bu sazişin
həyata keçirilməsi bütün tərəflər üçün münaqişənin əsas nəticələrini aradan
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qaldıracaq və Minsk Konfransmın çağırılmasma imkan verəcəkdir. Bundan başqa
onlar Minsk Konfransınm həmsədrlərindən inam yaradılması sahəsində, xüsusən
humanitar sahədə tədbirlərin gələcəkdə də həyata keçirilməsi yolunda tərəflərlə
birgə işi davam etdirməyi xahiş etdilər. Onlar iştirakçı dövlətlərin həm ayrıayrılıqda, həm də əlaqədar beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qaçqınların
vəziyyətinin yüngülləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirərək regiondakı əhaliyə
humanitar yardımın təmin olunması sahəsində fəaliyyət göstərmələrinin vacibliyini
qeyd etdilər.
4. Onlar belə razılaşdılar ki, münaqişədə iştirak edən tərəflərin nöqteyinəzərinə əsasən yuxarıda göstərilən sazişin imzalanması sazişin özünün həyata
keçirilməsi üçün mühüm element olan çoxmillətli sülhməramlı qüvvələrin
yerləşdirilməsinə imkan verəcəkdir. Onlar, BMT Təhlükəsizlik Şurasmın uyğun
qətnaməsilə silahlı münaqişə bitərkən tərəflər arasında bağlanacaq sazişdən sonra
ATƏM-in çoxmillətli sülhməramh qüwələri göndərmək barədə siyasi iradələrini
bəyan etdilər. Onlar fəaliyyətdə olan sədrdən xahiş etdilər ki, o, mümkün qədər tez
bir zamanda, 1992-ci il Helsinki sənədinin üçüncü bəndinə əsasən və BMT
Nizamnaməsinə tam uyğun şəkildə təşkil olunacaq belə qüvvələrin yaradılması,
tərkibi və əməliyyatlarına dair plan hazırlasın. Bununla əlaqədar, fəaliyyətdə olan
sədrə Minsk konfransının həmsədrləri və Minsk qrupu, Baş Katib tərəfindən
köməklik və yardım göstəriləcək, o, həmçinin müvafıq məsləhətləşmələrdən sonra
sülhməramlı qüvvələri yaradan dövlətlərə bu qüwələrin xarakteristikası və həcmi,
onlara rəhbərlik və nəzarət, arxa təminat hissələrin və ehtiyatların paylanması,
davranış və sazişlərin qaydalarına dair tövsiyələr vermək üçün Vyanada yüksək
səviyyəli planlaşdırma qrupu yaradacaq. 0, BMT-nin texniki məsləhət və
ekspertiza təminatına hazır olduğu barədə bəyanatına əsasən BMT-dən yardım
almağa çalışacaqdır. O, həmçinin BMT TŞ-dən ATƏM-in sülhməramlı
qüvvələrinin mümkün yerləşdirilməsi barədə davamedici siyasi dəstəyə
çalışacaqdır.
5. 1992-ci il Helsinki sənədinin üçüncü bəndinin müvafiq maddələrinə və
hazırlıq işlərinə, sonrakı saziş və tərəflərin Minsk Konfransının həmsədrləri
vasitəsilə fəaliyyətdə olan sədrə rəsmi müraciətinə əsasən Daimi Şura ATƏM-in
sülhməramlı əməliyyatlarmm təşkilinə dair qərar qəbul edəcəkdir.
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Əlavə III. 2.4

Əlavə III. 2.3

ATƏT-in Nazirlər Şurasının 5-ci görüşü
ATƏT-in Minsk prosesi üzrə
QƏRARI
Budapeşt, 8 dekabr 1995-ci il

Nazirlər Şurası
ATƏT-in Minsk prosesinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanmasında yeganə forum olmasım təsdiqləyir;
- münaqişə tərəflərinin 1994-cü il mayın 12-də bərqərar edilən atəşkəsə
riayət etməyi davam etdirmək əzmlərini alqışlayır;
- tərəfləri bütün hərbi əsirləri və münaqişə ilə bağlı saxlanılan bütün
şəxsləri dərhal azad etməyə, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin şəxslərin
saxlanıldığı bütün yerlərə və bütün saxlanılanlara maneəsiz baş çəkməsini təmin
etməyə çağırır;
- fəaliyyətdə olan sədrlə koordinasiyada təxirə salınmadan silahlı
münaqişənin dayandırılması haqqmda siyasi sazişin əldə edilməsi yolunda
Minsk konfransınm Həmsədrlərinin səylərini dəstəkləyir. Belə sazişin yerinə
yetirilməsi bütün tərəflər üçün münaqişənin əsas nəticələrini aradan
qaldıracaq və qısa vaxt ərzində Minsk konfransmı çağırmağa imkan
yaradacaq. Sazişin imzalanması Daimi Şuraya fəaliyyətinin davam
etdirilməsi lazım olan Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun dəyərli
tövsiyələrinə əsaslanaraq ATƏT-in sülhməramlı əməliyyatımn keçirilməsi
haqqında qərar qəbul etməyə imkan yaradacaq;
- münaqişənin nizamlanması prinsipləri üzrə razılaşmanm əldə
edilməsi
məqsədilə,
həmsədrlərlə koordinasiyada
birbaşa
əlaqələrin
qurulmasına dair ifadə olunmuş öhdəlikləri alqışlayır və bunu tez bir
zamanda gerçəkləşdirməyə təkidlə çağırır;
- kompromisin tezliklə əldə edilməsi məqsədilə tərəflərin ən vacib
məsələləri nəzərdən keçirməyə ifadə olunmuş hazırlıqlarını nəzərə alır.
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ATƏT-in Lissabon Zirvə Toplantısının sənədlərinə Əlavə 1
ATƏT-in Fəaliyyətdə olan Sədrinin
BƏYANATI
Lissaborı, 3 dekabr 1996-cı il

Hamınız bilirsiniz ki, son iki il ərzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həllində və Azərbaycan Respublikasımn ərazi bütövlüyü məsələsində heç bir
tərəqqi əldə edilməmişdir. Mən təəssüf edirəm ki, Minsk Konfransı həmsədrlərinin
tənzimləmə prinsipləri məsələsində tərəflərin mövqelərini yaxınlaşdırmağa
yönəldilən səyləri uğursuz olmuşdur.
Minsk
Qrupunun
həmsədrləri
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin
tənzimlənməsinin tərkib hissəsi olacaq 3 prinsipi tövsiyə etmişlər. Bu prinsipləri
Minsk Qrupunun üzvü olan bütün ölkələr müdafıə edirlər. Onlar aşağıdakılardır:
- Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü;
- Dağlıq Qarabağın Azərbaycan tərkibində öz müqəddəratını təyin etməyə
əsaslanan bir razılaşmada müəyyən edilən ən yüksək özünüidarəsini təmin edən
hüquqi statusu;
- Məsələnin həllinin müddəalarına əməl olunmasım təmin etmək barədə
bütün tərəflərin qarşılıqlı öhdəlikləri daxil olmaqla, Dağlıq Qarabağın və onun
bütün əhalisinin təhlükəsizliyi.
Mən təəssüf edirəm ki, Ermənistan bununla razılaşa bilmədi. Bu prinsiplər
bütün digər iştirakçı dövlətlər tərəfındən müdafıə edilir.
Bu bəyanat Lissabon sammitinin sənədləri sırasına daxil ediləcəkdir.
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ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin irəli sürdükləri təkliflər
ATƏT-in Minsk qrupunun sədarəti
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan
qaldırılmasına dair hərtərəfli
SAZİŞ*
18 iyul 1997-ci il

PREAMBULA
Tərəflər onların xalqlarının tərəqqisi və fıravanhğı üçün regionda sülhün və
əməkdaşhğın əhəmiyyətini tamamilə dərk edərək uzun sürən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini dincliklə aradan qaldırmaq əzmindədirlər. Aşağıda şərh edilən
nizamasalma Qafqazın birgə iqtisadi inkişafı üçün zəmin yaradacaq, demokratik
təsisatlar, rifahın yüksəlməsi və gələcəyə böyük ümidlər bəslənməsi şəraitində bu
regionun xalqlarına normal və səmərəli həyat sürməyə imkan verəcəkdir. Bu sazişə
uyğun olaraq aparılan əməkdaşlıq bütün regionda ticarət, nəqliyyat və rabitə
sahəsində normal münasibətlərə gətirib çıxaracaq, beynəlxalq təşkilatların köməyi
ilə insanlara öz şəhər və kəndlərini bərpa etməyə, regionda xarici kapital
qoyuluşlarının xeyli artmlması üçün lazımi sabitlik yaratmağa və müqəddəm
şərtləri Qafqaz regionunun özündə olan təbii tərəqqinin bütün insanlar üçün əldə
edilməsinə doğru aparan qarşılıqlı surətdə faydalı ticarətə yol açmağa imkan
verəcəkdir. İnsanlar arasında barışıq və əməkdaşlıq onların çox böyük potensialını
öz qonşularmm və dünya xalqlannın rifahı üçün sərbəstləşdirəcəkdir.
Ona görə tərəflər BMT nizamnaməsinin müddəalarına, ATƏT-in əsas
prinsiplərinə və qərarlarına, beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış normalanna
sadiq qalaraq və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli
qətnamələrinin tamamilə yerinə yetirilməsinə kömək göstərmək əzmində
olduqlarmı bildirərək silahlı münaqişənin dayandırılmasına nail olmağa və normal
münasibətlərin bərpasına dair I sazişdə şərh edilmiş tədbirləri həyata keçirmək və
Dağlıq Qarabağın qəti statusu haqqında II sazişdə şərh olunmuş razılığa gəlmək
barədə razılaşırlar.

I. SAZİŞ - silahh münaqişənin dayandırılması
T ərəflər razılığa gəlirlər:
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I. Onların arasında mübahisələrin, o cümlədən bu sazişin həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar mübahisələrin nizama salınması üçün silahlı qüwədən istifadə
olunmasından imtina etmək.
II. Silahlı qüwələri iki mərhələdə çıxarmaq:
Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağdan şərqə və cənuba doğru indiki təmas
xətti boyunca olan qüwələr I əlavədə razılaşdınlmış xətlərə tərəf bir neçə kilometr
geri çəkiləcəkdir, bu zaman ATƏT-in çoxmilli qüwələrinin ön dəstəsini hərbi
nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılmış bufer zonasında ilkin qaydada yerləşdirməyə,
tərəfləri bu xətt boyunca ayırmağa və qüwələrin çıxarılmasımn ikinci
mərhələsində təhlükəsizliyin təmin edilməsinə imkan yaratmaq məqsədi ilə yüksək
səviyyədə planlaşdırma qrupunun tövsiyələri lazımınca nəzərə alınmalıdır.
İkinci mərhələdə qüwələr I əlavədə razılaşdınlmış cədvələ müvafıq surətdə
aşağıdakı qaydada çıxanlacaqdır:
A. Ermənistan qüwələri Ermənistan Respublikasımn sərhədləri daxilinə
apanlır.
B. Dağlıq Qarabağ qüwələri Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 1988-ci
ildəki hüdudları daxilinə apanlır (aşağıdakı VIII və IX bəndlərdə göstərilmiş
istisnalarla).
C. Azərbaycan qüwələri yüksək səviyyədə planlaşdırma qrupunun tövsiyələri
əsasında I əlavədə razılaşdırılmış xətlərə çəkilir.
D. Ağır silahlar uzağa, şəffaflıq və hesabatvermə tələblərinə əməl edilməsi
şərti ilə yüksək səviyyədə planlaşdırma qrupunun tövsiyələri əsasında I əlavədə
razılaşdınlmış yerlərə aparılacaqdır.
E. Qüvvələrin çıxarılması başa çatdıqdan sonra bufer zonası I əlavədəki
xəritədə göstərildiyi kimi, DQMV-nin 1988-ci ildəki hüdudları və Ermənistan Azərbaycan sərhədinin şimal hissəsi boyunca yerləşəcəkdir.
III. Qüvvələrin çıxanlması nəticəsində azad edilmiş ərazilər ayırıcı zona əmələ
gətirir. Bu zonada təhlükəsizliyə nəzarəti ATƏT-in sülhü müdafıə qüvvələri daimi
qarışıq komissiya ilə birlikdə həyata keçirəcəklər. ATƏT-in sülhü müdafıə
qüwələrinin və daimi qarışıq komissiyanın II əlavənin həyata keçirilməsi
qaydasında razılığı olmadan tərəflərdən heç birinə bu zonaya öz qüvvələrini
yeritməyə imkan verilməyəcəkdir; həmin əlavədə sərhəd xidməti, minalardan
təmizləmə və mülki polis funksiyalan üçün razılaşdınlmış bölmələr nəzərdə
tutulacaqdır. Tərəflər ayırıcı zonada və bufer zonasında bütün hərbi uçuşlara yol
verilməməsi barədə razılığa gəlirlər.
IV. Daimi qarışıq komissiya ilə birlikdə təhlükəsizliyə təminat verilməsi üçün
ATƏT-in çoxmilli sülhü müdafıə qüwələrinin bufer zonasında yerləşdirilməsinə
kömək etmək. ATƏT-in sülhü müdafıə qüwələri ATƏT tərəfındən təyin edilmiş
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qüwələrdən ibarət olacaq və onların mandatı BMT Təhlükəsizlik Şurasınm
qətnaməsi ilə müəyyənləşdiriləcək, həm də mandat ATƏT-in fəaliyyətdə olan
sədrinin tövsiyəsi ilə yenidən qüwəyə minəcəkdir.
V. Köçkün şəxslərin ayırıcı zonadakı əwəlki daimi yaşayış yerlərinə
qayıtmasmı həyata keçirmək. ATƏT-in sülhü müdafıə qüwələri daimi qarışıq
komissiya ilə birlikdə qayıdan əhalinin təhlükəsizliyinə nəzarət edəcək və bu
zonanın silahsızlaşdırılmış rejiminə bütün tərəflərin inamını təmin edəcəklər.
VI. Qüwələrin çıxanlması ilə eyni vaxtda yolların, dəmir yollarınm, elektrik
və rabitə xətlərinin açılması, ticarət münasibətlərinin və digər münasibətlərin
bərpası məqsədləri ilə tədbirlər, o cümlədən bu məqsədlər üçün lazım olan bütün
işlər həyata keçiriləcəkdir. Tərəflər, etnik azlıqlar da daxil olmaqla, həmin
əlaqələrdən hamının istifadə etməsinə təminat verir, bu azlıqların regionun digər
yerlərindəki öz etnik qrupları ilə ünsiyyətdə olmasına təminat verirlər. Tərəflərdən
hər biri bütün blokadalan aradan qaldırmağı və yüklərin və adamların bütün digər
tərəflərə maneəsiz daşınmasım təmin etməyi öhdəsinə götürür. Ermənistan və
Azərbaycan öz aralarında, o cümlədən Bakı - Horadiz - Mehri-Ordubad - Naxçıvan
- Yerevan xəttində sərbəst və təhlükəsiz dəmir yol əlaqəsinə təminat verirlər.
VII. Münaqişə ilə əlaqədar tutulub saxlanılan bütün şəxslərin qayıtmasmın,
itkin düşmüş
şəxslərin taleyinin
araşdırılmasmın və bütün cənazələrin
qaytarılmasının təmin olunması üçün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, BMT-nin
qaçqınların işləri üzrə ali komissarı ilə və digər beynəlxalq humanitar təşkilatlarla
əməkdaşlıq etmək.
VIII. Laçın dəhlizinə aid aşağıdakı tədbirlər barəsində:
A. Azərbaycan dəhlizi ATƏT-ə icarəyə verir, ATƏT dəhlizdən yalnız Dağlıq
Qarabağın hakimiyyət orqanlarmın istifadəsi üçün müqavilə bağlayır (tranzit üçün
aşağıda, E bəndində göstərilən istisnalarla).
B. ATƏT Dağlıq Qarabağın hakimiyyət orqanlan ilə əməkdaşlıq şəraitində
təhlükəsizliyə nəzarət edir.
C. Laçın dəhlizinin hüdudları yüksək səviyyədə planlaşdırma qrupunun
tövsiyələri, lazımınca nəzərə alınmaqla, II əlavədə razılaşdınlmışdır.
D. ATƏT Laçın şəhərindən yan keçən yolun çəkilməsinə nəzarət edir. Yolun
tikintisi başa çatdıqdan sonra Laçın şəhəri Laçın dəhlizindən çıxanlır. O, (ayıncı
zonanın bir hissəsi kimi) Azərbaycanın inzibati nəzarəti altına qaytanlır və onun
əvvəlki sakinləri qayıda bilərlər.
E. Dəhlizdə daimi məskənlər salınmasına və təhlükəsizlik qüwələrinin icazə
verilmiş kontingentləri istisna olmaqla, silahlı qüwələr yerləşdirilməsinə yol
verilmir. Rəsmi şəxslər, müşahidəçilər və ATƏT-in sülhü müdafıə qüwələrinin
üzvləri, eləcə də Laçm rayonundan Qubadlı rayonuna gedən və ya geriyə qayıdan
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regionun azərbaycanlı sakinləri qabaqcadan xəbər verildikdə istənilən istiqamətdə
tranzit hüququna malikdirlər. Laçın rayonunun dəhlizin çərçivəsindən kənardakı
ərazisi ayırıcı zonanın bir hissəsidir.
IX. Şuşa şəhərinə və Şaumyan rayonuna aid aşağıdakı tədbirlər barəsində:
A. Tərəflər, məhdud xidməti heyəti olan hava hücumundan müdafıə bölmələri
istisna olmaqla, öz silahlı bölmələrini hər iki məntəqədən çıxarırlar.
B. Yerli hakimiyyət orqanları ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan
Hüquqları Bürosu müşahidəçilərinin yerləşdirilməsinə yardım göstərəcəklər.
C. Köçkün şəxslər özlərinin əwəlki daimi yaşayış yerlərinə qayıda bilərlər.
Onların təhlükəsizliyinə müvafıq yerli hakimiyyət orqanları təminat verəcəklər.
D. Qayıdan sakinlər, siyasi partiyalar yaratmaq hüququ da daxil olmaqla,
bütün vətəndaş hüquqlarına malikdirlər. Onlar müvafıq surətdə Bakının və
Stepanakertin parlamentlərində və bu yerlərdə seçkili şuralarda, polisdə və
təhlükəsizlik qüvvələrində həmin yerlərin əhalisi arasında sayına uyğun olaraq
təmsil ediləcəklər.
E. Daimi qarışıq komissiya beynəlxalq yardımın bu yerlərdə ədalətli əsasda və
əhalinin hər iki qrupuna sərfəli şəkildə bölüşdürülməsini əlaqələndirir.
F. Şuşa şəhərinin Şaumyan rayonunun sakinləri yollardan, Azərbaycanın qalan
hissəsi ilə və Dağlıq Qarabağla rabitədən və digər vasitəbrdən təminatlı istifadə
edə biləcəklər.
X. Bu sazişin Azərbaycanla və Dağlıq Qarabağla bağlı problemlərə aid
müddəalarımn həyata keçirilməsinə nəzarət üçün Daimi Qarışıq Komissiya (DQK)
təsis etmək. DQK-nın üç həmsədri var: biri azərbaycanh, biri Dağlıq Qarabağdan
və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin nümayəndəsi. Azərbaycanlı və Dağlıq
Qarabağdan olan həmsədrlərin əsas vəzifəsi sazişi həyata keçirməkdən ibarətdir;
ATƏT-dən olan həmsədrin əsas vəzifəsi isə fıkir aynlıqları təqdirində vasitəçi və
arbitraj olmaqdır. DQK-nın hərbi, iqtisadi, humanitar ve mədəni yardımçı
komissiyaları var. DQK və onun yardımçı komissiyalarının funksiyaları II əlavədə
şərh edilmişdir.
XI. Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında tam
diplomatik münasibətlər yaratmaq.
XII. Bir həmsədri Ermənistan Respublikasından və digər həmsədri
Azərbaycan Respublikasından olmaqla Ermonistan-Azərbaycan İkitərəfli
Komissiyası (EAİK) yaratmaq. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri bu komissiyada
təmsil edilir.
EAİK sərhəd toqquşmalarmm qarşısının alınmasına kömək edir, hər iki
ölkənin sərhəd qoşunlan və digər müvafıq təhlükəsizlik qüvvələri arasında əlaqəni
həyata keçirir və yollann, dəmir yollarımn, rabitə xətlənnin, boru kəmərlərinin
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açılması, ticarət münasibətlərinin və digər münasibətlərin bərpası tədbirlərinə
nəzarət edir.
XIII. BMT Təhlükəsizlik Şurası bu sazişin təminatçısı olacaqdır.
XIV. Bu saziş ATƏT-in Minsk konfransmda hərtərəfli nizamasalma haqqında
saziş bağlanılan vaxtadək qüwədə qalacaqdır. Həmin saziş indiki sazişdə nəzərdə
tutulan təhlükəsizlik və sülhü müdafıə mexanizmlərinin əvəzinə daimi belə
mexanizmlər yaradacaqdır.

II SAZİŞ: status
Preambula
Dağlıq Qarabağın statusu və onun əsas etnik və mədəni xarakterinin
saxlanılması, Ermənistan Respublikası da daxil olmaqla, beynəlxalq birlik üçün
maraq doğurur. O istər Azərbaycan Respublikasının, istərsə də Dağlıq Qarabağın
hakimiyyət orqanlarımn birtərəfli hərəkəti ilə müəyyən edilə bilməz. Status
aşağıdakı parametrlərlə müəyyən olunur:
I. Münaqişədə iştirak edən bütün tərəflərin Azərbaycanın və Ermənistanm
ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığmı tamması.
II. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanm tərkibində dövlət və ərazi qurumudur və
onun öz müqəddəratım təyin etməsi Azərbaycan Respublikası ilə Dağlıq Qarabağın
hakimiyyət orqanları arasında sazişdə rəsmiləşdirildikdən, Minsk konfransı
tərəfındən bəyənildikdən, Azərbaycanın və Dağlıq Qarabağın Konstitusiyalarında
inkorporasiya olunduqdan sonra aşağıdakı hüquqları və imtiyazları əhatə
edəcəkdir.
III. Dağlıq Qarabağ və Naxçıvan Ermənistanla və Azərbaycanla sərbəst və
maneəsiz nəqliyyat və rabitə əlaqəsi saxlamaq hüququna malik olacaq.
IV. Dağlıq Qarabağın inzibati sərhədləri keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətinin sərhədləri üzrə müəyyən edilir.
V. Dağlıq Qarabağın referendumda “Dağlıq Qarabağ xalqı” tərəfındən qəbul
edilmiş öz konstitusiyası olacaqdır. Həmin Konstitusiya bu sənəd əsasmda öz
müqəddəratını təyin etmək forması haqqında Dağlıq Qarabağın hakimiyyət
orqanları ilə Azərbaycan arasında rəsmi sazişi inkorporasiya edəcəkdir.
Azərbaycan bu sazişlərin inkorporasiyası üçün öz Konstitusiyasına müvafıq
dəyişikliklər edəcəkdir.
Dağlıq Qarabağın öz bayrağı, gerbi və himni olacaqdır.
VI.
Dağlıq Qarabağın ərazisində Dağlıq Qarabağın Konstitusiyası və
qanunları işləyir. Əgər Azərbaycanm qanunları, qaydaları və icra qərarlan Dağlıq
Qarabağın Konstitusiyasına və qanunlarına zidd deyildirsə, onlar sonuncunun
ərazisində qüwəyə malikdir.
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VII. Dağlıq Qarabağ özünün qanunvericilik, icra və məhkəmə orqanlarını
müstəqil surətdə formalaşdırır.
VIII. Dağlıq Qarabağ əhalisi Azərbaycan parlamentinə nümayəndələr seçir
və Azərbaycan prezidentinin seçkilərində iştirak edir.
IX.
Dağlıq Qarabağ xaricdə müvafıq nümayəndəliyi olmaq şərti ilə
iqtisadiyyat, elm, mədəniyyət, idman sahələrində və humanitar məsələlərdə əcnəbi
dövlətlərlə və beynəlxalq təşkilatlarla bilavasitə xarici əlaqələr saxlamaq hüququna
malik olacaqdır. Dağlıq Qarabağın siyasi partiyalannın digər ölkələrdəki siyasi
partiyalar ilə əlaqələr yaratmaq hüququ olacaqdır.
X. Dağlıq Qarabağ vətəndaşlarınm üzərində xüsusi olaraq “Dağlıq Qarabağ”
yazılmış Azərbaycan pasportu olacaqdır. Dağlıq Qarabağ vətəndaşları Ermənistan
qanunlarına uyğun olaraq əcnəbilər hesab edilməyəcəklər, istənilən vaxt
Ermənistana mühacirət edə və Ermənistan Respublikasına daimi mühacirət
təqdirində Ermənistan vətəndaşlığım qəbul edə bilərlər.
XI. Dağlıq Qarabağ valyutalarm sərbəst işləndiyi azad iqtisadi zona
olacaqdır.
XII. Dağlıq Qarabağın milli qvardiyası və polis qüvvələri olacaqdır. Dağlıq
Qarabağ vətəndaşlarının Dağlıq Qarabağ ərazisində xidmət etmək hüququ
olacaqdır.
XIII. Azərbaycamn ordusu, təhlükəsizlik və polis qüvvələri Dağlıq Qarabağ
ərazisinə yalmz Dağlıq Qarabağ hakimiyyət orqanlarmın icazəsi ilə daxil olmaq
hüququna malik olacaqdır.
XIV. Dağlıq Qarabağm büdcəsi onun öz ehtiyatlan hesabına əmələ gələn
daxilolmalardan tərtib edilir. Dağlıq Qarabağ hökuməti Azərbaycanın və xarici
ölkələrin şəxslərini və şirkətlərini kapital qoyuluşuna həvəsləndirəcək və buna
təminat verəcəkdir.
XV. Dağlıq Qarabağ çox etnik xarakterə malikdir; hər bir vətəndaş bütün
rəsmi və qeyri-rəsmi hallarda öz milli dilindən istifadə hüququna malikdir.
XVI. BMT Təhlükəsizlik Şurası bu sazişin təminatçısı olacaqdır.

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün etimadın möhkəmləndirilməsi
tədbirləri
Münaqişənin dincliklə aradan qaldırılmasına nail olmaq niyyətini nümayiş
etdirmək üçün tərəflər hər hansı bir digər sazişi gözləmədən etimadın və
təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə dair aşağıdakı tədbirlərdən istənilənləri və
ya onların hamısım həyata keçirə bilərlər:
Azərbaycan və Ermənistan İcevan - Qazax sektorunda öz aralarındakı sərhəd
boyunca atəşkəs rejimini dərhal bərpa etmək barədə öhdəlik götürə bilər. 1992-ci
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ildə tətbiq olunmuş bu rejim təcili telefon rabitəsi xəttindən və sərhəddə birgə keşik
çəkilməsindən ibarət idi;
- tərəflər Dağlıq Qarabağla əlaqədar, məsələn, İcevan-Qazax sektorunda,
Ermənistan-Azərbaycan sərhədi boyunca əlavə müşahidənin həyata keçirilməsi
üçün ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədrinin müşahidə üzrə missiyasmın
genişləndirilməsi haqqında sazişə gələ bilərlər;
- humanitar tələbatların (istər Azərbaycanın köçkün şəxsləri üçün, istərsə də
Dağlıq Qarabağın daxilində) müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə BMT-nin
Qaçqınların İşləri üzrə Ali Komissannm və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin
köməyi ilə dialoq. Bu, ya BMT Ali Komissannm, ya da Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsinin razılığı ilə həyata keçirilə bilər;
- Dağlıq Qarabağ regionunda həm ermənilər üçün, həm də azərbaycanhlar
üçün açıq olan həftəlik və ya gündəlik bazarların təşkili. Bu, sərhədi keçmək üçün
məntəqələr yaradılmasım, bazar meydançalarma gələn yolların açılmasmı və
minalardan təmizlənməsini, tranzit rejimlərinin və ticarət qaydalarımn modallığı
haqqında sazişlər bağlanmasmı tələb edəcəkdir.
*
ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri münaqişənin dinc yolla aradan
qaldınlması üçün indiyə qədər üç təklif irəli sürmüşlər. Bunlardan birincisi 1997-ci
il iyulun 18-də təqdim edilmiş və şərti olaraq daha çox “paket həll” adı ilə tanman
təklifdir. Həmin təklif müəyyən qeyd-şərtlərlə münaqişənin həllində əsas kimi
Azərbaycan tərəfmdən qəbul edilmişdir. Lakin Ermənistan bu təkliflə
razılaşmamışdır.

Əlavə III.2.6

ATƏT-in Minsk qrupunun sədarəti
Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin
dayandırılması haqqında
SAZİŞ *
2 dekabr 1997-ci il

PREAMBULA
Tərəflər uzun sürən Dağlıq Qarabağ münaqişəsini dincliklə nizama salıb
mövcud atəşkəsi möhkəm sülhə çevirmək əzmində olaraq;
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regionda sülhün və əməkdaşlığın onların xalqlarının tərəqqisi və fıravanlığı
üçün əhəmiyyətini təsdiqləyərək;
Qafqaz xalqlarma demokratik təsisatlar, rifahın yüksəlməsi və gələcəyə böyük
ümid bəslənməsi şəraitində normal və səmərəli həyat sürmək imkanı verməklə bu
regionun birgə iqtisadi inkişafı üçün zəmin yaratmaq istəyərək;
bu sazişə uyğun olaraq əməkdaşlığın bütün regionda ticarət, nəqliyyat və
rabitə sahəsində normal münasibətlərə gətirib çıxaracağını, beynəlxalq təşkilatlarm
köməyi ilə insanlara öz şəhər və kəndlərini bərpa etməyə, regionda xarici kapital
qoyuluşlarmm xeyli artması üçün lazımi sabitlik yaradılmasına və müqəddəm
şərtləri Qafqaz regionunun özündə olan təbii tərəqqinin bütün insanlar üçün əldə
edilməsinə doğru aparan qarşılıqh surətdə faydalı ticarətə yol açmasına və insanlar
arasında barışığın və əməkdaşlığın onların çox böyük potensialını qonşularmın və
dünya xalqlarının firavanlığı üçün sərbəstləşdirməyə imkan verəcəyini dərk edərək;
BMT nizamnaməsinin müddəalanna, ATƏT-in əsas prinsiplərinə və
qərarlarına, beynəlxalq hüququn hamılıqla tanınmış normalarına və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 nönırəli qətnamələrinin tamamilə
həyata keçirilməsinə sadiq qalaraq;
ATƏT-in üzvü olan dövlətlərin münaqişənin dincliklə nizama salınmasında
səylərini gücləndirmək və ATƏT-ə kömək etmək barədə 1994-cü ildə Budapeşt
sammitində öhdəlik götürdüklərini və onlann Minsk konfransının həmsədrlərinə
operativ danışıqlar aparmağa dair tapşırıq veıdiklərini və silahlı münaqişənin
dayandırılması haqqında tərəflər arasında saziş əldə edildikdən sonra BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafıq qətnaməsinin qəbul olunacağı təqdirdə sülhün
qorunması üzrə ATƏT-ə çoxmilli qüvvələr verməyə siyasi cəhətdən hazır olduqlan
barədə bəyanatım xatırladaraq;
Dağlıq Qarabağın qəti statusunu müəyyənləşdirəcək hərtərəfli nizamasalmaya
təxirə salınmadan nail olmaq məqsədi ilə sülh prosesini vicdanla davam etdirmək
əzmində olaraq aşağıdakılar barədə öz üzərlərinə öhdəliklər götürürlər:
I. Tərəflər öz aralarındakı mübahisələrin həlli üçün zor işlətməklə
hədələməkdən və ya zor işlətməkdən imtina edir və çəkinirlər. Onlar bütün belə
mübahisələri, o cümlədən bu sazişin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yarana biləcək
mübahisələri dinc vasitələrlə, ilk növbədə danışıqlar yolu ilə, o cümlədən ATƏT-in
Minsk prosesi çərçivəsində danışıqlar yolu ilə həll edirlər.
II. Tərəflər öz silahlı qüvvələrini aşağıdakı müddəalara uyğun olaraq və 1-ci
əlavədə müfəssəl şərh edildiyi kimi çıxarırlar:
A)
birinci mərhələdə qüwələr Dağlıq Qarabağdan şərqə və cənuba doğru
uzanan indiki təmas xətti boyunca 1-ci əlavədə göstərilmiş xətləri və bu əlavədə
olan cədvələ müvafıq surətdə, ATƏT-in çoxmilli qüvvələrinin ön dəstəsini hərbi
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nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılmış raüvəqqəti bufer zonasında ilkin qaydada
yerləşdirməyə, tərəfləri bu xətt boyunca ayırmağa və qüvvələrin çıxarılmasının
ikinci mərhələsi zamanı təhlükəsizliyi təmin etməyə imkan yaradılması məqsədi ilə
yüksək səviyyədə planlaşdırma qrupunun (YSPQ) tövsiyələri lazımmca nəzərə
alınmaqla çəkilirlər.
B)
ikinci mərhələdə qüwələr eyni vaxtda və 1-ci əlavədə göstərilmiş cədvələ
müvafıq surətdə aşağıdakı qaydada çıxanlır:
(1) Ermənistan Respublikasınm sərhədləri xaricində yerləşdirilmiş
Ermənistanın hər hansı qüwələri bu sərhədlərin hüdudları daxilinə aparılır.
(2) Dağlıq Qarabağın qüvvələri, Laçın rayonu istisna olmaqla, Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) 1988-ci il hüdudları daxilinə aparıhr.
(3) Azərbaycanm qüwələri YSPQ-nin tövsiyələrinə əsasən, 1-ci əlavədə
göstərilmiş xətdən kənara çıxarılır və Ermənistanm hər hansı ərazisindən çıxarılır.
(4) Ağır silahlar YSPQ-nin tövsiyələrinə əsasən, ATƏT-in süihü müdafıə
qüwələrinin müşahidəsi altmda, 1-ci əlavədə şərh edilmiş şəffafhq və
hesabatvermə tələblərinə əməl edilməklə bu əlavədə göstərilmiş yerlərə aparılır.
III.
Qüvvələrin bu cür çıxarılması və yerdəyişməsinin aid olduğu ərazi, 2-ci
əlavədə müfəssəl şərh olunduğu kimi, bufer zonasını və ayırıcı zonanı əmələ
gətirir:
A. Qüvvələrin çıxarılması başa çatdıqdan sonra bufer zonası DQMV-nin
1988-ci il hüdudları, Laçın rayonunun şimal və cənub hüdudları boyunca yerləşir.
Bufer zonasında əhali məskunlaşdırılmır və ATƏT-in sülhü müdafıə əməliyyatınm
elementləri istisna olmaqla, tamamilə silahsızlaşdırılır.
B. 2-ci əlavədə müfəssəl şərh edildiyi kimi, daimi qarışıq komissiya ilə
əməkdaşlıq şəraitində fəaliyyət üçün icazə verilmiş qüvvələr, o cümlədən aşağıda
göstərilən qüvvələr istisna olmaqla, ayırıcı zona silahsızlaşdırılır:
(1) - sülhü müdafıə əməliyyatımn elementləri;
(2) - sərhəddə keşik çəkmək və minalardan təmizləmə üçün bölmələr;
(3) - say tərkibi və icazə verilmiş silahı 2-ci əlavədə müəyyən edilmiş mülki
polis.
C. 2-ci əlavədə şərh edildiyi kimi, bufer zonasında və ayırıcı zonada uçuşsuz
zona yaradılır, ATƏT-in sülhü müdafiə əməliyyatınm nəzarəti altmda tərəflər bu
zonada hərbi uçuşlar keçirilməsinə yol vermirlər.
D. II maddəyə uyğun olaraq qüwələr çıxarıldıqdan sonra Dağlıq Qarabağın
hakimiyyət orqanlarmın nəzarət etdikləri bütün yerlərdə təhlükəsizlik Dağhq
Qarabağın mövcud hərbi strukturları və təhlükəsizlik strukturları tərəfindən təmin
olunur.
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IV. ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt sammitinin qərarlarına uyğun olaraq,
tərəflər ATƏT-in çoxmilli sülhü müdafiə əməliyyatına (“SMƏ”) dəvət edir və onun
yerləşdirilməsinə kömək göstərirlər. O, 7-ci maddədə müəyyən olunduğu kimi,
daimi qanşıq komissiya və Ermənistan-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyası
ilə əməkdaşlıqda fəaliyyət göstərəcəkdir.
SMƏ qüwələrin və ağır silahların çıxanlmasına, hərbi uçuşlara yol
verilməməsinə, silahsızlaşdırma rejiminin qoruyub saxlanmasına və 2-ci əlavədə
şərh olunduğu kimi, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətə nəzarət edir.
Tərəfiər bu mövqelərdən ötrü BMT Təhlükəsizlik Şurasını bir ildən az olmayaraq
ilkin dövr üçün müvafiq qətnamə qəbul etməyə və lazım gəldikdə ATƏT-in
fəaliyyətdə olan sədrinin tövsiyəsi ilə həmin qətnamənin müddəalarını bərpa
etməyə çağırırlar. Tərəflər razıdırlar ki, çoxmilli sülhü müdafiə əməliyyatının
ümumi müddəti regiondakı vəziyyətdən və münaqişənin hərtərəfli həllinin
sürətindən asılı olaraq minimum zərurət həddində olacaqdır. Tərəflər bu sazişin
həyata keçirilməsini təmin etmək və sülhü müdafiə əməliyyatının hər hansı şəkildə
pozulmasının və ya dayandırılmasınm qarşısmı almaq üçün SMƏ ilə tam
əməkdaşlıq edırlər.
V. Tərəflər, 2-ci əlavədə şərh olunduğu kimi, şəxslərin ayıncı zonadakı öz
əwəlki daimi yaşayış yerlərinə təhlükəsiz və könüllü qayıtmasına kömək edirlər.
Bu zonada silahsızlaşdırma rejiminə əməl olunacağına bütün tərəflərdə inam
yaratmaq üçün daimi qanşıq komissiya ilə əməkdaşlıq şəraitində SMƏ qayıdan
əhalinin təhlükəsizliyinə göz qoyur. Tərəflər bu sazişlə və ya hərtərəfli
nizamasalma ilə əhatə olunmuş və Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə və
gərginlik nəticəsində 1987-ci ildən sonra köçmüş şəxslərdən savayı, qalan digər
bütün şəxslərin tezliklə təhlükəsiz şəraitdə və könüllü şəkildə qayıtmasınm həyata
keçirilməsi haqqında danışıqlar aparırlar.
VI. Qüvvələrin çıxarılması ilə eyni vaxtda tərəflər yolların, dəmir yollarının,
elektrik və rabitə xətlərinin açılması, ticarətin və digər münasibətlərin bərpası
məqsədi ilə bütün tədbirləri buna mümkün qədər qısa müddətdə nail olmaq üçün
bütün lazımi işləri 3-cü əlavədə şərh olunmuş cədvələ və konkret müddəalara
müvafıq olaraq dərhal həyata keçirirlər. Tərəflər etnik azlıqlar da daxil olmaqla, bu
əlaqələrdən hamınm istifadə etməsinə təminat yaradacaq, onların regionun başqa
yerlərindəki öz etnik icmaları ilə maneəsiz ünsiyyətini təmin edəcəklər. Tərəflərdən
hər biri bütün blokadaları aradan götürməyi və yüklərin, insanlann bütün digər
tərəflərə maneəsiz olaraq çatdınlmasmı təmin etməyi öhdəsinə götürür. Tərəflər öz
aralarında sərbəst və təhlükəsiz dəmiryol əlaqəsini təmin edəcəklər.
VII. Tərəflər münaqişə ilə bağlı tutulub saxlamlan bütün şəxslərin tezliklə və
təhlükəsiz qayıtmasını təmin etmək, itkin düşənlərin taleyini araşdırmaq, bütün
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cənazələrin qaytarılmasım və humanitar yardımın, bərpa məqsədli yardımın
münaqişənin gedişində zərər çəkmiş rayonlara özlərinin nəzarət etdikləri ərazi
vasitəsilə ayrı-seçkilik qoyulmadan daşmmasını təmin etmək üçün Beynəlxalq
Qızıl Xaç Komitəsi, BMT-nin Qaçqınların İşləri üzrə Ali Komissarlığı və digər
beynəlxalq təşkilatlarla tam əməkdaşlıq edirlər. Tərəflər etimadı möhkəmlətmək
tədbirlərinin həyata keçirilməsində Daimi Qarışıq Komissiya vasitəsilə ATƏT-in
sülhü müdafıə əməliyyatı ilə əməkdaşlıq edirlər.
VIII. Tərəflər bu sazişin Azərbaycana və Dağhq Qarabağa aid problemlər
barəsində müddəalarımn həyata keçirilməsinə nəzarət etmək üçün dərhal Daimi
Qarışıq Komissiya (DQK) yaradırlar. DQK-nın əsas vəzifəsi sazişin həyata
keçirilməsinə nəzarət etməkdən ibarətdir; ATƏT-dən olan sədrin vəzifələrinə fıkir
ayrılıqları zamam vasitəçilik etmək və təbii fəlakətlər kimi fövqəladə hallarda
tədbirlər görülməsinə sanksiya verilməsi də daxildir. DQK-nın hərbi, iqtisadi,
humanitar və mədəni yardımçı komissiyaları və rabitə üzrə yardımçı komissiyası
olur. DQK-nın strukturu, funksiyaları və ona aid başqa təfərrüatlar 4-cü əlavədə
şərh edilmişdir.
IX. Tərəflər Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd toqquşmalarınm
qarşısınm alınmasına kömək edilməsi, hər iki ölkənin sərhəd qoşunları və digər
müvafıq təhlükəsizlik qüwələri arasında əlaqələr qurulması və yolların, dəmir
yollarının, rabitənin, boru kəmərlərinin açılmasına, ticarət münasibətlərinin və
başqa münasibətlərin bərpası tədbirlərinə nəzarət olunması və bu tədbirlərə kömək
göstərilməsi üçün dərhal Ermənistan-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyası
(EAHK) yaradırlar. EAHK-ın iki həmsədri olur: biri Ermənistandan, digəri
Azərbaycandan. Komissiyaya ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin təyin etdiyi
nümayəndə daxildir. EDHK-ın strukturu, funksiyaları va ona aid digər təfərrüatlar
5-ci əlavədə şərh olunmuşdur. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan
Respublikası bir-birlərinin paytaxtlarında əlaqə büroları yaradırlar.
X. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hərbi tarazlıq və
Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında müqaviləyə tam əməl edilməsi də daxil
olmaqla, regionda təhlükəsizliyin artmasım təmin etmək məqsədi ilə müvafıq
beynəlxalq və regional forumlarda ikitərəfli və çoxtərəfli danışıqlara qoşulurlar.
XI. Bu müqavilədə üç tərəf; beləliklə, münaqişənin hərbi cəhətinə son qoyaraq
Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyənləşdirilməsini və Laçın, Şuşa və Şaumyan
problemlərinin həllini əhatə edən siyasi cəhət də daxil olmaqla, münaqişənin bütün
başqa cəhətlərinin hərtərəfli həllinə təxirəsalınmadan nail olmaq üçün Minsk
konfransı həmsədrlərinin və müvafıq surətdə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
dəvət etdiyi digər tərəflərin köməyi ilə damşıqları vicdanla davam etdirməyə
razılaşırlar; bu danışıqlar yolu ilə nizamasalmaya nail olduqdan sonra belə
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nizamasalma mümkün qədər tezliklə çağırılan Minsk konfransında beynəlxalq
birlik tərəfındən tanmmahdır.
XII. Tərəflərdən hər biri digər tərəflərin və onların əhalisinin təhlükəsizliyinə
tamamilə hörmət edir. Tərəflər öz xalqları arasında ticarətə və normal qarşılıqlı
fəaliyyətə kömək göstərərək onların arasında mehriban qonşuluq münasibətlərini
inkişaf etdirməyi və bu sazişi, yaxud xoş münasibətləri sarsıda biləcək
bəyanatlardan və ya hərəkətlərdən çəkinməyi öhdələrinə götürürlər.
XIII. Sülhün qorunması və qoşunların çıxarılmasına nəzarət barədə yuxarıda
şərh edilmiş konkret müddəalara əlavə olaraq və ATƏT-in müvafıq prinsiplərini və
öhdəliklərini, o cümlədən 1992-ci ilin Helsinki sənədində və 1994-cü ilin Budapeşt
sənədində əksini tapmış prinsipləri və öhdəlikləri xatırladaraq ATƏT bu sazişin
bütün cəhətlərinin tamamilə həyata keçirilməsinə müvafıq mexanizmlər vasitəsilə
nəzarət edir və sazişin şərtlərinin pozulmasımn qarşısım almaq və belə hallara
mane olmaq üçün həmin prinsiplərə və qərarlara uyğun olaraq müvafıq tədbirlər
görür. Bu sazişin şahidləri ATƏT-in Daimi Şurası və Birləşmiş Millətlər
Təşkilatınm Təhlükəsizlik Şurası vasitəsilə fəaliyyət göstərərək onun tam şəkildə
həyata keçirilməsinə kömək edirlər. Bu saziş ciddi şəkildə pozulduğu təqdirdə,
onlar zəruri tədbirlər barəsində öz aralarında məsləhətləşir, ATƏT-in fəaliyyətdə
olan sədrinə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası sədrinə və
Birləşmiş Millətlər Təşkilatmın baş katibinə dərhal məlumat verir və ATƏT-in
Daimi Şurasından, yaxud BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından bununla əlaqədar
müvafiq hərəkətləri nəzərdən keçirməyi xahiş edirlər.
XIV. Tərəflər Dağhq Qarabağın, onun əhalisinin və qayıdan köçkün şəxslərin
təhlükəsizliyinə təminat da daxil olmaqla, bu sazişin müddəalarına əməl
olunmasını təmin etmək və bu sazişdən irəli gələn bütün öhdoliklərin yerinə
yetirilməsi üçün lazımi tədbirlər görmək barədə öz üzərilərinə qarşılıqlı öhdəliklər
götürürlər.
XV. Bu saziş imzalandıqdan və ratifikasiya olunduqdan sonra qüvvəyə minir
və hərtərəfli nizamasalma barədə XI bənddə xatırladılan istisnalarla birlikdə
qüvvədə qalır. Bu saziş bütün tərəflərin razılığı ilə dəyişdirilə, ona əlavolər cdilə və
dayandnıla bilər.
*A T Ə T -in M insk qrupu h ə m sə d rlə rin in

ikinci təklifı

1997-ci il dckabrın 2 -d ə

m ünaqişə tərəflorinə təqdim o lu n m u şd u r. B u v a ria n t daha ço x “ m ərh ələli h ə ll” kim i tanınır.
A zərbaycan tərəfi h əm in təklifə d ə ra zılıq v erm işd ir. Lakin E rm ənistan torəfı bu təklifı də
qəbul etm əm işdir.
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Əlavə III. 2.7

Dağlıq Qarabağ silahlı münaqişəsinin hərtərəfli həllinin
prinsipləri haqqında*
7 rıoyabr 1998-ci il
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, dövlətlərin ərazisi bütövlüyü və xalqların öz
müqəddəratını təyin etməsi prinsipləri də daxil olmaqla, beynəlxalq hüququn
normalarına və prinsiplərinə müvaflq surətdə həll etmək əzmində olan Ermənistan,
Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ aşağıdakılar barədə razılığa gəlirlər:

I. Dağlıq Qarabağın statusu haqqında saziş
Tərəflər Dağlıq Qarabağın statusu haqqında saziş imzalayacaqlar və o,
aşağıdakı müddəalardan ibarət olacaqdır:.
Dağlıq Qarabağ respublika formasında dövlət və ərazi qurumudur və
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanmmış sərhədləri daxilində onunla ümumi
dövlət yaradır.
Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ müvafıq dövlət hakimiyyəti orqanları arasında
səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi və qarşılıqlı surətdə həvalə olunması
predmetlərinin hüdudlannı müəyyənləşdirmək haqqında saziş imzalayacaq və onun
Konstitusiya qanunu qüwəsi olacaqdır.
Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ birgə səlahiyyətlər sahəsinə aid siyasəti və
fəaliyyəti müəyyənləşdirmək üçün prezidentlərin, baş nazirlərin, parlament
sədrlərinin nümayəndələrinin daxil olacağı birgə komitə yaradırlar.
Əlaqə saxlamaq və birgə tədbirləri əlaqələndirmək üçün Bakıda və
Stepanakertdə
müvafıq
olaraq Dağlıq Qarabağın
və
Azərbaycanın
nümayəndəlikləri yaradılır.
Dağlıq Qarabağ xaricdə müvafıq nümayəndəliyi olmaq şərtilə iqtisadiyyat,
ticarət, elm, mədəniyyət, idman və humanitar sahələrdə əcnəbi dövlətlərlə, bu
problemlərlə bağlı olan regional və beynəlxalq təşkilatlarla birbaşa xarici əlaqələr
saxlamaq hüququna malik olacaqdır. Dağlıq Qarabağdakı siyasi partiyaların və
ictimai təşkilatların xarici dövlətlərin siyasi partiyaları və ictimai təşkilatlan ilə
əlaqələr yaratmaq hüququ olacaqdır.
Dağlıq Qarabağ özünün mənafeləri ilə bağlı məsələlər üzrə Azərbaycanın
xarici siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir. Belə məsələlər haqqında
qərarlar iki tərəfın razılığı olmadan qəbul edilə bilməz.
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Dağlıq Qarabağ hökuməti özünün xüsusi maraqları olan xarici dövlətlərdəki
Azərbaycan səfırliklərində və ya konsul idarələrində öz nümayəndələrinə malik
ola, habelə beynəlxalq danışıqlarda, əgər bunlar Dağhq Qarabağın mənafelərinə
aiddirsə, iştirak etmək üçün Azərbaycan nümayəndə heyətlərinin tərkibində öz
ekspertlərini göndərə bilər.
Dağlıq Qarabağın sərhədləri keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin
sərhədlərinə uyğun olacaqdır. Onların mümkün olan dəqiqləşdirilməsi və ya
dəyişdirilməsi Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasmda xüsusi qarşılıqlı
razılaşmaların mövzusu ola bilər.
Azərbaycanla Dağlıq Qarabağ arasında sərhədlər bir-birinin silahsız
vətəndaşlarmın sərbəst hərəkəti üçün qarşıhqlı surətdə açıq olacaqdır. Gediş-gəliş
və işgüzar əlaqələr zamanı onlardan gömrük rüsumu və ya başqa rüsumlar
tutulmayacaqdır. Daimi yaşayış hüququ verilməsi müvafıq hökumətlərin
səlahiyyətlərinə aid ediləcəkdir.
Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ mübahisələrin nizama salınması üçün zor
işlətməyəcək və ya zor işlətməklə hədələməyəcəklər.
Birgə komitə çərçivəsində aradan qaldırıla bilməyən mübahisələr və ya fıkir
ayrılıqlan yarandıqda tərəflər ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin məsləhətçi rəyini
soruşa bilərlər və o, qəti qərar qəbul edilərkən nəzərə alınacaqdır.
Dağlıq Qarabağın statusuna Dağlıq Qarabağın statusu haqqında Minsk
konfransı tərəfındən bəyənilmiş sazişdə rəsmiləşdiriləcək aşağıdakı hüquqlar və
imtiyazlar da daxildir:
1. Dağlıq Qarabağın referendumda Dağlıq Qarabağ xalqı tərəfındən qəbul
edilmiş öz Konstitusiyası olacaqdır. Bu Konstitusiya Dağlıq Qarabağın statusu
haqqında sazişin müddəalarım inkorporasiya edəcəkdir. Müvafıq olaraq
Azərbaycan bu sazişin inkorporasiyası üçün öz Konstitusiyasına dəyişikliklər
edəcəkdir.
Bu sazişin va ya Dağlıq Qarabağ və Azərbaycan konstitusiyalarınm onu
inkorporasiya edən hissələrinin müddəaları hər üç tərəfın razıhğı olmadan
dəyişdirilə bilməz.
2. Dağlıq Qarabağ ərazisində Dağlıq Qarabağın Konstitusiyası və qanunları
işləyir. Əgər Azərbaycan qanunları, qaydaları və icra qərarları Dağlıq Qarabağın
Konstitusiyasma və qanunlarına zidd deyilsə, onun ərazisində qüwəyə malikdir.
3. Dağlıq Qarabağın öz bayrağı, gerbi və himni olacaqdır.
4. Dağlıq Qarabağ öz Konstitusiyasına müvafıq olaraq qanunvericilik, icra və
məhkəmə orqanlannı müstəqil surətdə formalaşdırır.

811

Ermənistatıın Azərbaycana təcavüzü: Təhlilixronika (1987-2011)

5. Dağlıq Qarabağ vətəndaşlarının şəxsiyyət vəsiqəsi kimi üzər ndə xüsusi
olaraq “Dağlıq Qarabağ” yazılmış Azərbaycan pasportu olacaqdır. Y 'itıız Dağlıq
Qarabağ hökumətinin belə pasportları vermək hüququ olacaqdır.
Dağlıq Qarabağm erməni mənşəli vətəndaşları Ermənistana mühacirət edəndə
və oraya daimi yaşamağa köçdükdə həmin ölkənin qanunlarına müvafıq olaraq
Ermənistan vətəndaşlığı ala bilərlər.
6. Dağlıq Qarabağ əhalisinin Azərbaycan parlamentinə öz nümayəndələrini
seçmək və Azərbaycan prezidenti seçkilərində iştirak etmək hüququ var.
7. Dağlıq Qarabağ azad iqtisadi zona olacaq, Azərbaycan pul tıişanları ilə
yanaşı işlənən öz pul nişanlarmı buraxmaq hüququna, habelə öz markalarım
buraxmaq hüququna malik olacaqdır.
8. Dağlıq Qarabağın Ermənistanla və Azərbaycanla azad və maneəsiz
nəqliyyat və rabitə əlaqəsi saxlamaq hüququ olacaqdır.
9. Dağlıq Qarabağın könüllülük əsasında formalaşdırılan milli qvardiyası,
(təhlükəsizlik qüwələri) və polis qüvvələri olacaqdır. Bu qüvvələr Azərbaycan
hökumətinin razılığı olmadan Dağlıq Qarabağdan kənarda fəaliyyət göstərə bilməz.
10. Azərbaycanın ordusunun, təhlükəsizlik qüwələri və polisinin Dağlıq
Qarabağın hakimiyyət orqanlarınm razılığı olmadan Dağlıq Qarabağın ərazisinə
daxil olmaq hüququ olmayacaqdır.
11. Erməni dili Dağlıq Qarabağın əsas rəsmi dili, Azərbaycan diii isə ikinci
rəsmi dilidir. Onun vətəndaşları bütün rəsmi və qeyri-rəsmi hallarda digər doğma
dillərdən də istifadə edə bilərlər.
12. Dağlıq Qarabağın büdcəsi öz mənbələrindən alınan vəsaitdən ibarət
olacaqdır. Dağlıq Qarabağ hökuməti Azərbaycan şirkətlərini və xarici şirkətləri,
şəxsləri kapital qoymağa həvəsləndirəcək, buna təminat verəcəkdir.

II. Laçm dəhlizi barədo
Azərbaycanm və Dağlıq Qarabağın razılığı ilə əgər Laçın rayonunun xüsusi
rejiminə dair digər qərarlar qəbul edilməsə, Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında
maneəsiz əlaqələri təmin etmək məqsədi ilə Dağltq Qarabağın Laçın dəhlizindən
istifadə etməsi məsələsi ayrıca razılaşmanm mövzusu olacaqdır. Laçın rayonu daim
tam silahsızlaşdırılmış zona olaraq qalmalıdır.

III. Şuşa şəhəri və Şaumyan şəhəri barədə
Tərəflər razılaşırlar ki, bütün Azərbaycan qaçqınları Şuşa şəhərinə, öz daimi
yaşayış yerlərinə qayıda bilərlər. Onların təhlükəsizliyi Dağlıq Qarabağın müvafıq
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hakimiyyət orqanları tərəfındən təmin ediləcəkdir. Onlar Dağlıq Qarabağın bütün
vətəndaşları ilə eyni hüquqa, o cümlədən siyasi partiyalar yaratmaq, bütün
səviyyələrdə seçkilərdə iştirak etmək, dövlət qanunvericilik orqanlarına və yerli
özünüidarə orqanlarına seçilmək, dövlət qulluğuna, o cümlədən hüquq-mühafizə
orqanlarına işə qəbul edilmək hüququna malik olacaqlar.
Erməni qaçqmları da Şaumyan şəhərinə qayıdarkən eyni hüquqları alacaqlar.
Şuşa şəhərinin və Şaumyan şəhərinin sakinləri yollardan, Azərbaycanm və
Dağlıq Qarabağm qalan yerləri ilə rabitədən və digər əlaqələrdən heç bir
məhdudiyyət olmadan istifadə edə biləcəklər.
Dağlıq Qarabağın və Azərbaycanm hakimiyyət orqanlart müvaftq olaraq Şuşa
və Şaumyan şəhərlərində ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları
Bürosunun nümayəndəliklərinin yerləşdirilməsinə və fəaliyyətinə kömək
göstərəcəklər.
***
Dağlıq Qarabağın statusu haqqında sazişi üç tərəf imzalayacaq və o, Minsk
konfransı tərəfındən bəyənildikdən sonra qüwəyə minəcəkdir.

IV. Silahlı münaqişənin dayandırılması haqqında saziş
Tərəflər razılaşırlar ki, silahlı münaqişənin dayandırılması haqqında saziş
aşağıdakı müddəaları əhatə edəcəkdir:
I. Tərəflər öz aralarında mübahisələrin həlli üçün zor işlətməklə
hədələməkdən, yaxud zor işlətməkdən imtina edirlər. Onlar silahlı münaqişənin
dayandırılması haqqında sazişin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar meydana çıxa
biləcək mübahisələr daxil olmaqla, bütün belə mübahisələri dinc vasitələrlə, ilk
növbədə birbaşa danışıqlar yolu ilə, yaxud ATƏT-in Minsk prosesi çərçivəsində
həll edirlər.
II. Tərəflər öz silahlı qüvvələrini aşağıdakı müddəalara müvafıq olaraq və 1-ci
əlavədə ətraflı şərh edildiyi kimi çıxarırlar:
A.
Birinci mərhələdə Dağlıq Qarabağdan şərqə və cənuba doğru indiki təmas
xətti boyunca olan qüvvələr I əlavədə razılaşdırılmış xətlərə tərəf bir neçə kilometr
geri çəkiləcəkdir, bu zaman ATƏT-in çoxmilli qüvvələrinin ön dəstəsini hərbi
nöqteyi-nəzərdən əsaslandırılmış bufer zonasında ilkin qaydada yerləşdirməyə,
tərəfləri bu xətt boyunca ayırmağa və qüvvələrin çıxanlmasmın ikinci
mərhələsində təhlükəsizliyin təmin edilməsinə imkan yaratmaq məqsədi ilə Yüksək
Səviyyədə Planlaşdırma Qrupunun (YSPQ) tövsiyələri lazımınca nəzərə alınmaqla
çəkilirlər.
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B.
İkinci mərhələdə qüwələr eyni vaxtda və 1-ci əlavədə razüaşdırılmış
cədvələ müvafıq surətdə aşağıdakı qaydada çıxarılacaqdır:
(1) Ermənistan Respublikasınm sərhədləri xaricində yerləşən Ermənistanın
hər hansı qüwələri bu sərhədlərin hüdudları daxilinə aparılır.
(2) Dağlıq Qarabağın qüvvələri Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında
maneəsiz gediş-gəliş haqqında saziş əldə edilənədək Laçın rayonu istisna olmaqla,
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin (DQMV) 1988-ci ildəki hüdudları daxilinə
aparılır.
(3) Azərbaycanm qüwələri YSPQ-nin tövsiyələrinə əsasən 1-ci əlavədə
göstərilmiş xətdən kənara çıxarılır və Ermənistanm hər hansı ərazisindən çıxarılır.
(4) Ağır silahlar YSPQ-nin tövsiyələrinə əsasən, ATƏT-in sülhü müdafıə
əməliyyatınm nəzarəti altında, 1-ci əlavədə şərh olunmuş şəffaflıq və hesabatvennə
tələblərinə əməl edilməklə bu barədə göstərilmiş yerlərə çıxarüır.
III. Qüvvələrin bu cür çıxarılması nəticəsində azad olunmuş ərazi aşağıdakı
müddəalara müvafıq olaraq və 2-ci əlavədə müfəssəl şərh edildiyi kimi, bufer
zonası və ayırıcı zona təşkil edir:
A. Qüvvələrin çıxarılması başa çatdıqdan sonra bufer zonası DQMV-nin
1988-ci il hüdudları boyunca yerləşir. Əlavə razılaşma əldə edilərsə, o Laçın
rayonu hüdudları boyunca da keçə bilər. Bufer zonası məskunlaşdırümır, ATƏT -in
sülhü müdafiə əməliyyatının elementləri
istisna olmaqla,
tamamilə
silahsızlaşdırüır.
B. 2-ci əlavədə müfəssəl şərh edildiyi kimi, sülhü müdafıə əməliyyatının
daimi qarışıq komissiya ilə əməkdaşhq fəaliyyəti üçün icazə verilmiş, o cümlədən
qüvvələr istisna olmaqla, ayırıcı zona silahsızlaşdırılır:
(1) Sülhü müdafıə əməliyyatının elementləri,
(2) Azərbaycanm sərhəddə keşik çəkmək və minalardan təmizləməyə uyğun
bölmələri,
(3) Azərbaycanm say tərkibi və icazə verilmiş silahlı, 2-ci əlavədə müəyyən
edilmiş mülki polisi.
C. 2-ci əlavədə şərh edildiyi kimi, bufer zonasında və ayırıcı zonada ATƏT-in
sülhü müdafıə əməliyyatmın nəzarəti altında uçuşsuz zona yaradılır, tərəflər bu
zonada hərbi uçuşlara yol vermirlər.
D. II maddəyə müvafıq olaraq qüvvələr çıxarıldıqdan sonra Dağlıq Qarabağın
hakimiyyət orqanlarınm nəzarət etdikləri bütün yerlərdə təhlükəsizlik Dağlıq
Qarabağın mövcud təhlükəsizlik strukturları tərəfındən təmin olunur.
IV. ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt sammitinin qərarma uyğun olaraq tərəflər
ATƏT-in çoxmilli sülhü müdafıə əməliyyatına (“SMƏ”) dəvət edilir və onun
yerləşdirilməsinə kömək göstərirlər, o, Daimi Qarışıq Komissiya (DQK) və
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Ermənistan-Azərbaycan Hökumətlərarası Komissiyası (EAHK) ilə əməkdaşlıqda
fəaliyyət göstərəcəkdir. SMƏ qüwələrin və ağır silahların çıxarılmasma, hərbi
uçuşlara yol verilməməsinə, silahsızlaşdırma rejiminin qorunub saxlanmasına və
2-ci əlavədə şərh edildiyi kimi, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətə
nəzarət edir.
Sülhü müdafiə əməliyyatı BMT Təhlükəsizlik Şurasımn müvafiq qətnaməsinə
əsasən ilkin mərhələdə bir ildən çox olmayan müddətə təsis edilir və zərurət
olduqda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin tövsiyəsi ilə uzadüır. Tərəflər bununla
razıdırlar ki, çoxmillətli sülhü müdafıə əməliyyatımn ümumi müddəti regiondakı
vəziyyətdən və münaqişənin hərtərəfli nizama sahnmasmın həyata keçirilməsi
sürətindən asılı olaraq minimum zərurət həddində olacaqdır. Tərəflər bu sazişin
həyata keçirilməsini təmin etmək və sülhü müdafıə əməliyyatmın hər hansı şəkildə
pozulmasının, yaxud dayandırılmasının qarşısını almaq üçün SMƏ ilə tam
əməkdaşlıq edirlər.
V. Tərəflər, 2-ci əlavədə göstərildiyi kimi, qaçqınların və köçkünlərin
təhlükəsiz və könüllü surətdə ayırıcı zonadakı daimi yaşayış yerlərinə qayıtmasına
kömək edirlər. Bu zonada silahsızlaşdırma rejiminə əməl olunacağına bütün
tərəflərdə inam yaratmağa kömək etmək məqsədi ilə SMƏ qayıdan əhalinin
təhlükəsizliyinə daimi qarışıq komissiya ilə əməkdaşlıqda nəzarət edir. Tərəflər bu
sazişlə əhatə olunanlardan savayı, Ermənistanla Azərbaycan arasında 1987-ci ildən
sonra baş vermiş münaqişə və gərginlik nəticəsində qaçqın, yaxud köçkün düşmüş
bütün digər şəxslərin təhlükəsiz şəraitdə və könüllü surətdə qayıtmasının həyata
keçirilməsi haqqında damşıqlar aparırlar.
VI. Qüvvələrin çıxarılması ilə eyni vaxtda tərəflər yolların, dəmir yollarımn,
elektrik və rabitə xətlərinin açılması, ticarətin və digər münasibətlərin bərpası
məqsədi ilə bütün tədbirləri buna mümkün qədər qısa müddətdə nail olmaq üçün
bütün lazımi işləri 3-cü əlavədə şərh olunmuş cədvələ və konkret müddəalara
müvafiq olaraq dərhal həyata keçirirlər. Tərəflər etnik azlıqlar da daxil olmaqla, bu
əlaqələrdən hamının istifadə etməsinə təminat yaradacaq, onların regionun başqa
yerlərindəki öz etnik icmaları ilə maneəsiz ünsiyyətini təmin edəcəklər. Tərəflərdən
hər biri bütün blokadaları aradan qaldırmağı və yüklərin, adamların bütün digər
tərəflərə maneəsiz daşınmasım təmin etməyi öhdəsinə götürür. Tərəflər öz
aralarında sərbəst və təhlükəsiz dəmiryol əlaqəsini təmin edəcəklər.
VII. Tərəflər münaqişə ilə əlaqədar tutulub saxlanüan bütün şəxslərin tezliklə
və təhlükəsiz qayıtmasınm, itkin düşmüş şəxslərin taleyinin araşdırılması və bütün
cənazələrin qalıqlarınm qaytarılmasınm, yenidənqurma məqsədləri ilə ayrı-seçkilik
qoyulmadan humanitar yardımın və köməyin Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin,
BMT-nin Qaçqınlarm İşləri üzrə Ali Komissannm və digər beynəlxalq təşkilatlarm
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nəzarət etdikləri ərazidən münaqişə zamanı zərər çəkmiş rayonlara çatdınlmasının
təmin olunması üçün onlarla tam əməkdaşlıq edirlər. Tərəflər etimadı
möhkəmlətmək tədbirlərinin həyata keçirilməsində Daimi Qarışıq Komissiya
vasitəsilə ATƏT-in SMƏ ilə əməkdaşlıq edirlər.
VIII. Tərəflər bu sazişin Azərbaycana və Dağlıq Qarabağa aid problemlərə
dair müddəalarının həyata keçirilməsinə nəzarət etmək üçün dərhal Daimi Qarışıq
Komissiya (DQK) yaradırlar. DQK-nın sədri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin
nümayəndəsidir, sədrin bir müavini Azərbaycandan və bir müavini Dağlıq
Qarabağdandır. DQK-nın əsas vəzifəsi sazişin həyata keçirilməsinə nəzarət
etməkdən ibarətdir; ATƏT-dən olan sədrin vəzifələrinə fıkir ayrıhqları zamanı
vasitəçilik etmək və təbii fəlakətlər kimi fövqəladə hallarda tədbirlər görülməsinə
sanksiyalar vermək də daxildir. DQK-nın hərbi, iqtisadi, humanitar və mədəni
yardımçı komissiyaları və rabitə üzrə yardımçı komissiyası var. DQK-nın
strukturu, funksiyaları və ona aid digər təfərrüatlar 4-cü əlavədə şərh olunmuşdur.
IX. Tərəflər Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəd toqquşmalarının
qarşısının ahnmasına, hər iki ölkənin sərhəd qoşunları və digər müvafıq
təhlükəsizlik qüvvələri arasmda əlaqələrin həyata keçirilməsinə yardım göstərmək
və yolların, dəmiryollarmın, rabitənin, boru kəmərlərinin açılmasına, ticarətin və
digər münasibətlərin bərpasma dair tədbirlərə nəzarət və yardım etmək üçün dərhal
Ermənistan-Azərbaycan hökumətlərarası Komissiyası (EAHK) yaradırlar. EAHKnın iki həmsədri var: biri Ermənistandan, biri Azərbaycandan. Komissiyaya
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin təyin etdiyi nümayəndə daxildir. EAHK-nın
strukturu, funksiyaları və ona aid digər təfərrüatlar 5-ci əlavədə şərh olunmuşdur.
X. Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası hərbi tarazhq və
Avropada adi silahlar haqqında müqaviləyə tam əməl edilməsi də daxil olmaqla,
regionda təhlükəsizliyin artmasını təmin etmək məqsədi ilə müvafıq beynəlxalq və
danışıqlar aparırlar.
XI. Tərəflərdən hər biri digər tərəflərin və onların əhalisinin təhlükəsizliyinə
hörmət edir. Tərəflər ticarətə və normal qarşılıqlı fəaliyyətə kömək etməklə öz
xalqları arasında mehriban qonşuluq münasibətlərini inkişaf etdirməyi öhdələrinə
götürür və bu sazişi, yaxud mehriban münasibətləri poza biləcək bəyanatlardan və
ya hərəkətlərdən çəkinirlər.
XII. Sülhün qorunmasına va qoşunların çıxarılmasına nəzarət barədə yuxarıda
şərh edilmiş konkret müddəalara əlavə olaraq və ATƏT-in müvafıq prinsiplərini və
öhdəliklərini, o cümlədən 1992-ci ilin Helsinki sənədində və 1994-cü ilin Budapeşt
sənədində əksini tapmış prinsipləri və öhdəlikləri xatırlayaraq ATƏT bu sazişin
bütün cəhətlərinin tam həyata keçirilməsinə müvafıq mexanizmlər vasitəsilə
nəzarət edir və sazişin şərtlərinin pozulmasınm qarşısım almaq və belə hallara
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mane olmaq üçün həmin prinsiplərə və qərarlara uyğun olaraq müvafıq tədbirlər
görür.
XIII. Silahlı münaqişənin dayandırılması haqqında sazişi üç tərəf imzalayacaq
və o, Minsk konfransı tərəfındən bəyənildikdən və üç tərəfm parlamentlərində
ratifikasiya olunduqdan sonra qüvvəyə minəcəkdir.
XIV. Sazişlər imzalandıqdan və onlar Minsk konfransı tərəfındən
bəyənildikdən sonra Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası səfırlər
səviyyəsində daimi diplomatik missiyalarla tam diplomatik münasibətlər yaradırlar.
V. Təminatlar haqqında
1. Tərəflər Dağlıq Qarabağın, onun əhalisinin və əvvəlki yaşayış yerlərinə
qayıdan qaçqın və köçkünlərin təhlükəsizliyinin təminatı daxil olmaqla, yuxarıda
göstərilən sazişlərə əməl olunmasmı təmin etmək üçün öz üzərlərinə qarşılıqlı
öhdəliklər götürürlər.
2. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası hərtərəfli sazişin həyata keçirilməsini
izləyəcəkdir.
3. Minsk konfransının həmsədrləri Dağlıq Qarabağın statusu haqqında sazişi
və silahlı münaqişənin dayandırılması haqqında sazişi şahid kimi imzalaya bilərlər.
Rusiya, ABŞ və Fransa prezidentləri sazişlərin həyata keçirilməsinin gedişinə ciddi
nəzarət etmək və bu sazişin yerinə yetirilməsi üçün lazımi tədbirlər görmək
məqsədi ilə iiç ölkənin birgə fəaliyyət göstərmək niyyətini təsdiqləyirlər. ATƏT və
ya BMT-nin Tohlükəsizlik Şurası, lazım gələrsə, BMT-nin nizamnaməsinə uyğun
olaraq diplomatik, iqtisadi, yaxud əlacsız qaldıqda, hərbi xarakterli tədbirlər görə
bilər.
Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ ətrafında yaranan, çoxsaylı
insan tələfatına, Azərbaycan torpaqlarınm işğalına səbəb olan silahlı münaqişəni
həll etmək iiçün 1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu yaradılmışdır. Qrupun
tərkibinə 11 ölkənin təmsilçiləri daxildir. Sonradan ümumi razılıq əsasında ATƏTin Minsk Qrupunun həmsədrlər institutu təsis olunmuşdur.
*

A T Ə T -in M insk Q ru p u n u n həm sodrlərinin iiçüncü, sonuncu toklifi 1998-ci il

noyabrın 7-do iroli sü rü lm ü şd ü r və daha çox “üm um i d ö v lo t” şorti adı ilo tanınır.
A zorbaycan bu toklifı qobul etm om iş, E rm onistan iso hom in to k lif o sasın d a m iinaqişonin
hollini m oqbııl saym ışdır.
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Əlavə III. 2.8

ATƏT-in İstanbul Zirvə Toplantısının
BƏYANNAMƏSİ

çağırırıq.
Biz tərəflərin atəşkəsə olan və məsələnin sülh yolu ilə və hərtərəfli
nizamlanması öhdəliklərini alqışlayınq. Biz tərəfləri həmsədrlərin fəal dəstəyi ilə
ədalətli və möhkəm nizamlanmanın əldə edilməsinə yönəlmiş səylərini davam
etdirməyə çağırırıq.

(çıxanş)

17-19 noyabr, 1999-cu il
20.
Biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyət və son
hadisələr haqqında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin məruzəsini aldıq və
onlarm səylərini müsbət qimətləndiririk. Mütəmadi görüşlərin problemin şəffaf və
hərtərəfli həllinin axtarılması prosesinə dinamiklik verilməsi üçün şərait yaradan
Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında aparılan birbaşa danışıqlar bizi
xüsusilə sevindirir. Danışıqlann ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində bərpasına
ümid edərək prezidentlər arasında aparılan dialoqu qəti olaraq dəstəkləyirik və
onun davam etdirilməsinə çağırırıq. Eyni zamanda biz təsdiq edirik ki, ATƏT və
onun Minsk qrupu nizamlanma üçün ən münasib olan format olaraq qalır, sülh
prosesinin bundan sonrakı inkişafına və onun gələcəkdə reallaşmasına kömək
etməyə, o cümlədən tərəflərə bütün zəruri olan köməyin göstərilməsinə hazırdır.

Əlavə III.2.9

ATƏT-in Nazirlər Şurasının 9-cu görüşü
Nazirlər Şurasının Bəyanatları
QƏRAR JV®2
Buxarest, 4 dekabr 2001-ci il

Biz tərəflər arasında intensivləşdirilmiş dialoqa və Minsk qrupunun
həmsədrlərinin fəal köməyinə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanmasımn əldə edilməməsindən dərin təəssüf hissimizi bildiririk. Biz bir
daha təsdiq edirik ki, bu uzanmış münaqişənin təcili nizamlanması Cənubi Qafqaz
regionunda möhkəm sülh, təhlükəsizlik, sabitlik və əməkdaşlığa kömək edəcək.
Biz sülh dialoqunun davam etdirilməsinin vacibliyini yenidən bəyan edirik
və tərəfləri münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında tezliklə
həll edilməsi istiqamətindəki səylərini davam etdirməyə çağınnq. Biz həmçinin
tərəfləri hərbi əsirlərin azad edilməsi də daxil olmaqla, qarşılıqlı etibar və inamm
möhkəmləndirilməsinə səbəb olacaq əlavə tədbirlərin nəzərdən keçirilməsinə
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Əlavə III. 2.10

ATƏT-in Nazirlər Şurasının 10-cu görüşü
Nazirlər Şurasının Bəyanatları
Porto, 7 dekabr 2002-ci il

Biz tərəflər arasında intensivləşdirilmiş dialoqa və Minsk qrupunun
həmsədrlərinin fəal köməyinə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanmasmın əldə edilməməsindən dərin təəssüf hissi keçirməkdə davam
edirik. Biz bir daha təsdiq edirik ki, bu uzanmış münaqişənin təcili nizamlanması
Cənubi Qafqaz regionunda möhkəm sülh, təhlükəsizlik, sabitlik və əməkdaşlığa
kömək edəcək.
Biz sülh dialoqunun davam etdirilməsi vacibliyini yenidən bəyan edirik və
tərəfləri münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında tezliklə
həll edilməsi istiqamətindəki səylərini davam etdirməyə çağırırıq. Biz həmçinin
tərəfləri qarşıhqh etibar və inamın möhkəmləndirilməsinə səbəb olacaq əlavə
tədbirlərin nəzərdən keçirilməsinə çağınrıq.
Biz tərəflərin atəşkəsə olan və məsələnin sülh yolu ilə və hərtərəfli
nizamlanması öhdəliklərini alqışlayırıq. Biz Ermənistan vo Azərbaycan
prezidentlərinin və onların şəxsi nümayəndələrinin davam edən görüşlərini xüsusilə
alqışlayırıq. Biz tərəfləri həmsədrlərin fəal dəstəyi ilə ədalətli və möhkəm
nizamlanmamn əldə edilməsinə yönəlmiş səylərini davam etdirməyə çağırınq.

ƏLAVƏ
Azərbaycan Nümayəndə heyəti tərəfındən Helsinki məsləhətləşmələrinin
Yekun tövsiyələrinin 79-cu Paraqrafına (Fəsil 6) müvafıq olaraq
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İzahedici Bəyanat
ATƏT-in Nazirlər Şurasmm 10-cu görüşünün indi qəbul edilmiş qərarı ilə
əlaqədar mən Helsinki məsləhətləşmələrinin Yekun tövsiyələrinin Fəsil 6, 79-cu
Paraqrafına müvafıq olaraq izahedici bəyanat vermək istərdim.
Azərbaycan Respublikası ATƏT-in aşağıdakı prinsiplərindən çıxış edərək
Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişəyə dair bəyanat üzrə konsensusa
qoşulmuşdur ki, bu prinsiplərə əsasən
“İştirakçı dövlətlər hər bir iştirakçı dövlətin ərazi bütövlüyünə hörmət
edəcəklər.
Beləliklə, onlar istənilən iştirakçı dövlətin ərazi bütövlüyü, siyasi müstəqilliyi
və ya birliyinə qarşı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin məqsəd və
prinsiplərinə uyğun olmayan hər hansı hərəkətdən və, xüsusilə hədə və ya gücdən
istifadəni təşkil edən hər hansı belə hərəkətdən çəkinəcəklər.
İştirakçı dövlətlər eynilə bir-birinin ərazisini beynəlxalq hüquqa zidd olaraq
hərbi işğal və ya digər birbaşa və ya dolayı yolla güc tədbirləri obyekti, yaxud belə
tədbirlər və ya onlarla hədələmək vasitəsilə ələ keçirmək obyekti etməkdən
çəkinəcəklər. Heç bir belə işğal və ya ələ keçirmə qanuni sayılmayacaq”.
Azərbaycan tərəfı həmçinin vurğulamaq istərdi ki, xalqların öz müqəddəratını
təyin etmək hüququ prinsipi Helsinki Yekun Aktının aşağıdakı prinsiplərinə
müvafıq olaraq həyata keçiriləcək:
“İştirakçı dövlətlər, bütün zamanlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Nizamnaməsinin məqsəd və prinsipləri və beynəlxalq hüququn müvafıq
normalarına, o cümlədən dövlətlərin ərazi bütövlüyünə aid normalara uyğun
hərəkət edərək xalqların bərabər hüquqlarına və onların öz müqəddəratım təyin
etmək hüququna hörmət edəcəklər”.
Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası bildirir ki, Ermənistan və
Azərbaycan arasında münaqişə yalnız Azərbaycanm ərazi bütövlüyünə tam hörmət
edilməsi əsasmda həll oluna bilər ki, bu da aşağıdakıları nəzərdə tutur:
- Ermənistan tərəfındən Dağlıq Qarabağ regionu onun ayrılmaz hissəsi olan
Azərbaycanm
ərazi
bütövlüyünün
birmənalı
olaraq
tanınması;
- erməni işğalçı qüvvələrinin Azərbaycanın bütün ərazilərindən, o cümlədən
Dağlıq
Qarabağ
regionundan
dərhal
və
qeyd-şərtsiz
çıxarılması;
- zorla qovulmuş azərbaycanlı əhalinin öz torpaqlarına təhlükəsiz şəraitdə
qayıtması üçün bütün əlverişli şərtlərin yaradılması.
Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikası bildirir ki, Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ regionunda yaşayan erməni icması üçün işlənib hazırlanacaq hər hansı
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özünüidarə statusu yalnız Azərbaycanm ərazi bütövlüyünə tam hörmət edilməsi
əsasında mümkün olacaq.
Bu bəyanatı günün protokoluna əlavə etməyi xahiş edirəm.
Azərbaycan Respublikasının nümayəndə heyəti

Əlavə III. 2.11

ATƏT-in Nazirlər Şurasının 12-ci görüşü
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar
BƏYANAT
Sofıya, 6 dekabr 2004

Biz 2004-cü ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı
əldə edilmiş irəliləyişi, xüsusilə ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin himayəsi
altında Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin üç görüşünü müsbət
qiymətləndiririk. Biz həmçinin, hər iki ölkənin Xarici işlər nazirlərinə məsələnin
gələcək həll yolunun bütün parametlərini metodiki baxımdan yenidən nəzərdən
keçirməyə imkan verən “Praqa prosesi” adlandırılan prosesin yaradılmasını
alqışlayırıq.
Biz qeyd edirik ki, “Praqa prosesi”nin nəticələrinə əsaslanaraq ATƏT-in
Minsk Qrupu həmsədrləri sentyabr ayında Astanada hər iki Prezidentə nizamlama
prosesi üçün əsas ola biləcək çərçivəni təqdim ctmişlər. Biz Ermənistan və
Azərbaycan Prezidentlərini həmin çərçivəni nəzərə almağa və ona əsasən irəli
getməyə dəvət edirik. Biz tərəfləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsini ATƏT-in Minsk
Qrupu çərçivəsində tez bir zamanda həll etmək üçün öz səylərini ikiqat artırmağa
çağırırıq.

821

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: Təhlilixronika (1987-2011)
Əlavə III.2.15

ATƏT-in Nazirlər Şurasmın 16-cı görüşü
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar
BƏYANAT
Helsinki, 5 dekabr 2008-ci il

Sənədinə əsaslanan Əsas Prinsipləri tamamlamaq üzrə öhdəliklərini tam
dəstəkləyirik.
Nazirlər qalan məsələləri həll etmək və Helsinki Yekun Aktının güc tətbiq
edilməməsi və ya güclə hədələməmək, ərazi bütövlüyü, bərabər hüquqlar və
xalqların öz müqəddəratını həll etməsi prinsiplərinə əsaslanan sazişə nail olmaq
üçün daha intensiv işləmək üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiq etmişlər.Biz əminik
ki, bütün regionda gələcək sülh, sabitlik və çiçəklənmə üçün bu gün real imkan var.

Biz Ermənistan və Azərbaycan Prezidentlərinin iyunun 6-sı SanPeterburqda vo xüsusilə noyabrm 2-də Moskvada 2008-ci ildə baş tutan iki
görüşündən sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli üzrə sülh prosesindəki
konstruktiv və müsbət məqamı alqışlayınq. Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya
Prezidentləri tərəfındən imzalanmış Moskva Bəyənnaməsi münaqişənin həlli
prosesində ümidverici fazanın başlanğıcı olmuşdur.
Biz Minsk Qrupu Həmsədrləri ilə birlikdə 2007-ci il noyabrın 29-da
Madriddə təklif olumuş Əsas Prinsiplərin hazırlanmasının davam etdirilməsi və
daha sonra hərtərəfli Sülh Sazişinin hazırlanmasına başlanması üçün tərəflərin
Moskva Bəyannaməsinin müddəalarına uyğun olaraq danışıqlar prosesini
intensivləşdirmək cəhdlərini tam təşviq edirik. Biz onların etimad quruculuğu
tədbirlərini inkişaf etdirmək və atəşkəsi gücləndinnək niyyətlərini yüksək
qiymətləndiririk.

Əlavə III. 2.16

ATƏT-in Nazirlər Şurasının 17-ci görüşü
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar
BƏYANAT
Afına, 1 dekabr 2009-cu il

Biz Minsk qrupu Həmsədr ölkələrinin Xarici işlər naziri Lavrov, Xarici
işlər naziri Kuşner və Dövlət Katibinin müavini Ştaynberq və Azərbaycanın Xarici
işlər naziri Məmmədyarov və Ermənistanm Xarici işlər naziri Nalbandyanm birgə
bəyanatını alqışlayırıq.
Biz tərəfləri damşıqlarm pozitiv dinamikasını saxlamağa çağırır və
hərtərəfli sülh sazişinin layihəsinin hazırlanmasına vicdanla və təxirə salmadan
başlamaq üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üzrə Madrid
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III.3. Avropa Şurasının sənədləri

Əlavə III. 3.2
Əlavə III. 3.1

COUNCIL
OF EUROPE

CONSEIL
DE L'EUROPE

Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsi
Dağlıq Q arabağa dair
BƏYANAT*

Nazirlər Komitəsi, insanlann fərq qoyulmadan qətlə yetirilməsi və zorakılıq
aktlan haqqında son məlumatlardan dərindən narahat olaraq Azərbaycan
Respublikasınm Dağlıq Qarabağ ərazisində mülki əhaliyə qarşı zorakılıq və
hücumları kəskin şəkildə pisləyir. O qeyd edir ki, məsələnin güc vasitəsilə həlli
beynəlxalq ictimaiyyət tərəfındən qəbul edilə bilməz.
Nazirlər Komitəsi fevralın 28-də Praqada ATƏM iştirakçı dövlətlərinin
dərhal və effektli atəşkəs, regiona silahların daşınmasına embarqo qoyulması və
humanitar yardımın göndərilməsi üçün təhlükəsiz dəhlizlərin yaradılmasına dair
tövsiyələrini dəstəkləyir. O bir daha qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağda böhramn
istənilən həlli qanunun aliliyinə, demokratiya, insan hüquqları və azlıqların
üzvlərinin hüquqlarına dair təminatlara və yalmz sülh yolu və ümumi razılıqla
dəyişilə bilən bütün, istər daxili, istərsə də xarici sərhədlərin pozulmamağına
hörmət edilməsinə əsaslanmalıdır.
Nazirlər Komitəsi Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin mübahisəyə kömək
etməsinə dair münaqişə tərəflərinin razılığını alqışlayır və ümid edir ki, Beynəlxalq
Qırmızı Xaç Komitəsi və digər qeyri-hökumət təşkilatları bu mübahisənin
qurbanlarına humanitar yardımın verilməsində aparıcı rol oynayacaqlar.
Nazirlər Komitəsi mübahisənin sülh yolu ilə həllinin əldə edilməsi üçün
bütün vasitəçilik səylərini dəstəkləyir. Effektiv atəşkəsə nail olunduqda, mübahisə
bütün maraqlı tərəflər, o cümlədən Dağlıq Qarabağın yerli idarəetmə orqanları və
nümayəndələri arasında damşıq vasitəsilə həll edilməlidir. Danışıqlar ATƏM
çərçivəsində qəbul olunmuş Helsinki Yekun Aktı və Paris Xartiyasmın hərf və
ruhuna və xüsusilə mübahisələrin sülh yolu ilə tənzimlənməsi öhdəliyinə hörmət
prinsipinə əsaslanmalıdır.
*

Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsi
Dağlıq Q arabağ münaqişəsinin
gərginləşməsinə dair
BƏYANAT*

N a z ir b r K o m itə si tərə fın d ə n 11 m art 1992-ci ild ə N a z ir m ü a v in lərin in 471-ci

Nazirlər Komitəsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin gərginləşməsi və
xüsusilə döyüş ərazisinin Azərbaycan Respublikasmın Kəlbəcər rayonuna qədər
genişlənməsi ilə əlaqədar ciddi narahatdır. Nazirlər Komitəsi BMT Təhlükəsizlik
Şurası Sədrinin bütün hərbi əməliyyatlann dərhal dayandırılması tələbini
dəstəkləyir və regionun sülh və təhlükəsizliyinə təhlükə yaradan bütün qüwələrin
çıxarılmasına çağınr.
Münaqişənin uzunmüddətli həllinin yalnız beynəlxalq hüquq və Avropa
Şurası və ATƏM-in prinsip və öhdəliklərinə hörmət, xüsusilə sərhədlərin
toxunulmazlığı, ərazi bütövlüyü, azlıqlann müdafıəsi və insan hüquqları və əsas
azadlıqlarma hörmət edilməsi vasitəsilə əldə oluna biləcəyinə əmin olan Nazirlər
Komitəsi:
- döyüş ərazisinin Azərbaycanm Kəlbəcər rayonunadək genişlənməsinin
bütün regionun demokratik gələcəyi və sabitliyinə təhdid yaradacağı ilə əlaqədar
artan təhlükəyə dair ciddi narahatçılığmı ifadə edir;
- bu vəziyyətin ATƏM çərçivəsində siyasi danışıqlar prosesinə təhlükə
olması faktına təəssüflənir;
- güc vasitəsilə həllin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfındən qəbul edilə
bilməyəcəyini bəyan edir;
- həmçinin mülki əhalinin əzablarmı yüngülləşdirmək məqsədilə regiona və
xüsusilə münaqişənin təsir etdiyi bütün ərazilərə beynəlxalq humanitar yardım
səylərinin maneəsiz buraxılmasına çağınr;
- münaqişə tərəflərindən sülh yolu ilə tənzimlənməyə daha artıq təhlükə
yaradacaq hər hansı hərəkətdən çəkinməyi təkidlə tələb edir;
- hərbi əməliyyatlara son qoyulmasmın yeganə yolunun gücdən istifadə
etməkdən imtina etməklə yanaşı, ATƏM-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların
vicdanla apanlması olduğunu qeyd edir.

ic la sın d a qəbul edilm işd ir.
*

N azirlər K om itəsi tə rə fin d ə n 15 ap rel 1993-cü il tarix in d ə N a z ir m ü av in lərin in

4 9 2-ci iclasında q ə b u l edilm işdir.
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Əlavə II 1.3.4

Əlavə III. 3.3

Avropa Şurası
Parlament Assambleyası
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
TÖVSİYƏ 1251 (1994) *

Avropa Şurası
Parlament Assambleyası
Dağhq Qarabağ münaqişəsinə dair
QƏTNAMƏ 1047 (1994) *

1. Assambleya qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 1988-ci ildə
başlamış və artıq təxminən 20 000 insanın ölməsi və bir milyondan artıq qaçqınm
olması ilə nəticələnmişdir.
2. Onun Avropanın qeyri-üzv ölkəbri ilə əlaqələr üzrə Komitəsi 1992-ci
ildən etibarən Ermənistan və Azərbaycanın Parlamentləri, “Dağlıq Qarabağm
rəhbərliyi” və “Dağlıq Qarabağm maraqlı Azərbaycan tərəfı”nin nümayəndələrinin
qatıldığı dinləmələr silsiləsini təşkil etmişdir.
3. Assambleya razılıqla qeyd edir ki, 1994-cü il maym 12-də qüvvəyə
minmiş atəşkəsə nisbətən yaxşı riayət olunmuşdur və ümid edir ki, o, mümkün
qədər tezliklə bütün maraqlı tərəflərin imzaladığı sülh sazişi ilə nəticələnəcək.
4. O, müharibə edən tərəflərin sülh sazişini imzalamağa həvəsləndirmək
üçün ATƏM-in Minsk Qrupu, BMT Təhlükəsizlik Şurası, Rusiya Federasiyasının
Hökuməti və MDB Parlamentlərarası Assambleyasımn səylərini, həmçinin 26 iyul
1994-cü ildə Ermənistan və Azərbaycanın Müdafıə nazirləri və Dağlıq Qarabağ
ordusunun komandiri tərəfındən imzalanmış, atəşkəsə riayət etmək öhdəliklərini və
siyasi sazişin imzalanmasım sürətləndirmək səylərini təsdiq etdikləri sazişi
alqışlayır.
5. Assambleya, beləliklə, tövsiyə edir ki, Nazirlər Komitəsi:
a. Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin hökumətlərini ATƏM-in Minsk
Qrupunun öz məqsədlərinə, xüsusilə müharibə zonasında beynəlxalq
müşahidəçilərin yerləşdirilməsinə nail olması üçün lazımi vasitələri ona təqdim
etməyə çağırsın;
b. Ermənistan və Azərbaycanm rəhbərliyi ilə siyasi dialoqu bərpa etsin;
c. şərtlər yerinə yetirilən kimi öz əməkdaşlıq proqramlarını Ermənistan və
Azərbaycanm üzünə açsın və əgər bu tərəflər istəsələr, Dağlıq Qarabağ üçün siyasi
statusu müəyyən etməyə kömək edə biləcək ekspertləri onların öhdəliyinə təqdim
etsin.

1. Assambleya razılıqla qeyd edir ki, 1994-cü ilin mayın 12-də qüvvəyə
minmiş Dağlıq Qarabağda atəşkəsə nisbətən yaxşı riayət olunmuşdur və ümid edir
ki, o, mümkün qədər tezliklə müharibə edən tərəflər arasında sülh sazişi ilə
nəticələnəcək.
2. 1988-ci ildə başlamış bu münaqişə artıq 20 min insanın ölümü və bir
milyondan çox qaçqınlarm olması ilə nəticələnmişdir.
3. Assambleya müharibə tərəflərini sülh sazişinin imzalanmasma
həvəsləndirmək üçün ATƏM-in Minsk qrupu, Rusiya Federasiyası hökuməti, BMT
Təhlükəsizlik Şurası, MDB Parlamentlərarası Assambleya və özünün Avropanın
qeyri-üzv ölkələri ilə əlaqələr üzrə Komitəsinin səylərini razıhqla qeyd edir.
4. O, Ermənistan və Azərbaycanın Müdafıə nazirləri və Dağlıq Qarabağ
ordusunun komandanı tərəfındən 26 iyul 1994-cü ildə imzalanmış, atəşkəsə riayət
etmək öhdəliklərini və siyasi sazişin imzalanmasını sürətləndirmək səylərini təsdiq
etdikləri sazişi alqışlayır və bütün müharibə tərəflərini 12 may 1994-cü ildən
qüvvədə olan qeyri-sabit atəşkəsə təhlükə yarada biləcək hər hansı düşmənçilik
hərəkətindən çəkinməyə təkidlə çağırır.
5. O, siilh sazişinin imzalanmasına bütün imkanları çərçivəsində, xiisusilə
maraqlı tərəflərin parlamcnt nümayəndələri arasında dialoqun həvəsləndirilməsi
yolu ilo, yardım ctmək üçün hazır olduğunu bəyan edir.
6. Nəhayət, o, müharibə tərəflərini qaçqınların təcili əsasda evlərinə
qayıtmasmı təşkil ctməyə və onun 1201 saylı Tövsiyəsində dəstəkləndiyi kimi
azlıqların hüquqlarına hörmət etməyə çağırır və Azərbaycan və Türkiyəni onların
Ermənistanla olan kommunikasiya vasitələrinin blokadasına dərhal son qoymağa
təkidlə çağırır.
*

M otn A ssam b ley an ın ad ın d a n foaliyyot göstoron D aim i K om ito torofındon 1994-

cü il noyabrın 10-da qəbul edilm işdir.
B ax: Sonod 7182, A v ro p an ın q ey ri-ü z v ölkolori ilo olaqolər iizro K om itonin

*

M ətn A ssa m b le y a n m a d m d an fə a liy y ə t g ö stərən D aim i K o m itə tərə fın d ə n 1994-

m oruzosi, m oruzoçilor: eonab Pfuhl və cənab S ole T ura

cü ilin n o y ab rın 1 0 -d a q əb u l ed ilm işd ir. B ax: S ən əd 7 1 8 2 , A v ro p am n q ey ri-ü zv ölk ələri ilə
əla q ə lə r üzrə K o m itən in m ə ru z ə si, m əru zəçilər: cən ab P fu h l və cən ab S o le Tura.
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Əlavə III. 3.5

Avropa Şurası
Parlament Assambleyası
Ermonistan və Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin
humanitar vəziyyətinə dair
TÖVSİYƏ 1263 (1995)

Əlavə 111.3.6

Avropa Şurası Parlament Assambleyası
Ermənistan və Azərbaycanda qaçqın və məcburi
köçkünlərin humanitar vəziyyətinə dair
QƏTNAMƏ 1059 (1995) *
Strasburq, 15 mart 1995-ci il

Strasburq, 15 mart 1995-ci il

1. Assambleya, Ermənistan və Azərbaycanda qaçqın və məcburi
köçkünlərin humanitar vəziyyətinə dair 1059 saylı (1995) Qətnaməsinə istinad
edərək tövsiyə edir ki, Nazirlər Komitəsi:
I. Dağhq Qarabağa görə amansız münaqişənin qurbanlarına və xüsusilə öz
evlərindən qovulmuş şəxslərə beynəlxalq yardımm tamamilə qənaətbəxş
olmamağından irəli gələn gərgin vəziyyəti təcili şəkildə nəzərdən keçirsin;
II. Avropa Şurasmm genişlənməsinə dair 1247 saylı (1994) Qətnaməsindən
sonra Avropa Şurasının Sosial İnkişaf Fondu və onun üzv dövlətlərini özünün
fövqəladə hallar üçün nəzərdə tutulmuş hesabı vasitəsilə, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı və cəlb olunmuş digər beynəlxalq təsisatlarla mümkün əlaqədə
Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanda qaçqın və məcburi köçkünlərə fondun
maliyyələşdirməsindən yararlanmaq imkanı verməyə dəvət etsin;
III. Bütün üzv dövlətlərin hökumətlərini:
a. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının agentlikləri, Beynəlxalq Qırmızı Xaç
Komitəsi, Beynəlxalq Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri Federasiyası
və qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə edilən beynəlxalq yardıma Qafqazda
qarşıdan gələn bir çox illər üçün ehtiyac duyulduğunu təsdiq etməyə və bunun
nəticəsində onlann gələcək müraciətlərinə səxavətlə cavab verməyə;
b. Qarabağ və onun ətrafındakı ərazinin minalardan təmizlənməsi üçün
tələb olunan mütəxəssis və işçi qüwəsini təklif etməyə;
c. Fələstində BMT-nin qaçqınlara yardım və işlər Agentliyinə (UNRWA)
müvafıq Qafqaz üçün birləşmiş BMT agentliyinin yaradılması və Tbilisidə regional
qərargahm və ya oxşar əlaqələndirmə mexanizminin təsis edilməsini nəzərdən
keçirməyə;
d. xüsusilə insan hüquqları, parlament demokratiyasının tətbiq olunması və
müvafıq olan zaman azlıqlarm hüquqlarınm və mədəni xüsusiyyətlərinin müdafıəsi
sahələrində Avropa Şurasının yardım, mütəxəssis və əməkdaşlıq təkliflərini təsdiq
etməklə Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanm hakimiyyətləri ilə siyasi dialoq
təsis etməyə dəvət etsin.
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1. Assambleya 1988-ci ildə başlayan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
Ermənistan və Azərbaycanda ifadə edilə bilməyən insan əzabları, minlərlə həlak
olanlar, on minlərlə yaralı və bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünlərlə
nəticələndiyindən təəssüflənir.
2. Son rəqəm hədələr, törədilmiş vəhşiliklərə dair məruzələr və 1991-ci ildən
öncə Sovet hakimiyyətinin əmrlərindən sonra öz evlərini tərk etməyə məcbur
edilən yüz minlərlə insanı əhatə edir.
3. Ermənistan və Azərbaycamn 1991-ci ildə müstəqilliklərini elan
etmələrindən sonra onlann iqtisadiyyatları ciddi şəkildə tənəzzül etmişdir.
Vəziyyət münaqişənin və qonşu ölkələrin tətbiq etdikləri iqtisadi blokadanm təsiri
ilə pisləşmişdir.
4. Nəticədə, hər iki ölkənin əhalisi həyat səviyyəsinin ciddi şəkildə aşağı
düşməsinə məruz qalmışdır və artmaqda olan çətinliklərlə, o cümlədən, yüksələn
işsizlik və kəskin su, yanacaq və enerji qıtlığı ilə üzləşir. Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının hesablamalarma görə, hər iki ölkədə bir milyondan artıq insan hazırda
yoxsulluq səviyyəsindən aşağı yaşayır.
5. Əsasən qaçqınlar və xüsusilə Azərbaycanda tələblərə cavab verməyən
çadırlarda yaşayanlar əsas istilik, qida və tibbi yardım qıtlığının olmasından kəskin
çətinliklərlə üzləşirlər.
6. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yardım proqramlan hər iki ölkədə 1992-ci
ilin dekabrından təsis edilmişdir. Lakin onların maliyyələşdirilməsi vəziyyətin
ehtiyaclarını təmin etməkdə yetərli deyil.
7. Bundan əlavə, BMT agentlikləri bazar iqtisadiyyatına keçid,
mərkəzsizləşdirmə və səhiyyə və təhsil proqramları üçün məlumatlarla təminata
dair hər iki hökumətə məsləhətlər verir və yardım göstərir. Buna baxmayaraq,
aidiyyatı ölkələrdə, o cümlədən, Gürcüstandakı ayrı-ayrı qərargahlardan hazırda
idarə olunan bu xidmətlər əməkdaşlıq yolunda müəyyən maneələrlə çətinləşmişdir
və onlann təqdim edilməsi təcrübə, idarəetmə və vəsaitlərin uzun müddətə ən
effektiv şəkildə hərəkətə gətirilməsini əks etdirməyə bilər.
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8. Assambleya 12 raay 1994-cü ildo qüwəyə minmiş atəşkəsi alqışlayan,
bütün tərəfləri buna ziyan vura biləcək hər hansı düşmənçilik aktından çəkinməyə
çağıran və xüsusilə maraqlı tərəflərin parlament nümayəndələri arasında dialoqu
həvəsləndirməklə sülh sazişinin imzalanmasma bütün qüvvəsi ilə yardımını təklif
edən 1251 saylı (1994) Qətnaməsini yada salır.
9. Assambleya müharibə edən tərəflərə geri qayıtmaq arzusunda olan
qaçqınların, başqa yerdə məskunlaşmaq istəyənlərə kompensasiya vermək şərti ilə,
öz evlərinə mümkün qədər erkən qayıtmasını təşkil etmək; azhqların hüquqlarına
hörmət etmək; və onlar arasında olan bütün nəqliyyat və rabitə vasitələri üzərində
blokadaya və Rusiya və Türkiyənin tətbiq etdikləri blokadaya dərhal son qoymaq
çağırışlarım təkrar qeyd edir.
10. Assambleya təkid edir ki:
a. Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri təcili yardım və səhiyyə,
təhsil, bərpa və inkişafa dair uzunmüddətli proqramların təqdim edilməsində BMT
agentlikləri və qeyri-hökumət təşkilatları ilə geniş əməkdaşlıq etsin;
b. Gürcüstan hökuməti BMT-nin yardımı ilə Məshəti türklərinin geri qayıtması
və məskunlaşdırılmasım qəbul etsin və BMT-ni bu zəif qrupun vəziyyətino xüsusi
diqqət yetirməyə çağırır;
c. Avropa İttifaqı özünün Humanitar İdarəsi vasitəsilə, Cənubi Qafqaz
əhalisinin zəif təbəqələrinə yardımım artırsın.
11. Nəhayət, Assambleya Qafqazda sülhün yenidən bərpasına yardım etmək
və humanitar vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün daha geniş beynəlxalq soylərin
göstərilməsinə çağırır və bu məqsədlə üzv dövlətlərin hökumət və parlamentlərini
yetmiş illik təcriddən çıxmaqda olan bu regiona öz yardım, təcrübə və əməkdaşlıq
təkliflərini etməyə təşviq edir.
* M ətn A ssam b ley an ın a d ın d an fəaliyyot g ö stərən D aim i K om itə tərə fın d ən 15 m art
1995-ci ildə qəbul edilm işd ir. B ax: S ə n ə d 7250, M iq rasiy a, Q a ç q ın la r və D c m o q rafiy a ü zrə
K o m itən in m əruzəsi, m əru zəçi: cə n a b A tkinson; və S ən əd 7266, A v ro p an ın q ey ri-ü z v
ö lk ələri ilə əlaq ələr üzrə K o m itəsin in rəy i, m əruzoçi: cən ab Jeszen szk i.
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Əlavə III. 3.7

Avropa Şurası
Parlament Assambleyası
Zaqafqaziyada münaqişolərə dair
QƏTNAMƏ 1119 (1997) *
Strasburq, 22 aprel 1997-ci il

1. Assambleya hesab edir ki, Zaqafqaziya münaqişələrində, xüsusilə
Abxaziya və Dağlıq Qarabağda 1994-cü ilin mayından etibarən atəşkəsin qüvvədə
saxlamlması gərginlik zonalarında siyasi sabitliyin yaradılmasına kömək etməlidir.
2. Avropanm qeyri-üzv ölkələri ilə Əlaqələr üzrə Komitəsinin keçirdiyi
müxtəlif dinləmələrdən sonra o ümid edir ki, bu münaqişələrin siyasi həlli
istiqamətində sürətli, həlledici irəliləyiş əldə ediləcək.
3. Hər üç Zaqafqaziya ölkəsi - Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan xüsusi qonaq statusuna malikdirlər və Avropa Şurasının tam üzvlüyü üçün
müraciət etmiş Assambleya hesab edir ki, bütün tərəflərin bu münaqişələri həll
etmək üçün həqiqi siyasi iradəsi qəbul proseduralarım sürətləndirməyə kömək
edəcək.
4. Assambleya bu münaqişələrə bilavasitə və ya dolayı yolla cəlb olunrauş
bütün tərəfləri, xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər Birliyi və
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatımn həyata keçirdiyi vasitəçilik
işində konstruktiv şəkildə iştirak etməyə çağırır.
5. Bu iki münaqişənin xarakterinə görə fərqli olmasına baxmayaraq,
Assambleya vurğulayır ki, cəlb olunan bütün tərəflər onların siyasi həllinə dair
damşıqları, xüsusilə 1975-ci il Helsinki Yekun Aktı və 1990-cı il Paris Xartiyasına
əsaslanan aşağıdakı prinsiplər üzərində aparmalıdırlar:
a. sərhədlərin pozulmazlığı;
b. aidiyyatı ərazilərdə bütün xalqların, xüsusilə çoxmillətli sülhməramlı
qüvvələr vasitəsilə təmin olunmuş təhlükəsizliyi;
c. Abxaziya və Dağlıq Qarabağ üçün bütün maraqlı tərəflərin razılaşdırdığı
geniş muxtariyyət statusu;
d. qaçqın və məcburi köçkünlərin geri dönmək hüququ və insan
hüquqlarına hörmət kimi onların vətəndaşlığınm bərpa olunması.
6. Assambleya hesab edir ki, Zaqafqaziya ölkələrində qanunun aliliyi,
plüralist demokratiya, insan hüquqlarımn müdafıəsi və ictimai bazar
iqtisadiyyatınm yaradılmasında Avropa Şurası həqiqi töhfə verməlidir.
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A. Abxaziya ib əlaqədar,
7. Assambleya Tbilisi və Suxuminin mövqebri arasında xoş
münasibətlərin bərpa olunmasının müəyyən əlamətlərini qeyd etməkdə maraqlıdır
və ümid edir ki, yuxarıda qeyd olunmuş prinsiplər əsasında məsələnin damşıqlar
vasitəsilə əldə olunmuş siyasi həllinə tezliklə nail olunacaq.
8. O ümid edir ki, maraqlı tərəflər, həmçinin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı,
ATƏT və Rusiya Federasiyasının səyləri tezliklə Tbilisi və Suxumi üçün əlverişli
təsisatı balansın yaradılmasına aparacaq ki, qaçqınlar yüksək təhlükəsiz şəraitdə
geri dönə və region əhalisi sülh və iqtisadi çiçəklənməyə qayıda bilsin.
B. Dağlıq Qarabağa münasibətdə,
9. Assambleya Ermənistan və Azərbaycan parlament nümayəndələri
arasında, xüsusilə onun Avropamn qeyri-üzv ölkələri ilə Əlaqələr üzrə Komitəsinin
26 yanvar 1997-ci ildə təşkil etdiyi Zaqafqaziyada münaqişələrə dair seminarının
bir hissəsi kimi davam edən dialoqu və bununla əlaqədar münaqişənin erkən
həllinin təmin edilməsi məqsədilə danışıqları davam etdirməyə həvəsləndirən
Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyətinin bərpa edilməsini
alqışlayır.
10. O işğal edilmiş ərazilərin qaytarılması və qaçqın və köçkünlərin geri
dönməsi, Dağlıq Qarabağın əlverişli alternativ statusu, həmçinin onun
təhlükəsizliyinə təminat verən münaqişənin siyasi həllinə nail olmaq məqsədilə
bütün münaqişə tərəflərini birbaşa danışıqları gücləndirməyə çağırır.
11. Nəhayət o, üç Zaqafqaziya ölkəsi - Ermənistan, Azərbaycan və
Gürcüstanm - nəticə etibarı ilə, Zaqafqaziya dövlətləri birliyinin yaradılması və
birgə parlament assambleyasmın təsis edilməsini nəzərdən keçirəcəyinə dair
arzusunu ifadə edir.
*

22 aprel 1997-ci ildə A ssam b ley an ın m ü zak irəsi (1 0 vo 1 1-ci iclas) (bax: S ənəd

Əlava III.3.8

Avropa Şurası
Nazirlər Komitəsi
KOMMÜNİKE*
Nazirlər Komitəsi İtaliyanın Xarici işlər naziri cənab Lamberto Dininin
sədrliyi ilə 2000-ci il noyabrın 9-da Strasburqda 107-ci iclasını keçirdi.
Baş Katibin dəvəti ilə iclasdan öncə 2000-ci ilin noyabrın 8-də qeyri-rəsmi
görüş keçirilmişdir.
Nazirlərin 9 noyabrda rəsmi görüşü Prezident Kaştunitsa ilə onun
ölkəsində müsbət inkişafa dair fıkir mübadiləsi ilə açıldı.
Fikir mübadiləsi Cənub-Şərqi Avropa, o cümlədən, Moldova və Qafqazda
demokratik sabitliyin gücləndirilməsində Avropa Şurasının töhfəsinə dair
müzakirələrlə davam etdirilmişdir.
Cənubi Qafqazın namizəd dövlətlərinə gəlincə isə hər iki ölkənin Avropa
Şurasınm tələb olunan standartlarının yerinə yetirilməsinə, o cümlədən
Azərbaycanda 5 noyabr 2000-ci ildə keçirilən seçkilərə münasibətdə Nazirlər
müəyyən narahatlıqla vəziyyəti nəzərə aldılar. Nazirlər Təşkilata daxil olmaq üçün
Ermənistan və Azərbaycanı eyni vaxtda dəvət etməyi qərara aldılar (və bu ölkələrin
Xarici işlər nazirlərinin bəyanatlarım razılıqla nəzərə aldılar) və bəyan etdilər ki,
iki Dövlətin qəbul tarixi 2001-ci ilin yanvarında Nazir müavinlərinin görüşündə
nəzərdən keçiriləcək. Onlar qeyd etdilər ki, Ermənistan və Azərbaycan öz
demokratik təsisatlarım, insan hüquqlarına hörməti və qanunun aliliyini
gücləndirməyi davam etdirməlidirlər. Nazirlər Avropa Şurasının bu məqsədlə
əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu təkrarladılar. Onlar, həmçinin, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində təxirə salınmadan real nəticələr əldə ctməyi Ermənistan və
Azərbaycandan təkidlə tələb etdilər.

7 793, A v ro p an ın Q e y ri-ü z v Ö lk ələri ilə Ə laq ə lə r üzrə K o m itən in m əru zəsi, m əru zəçi:
cən ab Sietlinger).

*

Q ətn am ən in m ətn i 22 aprel 1997-ci ildə A ssa m b le y a tərəfın d ən q əbul ed ilm işd ir

“A v ro p a

Şurası

C ənub-Ş ərqi

A v ro p a

( 1 1-ci iclas).
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və

Q afq aza

dair

foaliyyətini

artırır”

(9 no y ab r 20 0 0 -ci il tarixində N a z irlə r K o m itəsin in 107-ci iclasında qəbul edilm işdir).
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Əlo.və III. 3.9

Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda saxlanılan
hərbi əsirlər və girovlar haqqında*
Strasburq, 25 aprel 2001-ci il

1. 1988-ci ildə başlanmış və sonralar Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi
müdaxiləsinə çevrilmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi respublikamızm ərazisinin
təxminən 20 faizinin işğalı ilə nəticələnmişdir.
2. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin 2001-ci il 10 aprel tarixli
məlumatına əsasən, işğal nəticəsində 4959 nəfər itkin düşmüş, onlardan 1092
nəfəri 1992-2001-ci illər ərzində azad edilmişdir. Həmin məlumatda göstərildiyi
kimi, onlardan 176 nəfəri xəstədir.
3. İndi Ermənistanda və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində ' 83 nəfər
əsir saxlanıhr, onlardan 18-i uşaq, 43-ü qadm, 56 nəfəri qocadır. Ancaq Eı nənistan
tərəfı bu faktı inkar edir.
4. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin verdiyi məlumata örə, bu
təşkilat altı aydan artıqdır ki, həmin əsirlərlə görüşə bilmir.
5. Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurasının tamhüquq; j üzvü
olmasından artıq üç ay keçir. Belə bir nüfuzlu təşkilatın üzvü olan olkənin
ərazisində hətta adi insan hüquqlan qorunmayan bu qədər əsirin olması
qəbuledilməzdir.
6. Azad edilmiş əsirlərin dediyinə görə, əsirlikdə olanlar qul kimi tşlədilir,
daim təhqir olunur və işgəncələrə məruz qalırlar. Onlar normal qidalanmır, lazımi
tibbi yardım almırlar.
7. Assambleya Nazirlər Komitəsinə müraciət edərək Avropa Şurasının üzvü
olan bir dövlətin - Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazisində insan
hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasının həyata keçirilməsini bütün
imkanlardan istifadə etməklə təmin etməyə çağırır.
8. Assambleya Hüquqi Məsələlər və İnsan Hüquqları Komitəsinə müraciət
edərək problemin tezliklə həll olunması ilə bağlı xüsusi məruzə hazırlamasını
xahiş edir.

Əlavə III. 3.10

Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasətinin
tanınması haqqında yazılı bəyannamə*
Strasburq, 2 6 a p r e l 2 0 0 1 - ci il

Azərbaycan torpaqlarmın Gülüstan (1813) və Türkmənçay (1828)
müqavilələri ilə parçalanmasından başlanan soyqırım Azərbaycan tarixinin
tərkib hissəsidir.
Erm ənilər “Böyük Ermənistan” yaratmaq iddiası ilə 1905-1907-ci
illərdə azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar həyata keçirdilər.
1918-ci ilin martında ermənilər Bakı, Şamaxı, Quba, Qarabağ,
Zəngəzur, Naxçıvan, Lənkəran və başqa ərazilərdə azərbaycanlılara qarşı
qətliam törotdilər.
Sovet rejiminin köməyi ilə Ermənistan 1920-ci ildə Zəngəzuru və
başqa Azərbaycan torpaqlarmı öz ərazisinə birləşdirdi.
1948-1953-cü illərdə kom m unist rejimi azərbaycanlıları onların
Ermənistandakı tarixi torpaqlarından Azərbaycana deportasiya etdi.
1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlanandan sonra yüz
minlərlə azərbaycanh yenidən öz tarixi torpaqlarından deportasiya edildi.
1992-ci il fevral aymın 26-da Xocalı əhalisi ermənilər tərəfındən
bütünlüklə məhv edildi, şəhər xarabazara çevrildi.
Dağlıq Qarabağdakı erməni separatizmi və Azərbaycan torpaqlarmm
20 faizinin işğalı nəticəsində minlərlə insan məhv oldu, bir milyondan artıq
əhali evindən-eşiyindən didərgin düşdü.
Biz, Parlament Assambleyasımn bütün digər üzvlərinə müraciət
edərək XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq ermənilərin azərbaycanlılara
qarşı apardığı soyqırımım tanımaq üçün zəruri addımlar atmağı xahiş edirik.
* Bax: Avropa Şurası Parlament Assambleyası. Sənəd. 9066.

* B ax: A vropa Ş u rası P arlam e n t A ssam b ley ası. S ənəd. 9063
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Əlavə III. 3.11

Azərbaycanm mədəni irsinin zəbt edilməsi və dağıdılması*
Strasburq, 27 iyun 2001-ci il

Azərbaycan
Respublikasma
qarşı
erməni
təcavüzünün
faciəvi
nəticələrindən biri də odur ki, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal
etməkdən əlavə, ermənilər ölkənin zəbt olunmuş bölgələrində Azərbaycanm millimənəvi irsini məhv edirlər. Bir çox beynəlxalq təşkilatlann müraciətinə
baxmayaraq, Ermənistan işğal olunmuş bölgələrdə Azərbaycanm mədəni
sərvətlərinin təhlükəsizliyi üçün heç bir konstruktiv addım atmamışdır.
İşğal olunmuş ərazidə 500 tarixi-memarlıq və 100-dən çox memarlıq
abidəsi, 22 muzey, 4 şəkil qalereyası, 927 kitabxana, 85 musiqi məktəbi, 4 dövlət
teatrı qalmışdır.
İşğal nəticəsində tunc dövrünə aid nadir abidələr - 100-dən çox Xocalı
kurqanı yerlə-yeksan edilmişdir. Parlament Assambleyası belə xəbəri təşviş
hissi ilə qarşılamışdır ki, insan sivilizasiyasının qədim məskənlərindən biri
olan Azıx mağarası silah anbarı kimi istifadə olunur.
Azərbaycanın
ədəbiyyat
və
incəsənət
nümunələrinin ermənilər
tərəfindən təhqirə məruz qalması Azərbaycan xalqını ciddi narahat edir.
Uzun əsrlər boyu yaradılmış mədəni irsin yalnız bir xalqa və ya
ölkəyə mənsub olmadığmı, dünya mədəniyyətinin bir parçası olduğunu
nəzəro
alaraq
Parlament
Assambleyası
Avropa
Şurasının
Nazirlər
Komitəsinə müraciət edir, Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı ermənilərin
törətdiklori vəhşiliklərin qarşısını almağa çağırır.
* Bax: Avropa Şurası Parlament Assambleyası. Sənəd. 9147

alaraq Avropa Şurası Azərbaycan Respublikasının
ərazisində
(Dağlıq
Qarabağ, Şuşa, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli,
Cəbrayıl) yaranmış ekoloji vəziyyətlə əlaqədar dərin təşviş hissi keçirir.
Azərbaycanın həmin ərazisində iki milli qoruq (Qarabağ və Bəsitçay)
və dörd müvəqqəti qoruq (Laçın, Qubadlı, Arazətrafı, Cəbrayıl) var. Nadir
təbii relyefı, zəngin fauna və florası ilə tanınan həmin milli qoruqlar nəzarətdən
kənarda qaldığına görə aramsız olaraq ermənilər tərəfındən qarət edilir.
Adı çəkilən ərazilərdə meşələrin ümumi sahəsi 264.000 hektardır. Nadir
ağac və heyvan növləri hər gün məhv edilir. Nəticədə təbii növlər arasında
bioloji əlaqələr pozulur, bu isə ekoloji böhrana səbəb olur.
Azərbaycanın ən mühüm su arteriyalarından biri olan Araz çayında suyun
kimyəvi analizi göstərir ki, suyun çirklənməsi normadan bir neçə dəfə
yuxarıdır. Araz çayının əsas qollarının (Oxçuçay, Razdan, Arpaçay)
Ermənistan ərazisindən keçdiyini, habelə Ermənistanın “ Sərhədlərarası su
arteriyalarından və beynəlxalq sulardan istifadə edilməsi və onların mühafızəsi
haqqında Konvensiya”nı (Helsinki, 2000-ci il) imzalamadığını nəzərə alaraq
Parlament Assambleyası vəziyyətlə əlaqədar böyük narahatlıq hissi keçirir.
Qafqaz regionunda seysmoloji aktivliyin (Spitak, 1988, Bakı, 2000)
yüksək olduğunu, Ermənistan Respublikasındakı atom stansiyasının təkcə
region üçün deyil, bütün Şərqi Avropa və Yaxın Şərq ölkələri üçün potensial
təhlükə olduğunu, Azərbaycan Respublikasının 2001-ci ildə “Zəhərli
tullantıların
sərhədlərarası
daşınmasına
nəzarət
haqqında
B azel
Konvensiyası”m imzaladığını, həmçinin adı çokilon orazilorin tamamilə
nozarotsiz qaldığını nozorə alaraq Parlament Assambleyası bclo bir narahatlıq
hissi keçirir ki, Azərbaycamn həmin ərazilorində Ermonistandakı atom
stansiyasının nüvə tullantıları basdırıla bilər.
Yuxarıda deyilonlori nəzoro alaraq, Parlamcnt Assamblcyası Nazirlər
Komitosino müraciot edir, Avropanın nadir torpaq saholorindon olan həmin
işğal zonasında mümkün ekoloji fəaliyyətin qarşısını almaq üçün tosirli
todbirlor görmoyə çağırır.

Əlavə II1.3.12

Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyət
(Dağlıq Qarabağ, Şuşa, Laçın, Qubadlı, Zəngilan,
Kəlbəcər, Ağdam, Fiizuli, Cəbrayıl)*

* B ax: A v ro p a Şurası P arlam ent A ssam blcyası. Sonod. 9148

Strasburq, 27 iyun 2001-ci il

Müasir dünyada ekoloji problemlərin ümumbəşəri əhəmiyyətini nəzərə
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Əlavə III. 3.13

Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində nüvə
texnologiyası və nüvə tullantılarının basdırılması barədə*
Strasburq, 7 may 2002- ci il

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nəticələrindən biri Ermənistan
hərbi qüwələri tərəfındən işğal edilmiş torpaqlarda, Qarabağ dağlarında və
Azərbaycan Respublikasınm digər yeddi rayonunda nəzarət edilməyən nüvə
zonalannm yaradılması olmuşdur ki, bu da bütün Cənubi Qafqaz regionu üçün
ciddi təhlükə törədir.
İşğal edilmiş ərazidə 29 nüvə mərkəzi vardır. Bu sahədə radiasiya və nüvə
tullantıları 80000 hektar kənd təsərrüfatı torpağım, 150000 hektar meşəni, 22000
hektar şəxsi sahələri və iki yaşayış qəsəbəsini zəhərləmişdir.
Ermənistanm “Razdanmaş”, “Armavir”, “Akopyan”, “Cak Mac Metals” və
“Vartanior’ şirkətləri nüvə texnologiyalarım Dağlıq Qarabağdan keçirməklə Irana
və Iraqa ötürmüşlər. Sonuncu şirkət, həmçinin işğal edilmiş ərazidə “C-300” və
“Tayfun” tipli raketlərin təkmilləşdirilməsi prosesinə cəlb edilmişdir.
Sankt-Peterburq Fizika İnstitutunun, Moskvanm Kurçatov adına Nüvə
Texnologiyaları İnstitutunun və Minskin Nüvə Fizikası İnstitutunun
laboratoriyaları Qarabağ dağlarmda işləyirlər. Bu laboratoriyalarm və
Ermənistamn “Metsamor” atom stansiyasımn nüvə tullantılan xüsusi çəlləklərdə
Qarabağın dağlıq regionunda yerləşən Almalı, Kolatıq və Seyidbəyli yaşayış
sahələrində basdırmışlar.
Baham adalarında yerləşmiş olan “Union Atomic Garbage Pic” adlı atom
tullantılarınm yerləşdirilməsi üzrə podratçı şirkəti Qarabağ dağlannda nüvə
tullantılarımn basdırılması üçün xüsusi beton çalalar tikmişdır.
Azərbaycanm işğal edilmiş Cəbrayıl rayonunun təxminən yarısı İran
vətəndaşlarına icarəyə verilmişdir. Nüvə tullantıları bu rayonun şərq hissəsində
basdırılmışdır və 219 kvadrat kilometrlik sahə yüksək radiasiya ilə əhatə
edilmişdir. Bu rayonun İrana yaxın hissəsi (93 kvadrat kilometr) on illiyə İranın
sərhəd qüwələrinə icarəyə verilmişdir.
Regionda mövcud olan nüvə təhlükəsi, həmçinin ermənilər tərəfındən
1993-cü ildə Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun işğalı zamanı nüvə döyüş
başlıqlarınm istifadəsinin nəticəsi kimi özunü büruzə vermişdir və ekspertlərin rəyi
belədir ki, bu zəhərlənmiş zona ən azı iyirmi beş il ərzində təmizlənə bilər (Rusiya
Federasiyası Elmlər Akademiyasınm Mikrobiologiya İnstitutu, “Messenger” 1997,
14 noyabr).
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Azərbaycanın işğal edilmiş Laçın rayonunun 280 kvadrat kilometrlik meşə
zonası Amerika vətəndaşı Q.Ohanyana icarəyə verilmişdir və o, bu ərazidə silah
zavodu tikmişdir. Ermənistan Toksikologiya İnstitutunun 1996-cı il hesabatında
göstərilmişdir ki, Laçm rayonunda olan 320 kvadrat kilometrlik sahə kütləvi qırğın
zonasına çevrilmişdir.
Azərbaycan Respublikasınm beynəlxalq nəzarətdən kənar olan işğal
edilmiş ərazilərində nüvə silahlannın, nüvə texnologiyalarınm və nüvə
tullantılarınm artması, Qafqazda sülhün və sabitliyin gələcəkdə yaradılması üçün
ciddi maneəni və daha böyük fəlakətlərin baş verməsinin real təhlükəsini əks
etdirir.
Assambleya belə hesab edir ki, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində
qanunsuz zonalarm mövcudluğu bütün Qafqaz üçün real nüvə təhlükəsi yaradır.
Assambleya təkid edir ki, Ermənistan rəhbər dairələri regionda nüvə
təhlükəsinin genişləndirilməsinə son qoysunlar.
Assambleya Avropa Şurasına üzv olan ölkələri buna çağırır ki, işğal
edilmiş Azərbaycan ərazilərində radiasiya zonaları yaradan Ermənistan və İranla
hər hansı nüvə əməkdaşlığından çəkinsinlər.
Assambleya buna görə də özünün Siyasi İşlər Komitəsi və Ətraf mühit və
Kənd Təsərrüfatı Komitəsindən xahiş edir ki, göstərilmiş məsələni nəzərdən
keçirsin və bu barədə tövsiyələr tərtib etsin.
* Bax: Avropa Şurası Parlament Assambleyası. Sənəd. 9444

Əlavə III.3.14

Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində ermənilər
tərəfindən dəstəklənən terrorçu təşkilatlar şəbəkəsi barədə*
Strasburq, 14 iyun 2002- ci il

Azərbaycan Respublikasınm 20 faizi Ermənistan tərəfındən işğal
edilmişdir. İşğal edilmiş ərazilərdə beynəlxalq hüquq normalarına daha hörmət
edilmir və bu torpaqlar Avropa qitəsindən təcrid edilərək dünya ictimaiyyəti üçün
ciddi qeyri-təhlükəsizlik zonası təşkil edir.
İşğal edilmiş ərazilərdə yerləşmiş olan terrorçu qruplanmn maliyyə
mənbələri narkotiklərin satışı, nüvə layihələri və həmçinin silahlann daşınmasıdır.
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Dağlıq Qarabağ regionunda narkotiklərin becərilməsi və istehsalı üçiin zəruri olan
şəraitin yaradılması barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mart, 2000-ci il tarixli
hesabatı və həmçinin işğal edilmiş torpaqlarda qanunsuz nüvə layihələrinin yerinə
yetirilməsi ilə məşğul olan erməni təşkilatlarına qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi
üzrə ABŞ Dövlət Departamentinin may, 2002-ci il tarixli qərarının qəbul edilməsi
Ermənistan dövlətinin müdafıəsi ilə bu cinayət fəaliyyətini idarə edən terrorçu
şəbəkəsinə xüsusi diqqət yetirilməsinə olan ehtiyacı çox yaxşı sübut edir.
Işğal edilmiş ərazilərdə nəzarətin olmaması nəinki erməni terror təşkilatları
olan “Asala”, “Haudud” təşkilatları üçün əlverişli şərait yaradır, həmçinin təlim
düşərgələri yaratmaq və müvafıq fəaliyyət göstərmək üçiin vəsaitə malik olan
xarici terror təşkilatlarım da ruhlandınr.
İşğal edilmiş Kəlbəcər rayonunda Livanın “Qayıdan qəhrəmanlar təşkilatı”
(rəhbəri: Ter-Qriqoryan, Beyrut mənşəli erməni), Laçın rayonunda kiirdlərin PKK
təşkilatı (rəhbəri: C.Samoyan) və “Vartan cəngavərləri” terrorist təşkilatı (rəhbəri:
A.Babacanyan), Zəngilan rayonunda Livanın “Həmas” qrupunun “Ziyəddin ƏlGissan” hərbi qolu, Xankəndində yunanların “Milli dirçəliş təşkilatı” terrorçu
qrupu (rəhbəri: E.Qalustyan) geniş fəaliyyətdədir.
ABŞ vətəndaşı Monte Melkonyan, İran vətəndaşı Vazgen Sisliyan və
Suriya vətəndaşı, 1970-80-cı illərdə Fransada törətdiyi terrorçuluq əməlləri ilə
məşhur olmuş Varucan Qarbicyan kimi beynəlxalq terrorçulara Ermənistan
prezidenti tərəfındən Qarabağ müharibəsinin milii qəhrəmanı adı veriiməsi, onların
dövlətin himayəsinə götürülməsi terrorizmin Ermənistanda dövlət səviyyəsində
müdafiə edilməsini təkzibedilməz dərəcədə sübut edir.
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində olan “qanunsuz sahənin” bütün
Avropa üçün təhlükə yaratdığını vurğulamaqla, Assambleya iizv olan ölkələri
problemin həllini tapmaqda öz səylərini daha da artırmağa çağırır.
Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ regionunda və bununla bitişik
olan Azərbaycanın yeddi rayonunda cari vəziyyətin ciddi yoxlanılması üçün
monitorinq qrupu yaradılmasına olan zəruri ehtiyacı xiisusi qcyd edir.
Assambleya bunu tövsiyə edir ki, Nazirlər Komitəsi zəruri olan addımlar
atsın ki, işğal edilmiş və beynəlxalq nəzarot altında olmayan zonadan terrorçu
qrupları və şəbəkələri yaratmaq, narkotikləri bccərmək və daşımaq, məxfı nüvə
layihələrini yerinə yetirmək üçün istifadə cdən Ermonistan bcynəlxalq hüquq
normalarına və Avropa Şurasının Nizamnaməsinə zidd olan özünün bu fəaliyyətini
dərhal dayandırsın.

Ə l a v a III.3 . 1 5

Ermənistan Respublikası tərəflndən Naxçıvan Muxtar Respublikasına
yönəldilmiş blokada siyasoti təhlükəsinin aradan qaldırılması zərurəti
barədə*
Strasburq, 14 oktyabr 2002- ci il

Sülhün yaradılması üzrə bütün cəhdlərə, o cümlədən son iki il ərzində
Avropa Şurasımn tövsiyə etdiyi cəhdlərə baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası
ərazilərinin Ermənistan Respublikası tərəfındən 1988-ci ildə başlamış olan işğalı
indiyə qədər davam edir. Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş Ermənistan
silahlı qüvvələrinin öz ərazilərini genişləndirmək niyyətindən doğan böyük təhlükə
mövcuddur və onlar bu məsələ ilə əlaqədar Naxçıvan Muxtar Respublikasına
münasibətdə olan öz iddiaları haqda açıq-aşkar danışırlar.
1988-1994-cü illər ərzində sərhədə yaxın olan ərazilərdən Naxçıvan
Muxtar Respublikasına bir neçə dəfə təcavüz cəhdi edilmişdir.
1991-ci ildən bəri Ermənistan Naxçıvan Muxtar Respublikasım
tammiqyaslı iqtisadi, nəqliyyat və kommunikasiya blokadası şəraitində saxlayır.
Bu cür dəhşətli blokadanın nəticəsi olaraq 45 istehsal və emal müəssisosi öz
fəaliyyətini dayandırmalı ohnuşdur. 50 min insandan ibarət olan işçi qüvvəsi işsiz
vəziyyətə düşmüş, onlar Dağlıq Qarabağdan (Naqorno Karabakh) zor gücünə
qovulmuş və Naxçıvana qaçqın kimi gəlmiş 1400 ailəyə əlavə olunmuşlar.
Hal-hazırda Ermənistan rəsmi olaraq Naxçıvana olan iddialarını bəyan cdir
və hətta onu öz ərazisinə ilhaq edəcəyi ilə hədələyir. Bunu qeyd ctmək zəruridir ki,
bu gün Naxçıvan çox çətin şəraitdə yaşayır və Azərbaycanın qalan hissəsi ilə
yalnız hava yolu ilə əlaqo saxlayır.
Ermonistanın bu yeni bədnam planı hər bir
yerdə - onun təhsil, elm, siyasi və hərbi dairələrində gcniş və açıq şəkildə bəyan
cdilir.
Nazirlər Komitəsi Avropa Şurasının icraçı orqanı olmaqla və özünün
nizamnaınəsinə müvafiq olaraq hansı növ mexanizmlərdən istifadə edə bilər ki,
Ermonistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı iddialarının qarşısını
alsın vo bu kontckstdo Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ermonistan Respublikası
torofindən I I il davam edən tammiqyaslı blokadasının vurduğu ziyan Nazirlər
Komitəsini narahat və moşğul edə biləcək bir sualdır.
* B ax: A v ro p a Şurası P arlam en t A ssam blcyası. Sonod. 9586

* Bax: A v ro p a Ş urası P arlam ent A ssam b lcy ası. Sonod. 9489
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Əlavə 111.3.16

Avropa Şurası Parlament Assambleyası
ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu
Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə
TÖVSİYƏ 1690 (2005) *
Strasburq, 25 yan var 2005-ci il

Parlament Assambleyası ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu
münaqişoyə dair özünün 1416 (2005) saylı qətnaməsinə istinad edərok Nazirlər
Komitəsinə aşağıdakıları tövsiyə edir:
I. Xüsusilə hərbi əməliyyatlardan çəkinmə və Azərbaycanın bütün işğal
olunmuş ərazilərindən hərbi qüwələrin geri çəkilməsi də daxil olmaqla, əlaqədar
tərəfləri BMT Təhlükəsizlik Şurasmm 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993), 884
(1993) saylı qətnamələrinə əməl etməyə çağırsm;
II. Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən BMT Təhlükəsizlik Şurasmm
qətnamələrinin və ATƏT-in Nazirlər Şurasının münaqişəyə dair qərarlarmın yerinə
yetirilməsinin monitorinqini aparsın və monitorinqin nəticələri barədə
Assambleyaya hesabat versin;
III. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə uyğun olaraq,
münaqişənin dinc yolla həll olunması üçün üzv dövlətlər tərəfindən göstərilən
səylər barədə Assambleyaya hesabat versin. Bu hesabatda BMT Təhlükəsizlik
Şurasımn 853 (1993) saylı qətnaməsinin ziddinə olaraq üzv dövlətlərin
münaqişənin intensivləşdirilməsinə və ya ərazinin işğalının davam etməsinə gətirib
çıxara bilən silah və sursat təchizatından çəkinib-çəkinməmələri də öz əksini
tapsın;
IV. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında özünün 1251 (1994) saylı
tövsiyəsini xatırladaraq Azərbaycan və Ermənistanın istədikləri təqdirdə, Dağlıq
Qarabağın siyasi statusunun müəyyənləşdirilməsinə köməklik məqsədilə
ekspertləri onların sərəncamına versin;
V. Azərbaycan və Ermənistanda xüsusi etimad yaradılması tədbirləri üzrə
fəaliyyət planı üçün vəsait ayırsm;
VI. Hər iki ölkədən müəllimlər və jumalistlər üçün daha yaxşı qarşılıqh
anlaşma, dözümlülük və barışıq məqsədi güdən xüsusi treninq proqramlannın
həyata keçirilməsinə vəsait ayırsın;
VII. Xüsusilə təhsil müəssisələri və ictimai KİV-ə dair irqçilik və
dözümsüzlüyə qarşı Avropa Komissiyası tərəfindən hər iki ölkə üçün xüsusi
fəaliyyətə vəsait ayırsın;
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VIII. Səlahiyyətli rəhbər komitələri təlimatlandırsın ki, onlar
Mübahisələrin sülh yolu ilə həll olunmasına dair Avropa Konvensiyasının Avropa
Şurasının üzv dövlətləri arasında münaqişələrin aradan qaldırılmasının müasir
tələblərini nə dərəcədə əks etdirməsi və Avropa Şurasmın üzv dövlətləri arasında
mübahisələrin sülh yolu ilə həll olunması üçün adekvat vasitənin tapılması
məqsədilə konvensiyanın hansı hissəsinə düzəlişlərin edilməsi ilə bağlı təhlil
aparsın;
IX. İki ölkəyə dair fəaliyyətlə bağh qərar verərkən 1416 (2005) saylı
qətnaməni nəzərə alsın;
X. 1416 (2005) saylı qətnamənin və bu tövsiyənin milli, ikitərəfli və
beynəlxalq səviyyədə dəstəklənməsi məqsədilə onları üzv dövlətlərin
hökumətlərinə təqdim etsin.
* 2005-ci il y a n v a n n 2 5 -d ə A ssam b ley an ın m üzakirəsi (2 -ci iclas).
(B ax: Siyasi m o s ə b b r k o m itəsin in m əru zəsi, S ənəd. 10364, m əruzəçi: cənab
A tkinson). 2005-ci il y an v arın 2 5 -d ə A ssam b ley a tərəfındən q əb u l olunm uş m ətn (2 -ci
iclas).

Əlavə II 1.3.17

Avropa Şurası Parlament Assambleyası
ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu
Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə
QƏTNAMƏ 1416(2005)*
Strasburq, 25 yanvar 2005-ci il

1. Parlament Assambleyası silahlı əməliyyatların başlamasından on ildən
artıq bir müddətin keçməsinə baxmayaraq, Dağlıq Qarabağ bölgosi üzərində
münaqişonin həll olunmamış qalmasından təəssüflənir. Yüz minlərlə insan hələ də
köçkündür və acınacaqlı şəraitdə yaşayır. Azərbaycan orazisinin əhəmiyyətli
hissələri hələ də Erməni qüvvələri tərəfındən işğal altındadır və separatçı qüvvələr
hələ də Dağlıq Qarabağ bölgəsinə nəzarət edirlər.
2. Assambleya hərbi əməliyyatların və bundan əvvəl başlamış kütləvi etnik
düşmənçiliyin qorxunc etnik təmizləmə anlayışını xatırladan genişmiqyaslı etnik
qovulmaya və mono-etnik ərazilorin yaranmasına gətirib çıxarması ilə bağlı öz
narahatlığım ifadə edir. Assambleya bir daha təsdiq cdir ki, bir dövlətin ərazisindən
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regional ərazinin ayrılması və müstəqilliyi etnik qovulmaya və bu cür ərazinin
digər dövlətə de-fakto birləşdirilməsinə gətirib çıxaran silahlı münaqişə yolu ilə
deyil, yalnız bu ərazinin əhalisinin demokratik dəstəyinə əsaslanan qanuni və dinc
proses vasitəsilə əldə oluna bilər. Assambleya üzv dövlət tərəfindən xarici ərazinin
işğahnın həmin dövlətin Avropa Şurasmın üzvü kimi öz üzərinə götürdüyü
öhdəliklərin ciddi şəkildə pozulması demək olduğunu xatırladır və münaqişə
ərazisindən köçkün düşmüş şəxslərin öz evlərinə təhlükəsiz və ləyaqətlə qayıtması
hüququnu bir daha təsdiq edir.
3. Assambleya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasınm 822
(1993), 853 (1993), 874 (1993) və 884 (1993) saylı Qətnamələrini xatırladır və
əlaqədar tərəflərin, xüsusilə silahlı əməliyyatlardan çəkinməklə və istənilən işğal
olunmuş ərazilərdən silahlı qüwələri çıxarmaqla, onlara riayət etməsini təkid edir.
Assambleya Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 853 (1993) saylı
Qətnaməsində ifadə olunmuş tələbə tərəfdar çıxır və beləliklə, bütün üzv
dövlətlərin münaqişənin intensivləşdirilməsinə və ya ərazinin işğalının davam
etməsinə gətirib çıxara bilən silah və sursat təchizatından çəkinməsini təkid edir.
4. Assambleya xatırladır ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan 2001-ci
ilin yanvarında Avropa Şurasma daxil olarkən öz qonşularına qarşı zor tətbiq
etmək hədəsindən çəkinməklə münaqişəni yalnız dinc vasitələrlə həll etmək
öhdəliyini götürmüşlər. Eyni zamanda, Ermənistan münaqişənin həllini təşviq
etmək üçün Dağlıq Qarabağ üzərində əhəmiyyətli təsirindən istifadə etməyi öz
üzərinə götürmüşdür. Assambleya hər iki Hökumətin bu öhdəliklərə əməl etməsini,
eləcə də bir-birinə qarşı silahlı qüwələrdən istifadə etməkdən və hərbi
əməliyyatları təbliğ etməkdən çəkinməsini təkid edir.
5. Assambleya Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşhq Müşavirəsinin
(ATƏM) Nazirlər Şurasının 1992-ci ilin mart ayında Helsinkidə münaqişənin dinc
yolla həlli üzrə danışıqlar forumunun təmin edilməsi məqsədilə Minskdə konfrans
keçirmək barədə razılıq əldə etdiyini xatırladır. Ermənistan, Azərbaycan, Belarus,
keçmiş Çex və Slovak Federal Respublikası, Fransa, Almaniya, İtaliya, Rusiya
Federasiyası, İsveç, Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları həmin vaxt Konfransda
iştirak etməyə razılıq vermişdilər. Assambleya bu dövlətləri münaqişənin dinc
yolla həllinə nail olmaq üçün öz səylərini artırmağa çağırır və onlann
Assambleyadakı milli nümayəndə heyətlərini bununla əlaqədar öz hökumətlərinin
gördüyü tədbirlər barədə hər il Assambleyaya məruzə etməyə dəvət edir. Bu
məqsədlə Assambleya öz Bürosundan bu milli nümayəndə heyətlərinin başçılarının
da daxil olduğu ad hoc Komitə yaratmağı xahiş edir.
6. Assambleya, xüsusilə də 1994-cü ilin may ayında atəşkəsə nail
olunmasına və həmin vaxtdan etibarən atəşkəsə riayət olunmasının monitorinqinə
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görə Minsk qrupunun həmsədrlərinin və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin səxsi
nümayəndəsinin yorulmaq bilmədən göstərdikləri səylərini yüksək qiymətləndirir.
Assambleya ATƏT-in Minsk Qrupu Həmsədrlərini silahlı münaqişənin
dayandınlması barədə, həyata keçirilməsi münaqişənin bütün tərəflər üçün başlıca
nəticələrini aradan qaldıracaq və Minsk Konfransının çağırılmasına imkan verəcək
siyasi sazişin bağlanılması üzrə danışıqları sürətləndirmək üçün təcili addımlar
atmağa çağmr. Assambleya Ermənistanı və Azərbaycanı ATƏT-in Minsk
Prosesindən faydalanmağa və Minsk Qrupu vasitəsilə münaqişənin beynəlxalq
.hüququn müvafiq norma və prinsiplərinə uyğun olaraq dinc yolla həlli üçün öz
konstruktiv təkliflərini bir-birinə fəal surətdə təqdim etməyə çağırır.
7. Assambleya Azərbaycan və Ermənistanm Birləşmiş Millətlər
Təşkilatımn Nizamnaməsini imzalamalarını və Nizamnamənin 93-cü Maddəsinin
! -ci bəndinə uyğun olaraq ipso facto Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Statutuna
tərəfdar çıxmalarmı xatırladır. Bununla əlaqədar olaraq Assambleya Minsk
Qrupunun Həmsədrlərinin himayəsi altında keçirilən damşıqların uğursuzluqla
nəticələnəcəyi təqdirdə, Azərbaycan və Ermənistanı Məhkəmənin Statutunun 36-cı
Maddəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən
faydalanmağı nəzərdən keçirmələrini təklif edir.
8. Assambleya Azərbaycan və Ermənistam Assambleya daxilində, eləcə də
Qafqaz Dördlüyünün Parlament Spikerlərinin görüşləri kimi digər forumlarda
ikitərəfli parlamentlərarası əməkdaşlığı gücləndirməklə özləri arasında siyasi
barışığı təşviq etməyə çağırır. O, hər iki nümayəndə heyətinin bu cür barışıq
istiqamətində tərəqqini nəzərdən keçirmək üçün Assambleyanın hər hissəvi
sessiyasında görüşməsini tövsiyə edir.
9. Assambleya Azərbaycan hökumətini bölgənin gələcək statusu ilə bağlı
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin hər iki icmasının siyasi nümayəndələri ilə qeyd-şərtsiz
olaqə qurmağa çağırır. O, bu cür əlaqələr üçün Strasburqda şərait yaradılmasına
hazır olduğunu qeyd edir və bir neçə dəfə crmənilərin iştirakı ilə dinləmələr
formasında bunu həyata keçirdiyini xatırladır.
10. Assambleya özünün Azərbaycan, Ermonistan və Gürcüstanda
qaçqınların və məcburi köçkünlərin vəziyyətino dair 1570 (2002) saylı Tövsiyəsini
xatırladaraq bütün üzv və müşahidəçi dövlətləri etnik ermənilərin Azərbaycandan
və etnik azorbaycanlılarm Ermənistandan qovulması və silahlı əməliyyatlar
nəticəsində köçkün düşmüş yüz minlərlə insana humanitar yardım və kömək
göstərməyə çağırır.
11. Assambleya Ermənistan və Azərbaycan kütləvi informasiya
vasitələrində əks olunan bütiin nifrət ifadələrini mühakimo cdir. Assambleya
Ermənistan və Azərbaycana müraciət edərək məktəblər, universitetlər və KİV
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vasitəsi ilə öz xalqları arasında qarşılıqlı banşığı, etimad yaradılmasını və qarşılıqlı
anlaşmanı təşviq etməyə çağırır. Belə bir banşığın olmadığı təqdirdə nifrət və
etimadsızlıq bölgədə sabitliyə mane olacaq və yeni zorakılığa gətirib çıxaracaqdır.
Istənilən davamlı həlldən əw əl və həll zamanı bu cür barışıq prosesi həyata
keçirilməlidir.
12. Assambleya Avropa Şurasının Baş Katibini Ermənistan və
Azərbaycana qarşılıqlı banşıq prosesinə yönəlmiş xüsusi dəstək verilməsi üçün
fəaliyyət planı hazırlamağa, eləcə də Ermənistan və Azərbaycana dair tədbirlər
barədə qərar verərkən bu qətnaməni nəzərə almağa çağırır.
13. Assambleya Avropa Şurasımn Yerli və Regional Hakimiyyətlər
Konqresini Ermənistan və Azərbaycanda bələdiyyələrə seçilən nümayəndələrə
qarşılıqlı əlaqələrin və bölgələrarası qarşılıqlı əməkdaşlığın qurulmasında yardım
etməyə çağınr.
14. Assambleya insan hüquqlanna, sabitliyə və sülhə təhlükə törədən
ikitərəfli münaqişələri və daxili mübahisələri yerli və regional ərazi icmalarını və
hakimiyyətləri cəlb etməklə dinc yolla həll etmək üçün özünün üzv dövlətlərini
daha yaxşı mexanizmlərlə təmin etmək məqsədilə Avropa Şurasının münaqişələrin
həlli üzrə mövcud mexanizmlərini, xüsusilə də Mübahisələrin dinc yolla həlli üzrə
Avropa Konvensiyasmı təhlil etməkdə qərarlıdır.
15. Assambleya bu münaqişənin dinc yolla həllinin mütəmadi əsasda
monitorinqini davam etdirməkdə qərarlıdır və bu məsələnin nəzərdən keçirilməsinə
özünün 2006-cı ildə ilk hissəvi-sessiyasında qayıtmağa qərar verir.
* 2 0 0 5 -c i il y a n v a rın 2 5 -d ə A ssa m b ley a n ın m ü zak irəsi (2 -c i iclas).
(B ax: S iyasi m əsə lə lə r k o m itə sin in m əru zəsi, Sənəd. 10364, m əruzəçi: cən ab
A tk in so n ). 2 0 0 5 -c i il y an v a rın 2 5 -d ə A ssa m b le y a tərəfın d ən q ə b u l o lu n m u ş m ətn (2-ci
iclas).
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III.4. Avropa İttifaqının sənədləri
Əlavə 111.4.1

Avropa İttifaqı
Dağlıq Qarabağa dair
BƏYANAT
Brüssel, 22 may 1992-ci il

Birlik və ona üzv olan dövlətlər Dağlıq Qarabağ regionunda döyüşlərin son
vaxtlar intensivləşməsi ilə bağlı dərin narahatlığım bildirir və hər hansı bir tərəfdən
güc tətbiq edilməsini qəti şəkildə pisləyir. Birlik və ona üzv olan dövlətlər davamlı
döyüşlər nəticəsində əhalinin yenidən üzləşdiyi əzab-əziyyətdən və insan
tələfatından təəssüflənir.
Dağlıq Qarabağın erməni və Azərbaycanh əhalisi daxil olmaqla,
Ermənistan və Azərbaycan xalqlan, hər iki hökumətin ATƏM-in prinsip və
öhdəliklərini qəbul etdikləri təqdirdə, eyni səviyyəli mühafızə ilə təmin olunmaq
hüququna malikdirlər. Buna görə də Birlik və ona üzv olan dövlətlər qəbul edilmiş
prinsip və öhdəliklərə zidd olaraq ərazi bütövlüyünə qarşı və ya mülki əhalinin
daimi yaşayış yerlərindən qovulması da daxil olmaqla, siyasi məqsədlərə nail
olmaq üçiin gücə əsaslanan hərəkətləri pisləyir. Azərbaycan və erməni əhalisinin
fundamental hüquqları mövcud sərhədlər məzmununda tam şəkildə bərpa
edilməlidir.
Birlik və ona üzv olan dövlətlər Ermənistan və Azərbaycana müraciət
edərək maksimal dərəcədə təmkinlilik nümayiş etdirməyə və ATƏM prosesinə
konstruktiv töhfə verməyə çağırır. Bu mənada Birlik və ona üzv olan dövlətlər
bütün tərəfləri Dağlıq Qarabağ üzrə ATƏM-in Sülh Konfransının tezliklə
keçirilməsi istiqamətində iş aparmağa və Dağlıq Qarabağ icmalarının təmsil
olunmaları şərtlərinə dair razılıq əldə etməyə dəvət edir ki, onsuz davamlı sülhün
bərqərar olması mümkün deyil.
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Əiavə II1.4.2

Avropa İttifaqı
Dağlıq Qarabağa dair
BƏYANAT

etməyə qətiyyətb çağırılır. Cərəyan edən son hadisələrə baxmayaraq, bütün
tərəflərdən ATƏM-in Minsk qrupunda aparılan danışıqları tərk etməməyi xahiş
edilir.

Brüssel, 18 iyun 1992-ci il
Əlavə II 1.4.4

Birlik və ona üzv olan dövbtbr Dağlıq Qarabağda davam cdən döyüşbr ilə
bağlı dərin narahatlığını bildirir. Birlik və ona üzv olan dö v b tb r böhranın hollino
qətiyyən kömək etməyən hər hansı gücün tətbiq edilməsini ciddi şəkildə pisləyir.
Onlar böhrana qatılan tərəfləri təmkinliliyə dəvət edir və növbəti əzab-əziyyət və
ya insan tələfatı ilə nəticəbnən hərəkətlərdən çəkinməyə çağırır.
Birlik və ona üzv olan dövlətlər aidiyyəti olan hökumətləri niifuzlarından
istifadə edərək baş verən dəhşətli zorakılığa son qoymağa və davamlı atəşkəsə nail
olmağa çağırır.
Birlik və ona üzv olan dövlətlər Ermənistan və Azərbaycana bir daha
müraciət edərək ATƏM-ə daxil olarkən götürdükləri öhdəlikbrə əsasən insan
hüquqlarına hörmət etməyə çağırır. Onlar tərəfləri regionda sülhü bərpa etməyin ən
yaxşı yolunu təklif edən ATƏM-in himayəsi altında Minsk Konfransının tezlikb
keçirilməsinin zəruri şərtlərinin yaradılması üçün Romada ilkin fövqəladə görüş
çərçivəsində göstərilən səylərə töhfə verməyə çağırır.

Əlavə III.4.3

Avropa İttifaqı
Dağlıq Qarabağa dair
BƏYANAT
Brüssel, 7 aprel 1993-cü il

Birlik və ona üzv olan dövbtlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar
Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası arasında münasibətlərin son
zamanlarda kəskin şəkildə pisbşməsindən dərin narahatlıq keçirir. Birlik və ona
üzv olan dövlətlər hərbi əməliyyatların Kəlbəcər və Füzuli rayonları ərazisinə
yayılmasından təəssüfləndiyini bildirir. Azərbaycan ərazilərindən dərhal
çıxarılması və bu ərazibrdə döyüşlərin dayandırılması məqsədilə Ermənistan
hökuməti Dağlıq Qarabağın hərbi birləşmələri üzərində olan təsirindən istifadə
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Avropa İttifaqı
Dağhq Qarabağa dair
BƏYANAT
Brüssel, 24 iyun 1993-cü il

Birlik və ona üzv olan dövlətbr cənab Rafaellinin təqdim etdiyi ATƏM
planının Dağlıq Qarabağ mübahisəsinin bütün iştirakçıları tərəfındən qəbul
edilməsini alqışlayır. Onlar inanırlar ki, sözügedən plan regionda hərtərəfli atəşkəs,
BMT TŞ-nin 30 aprel 1993-cü il tarixli 822 saylı qətnaməsinin həyata keçirilməsi
və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar vasitəsilə həlli istiqamətində əsil
irəlibyiş üçün ən yaxşı ümiddir. Onlar Dağlıq Qarabağda erməni icması
nümayəndələrinin plana razılıqlarını təmin etmək məqsədilə Ermənistan prezidenti
Ter Petrosyanm uğurlu şəxsi müdaxiləsini yüksək qiymətləndirirlər.
Birlik və ona üzv olan dövlətlər ümid edirlər ki, Ermənistan hökuməti
Dağlıq Qarabağda sülh planını hələ qəbul etməyən clementbr tərəfindən onu tam
şəkildə qəbul etmək və Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ və onun otrafındakı indiki
daxili çətinliklərdən sui-istifadə etməkdən çəkinmək çağırışlarını davam
etdirəcəkdir. Birlik və ona üzv olan dövbtlər xəbərdarhq cdirlər ki, hazırkı
vəziyyətdə hər hansı bir tərəfın hücum əməliyyatı sülh planını təhlükə altına sala
bilər.
Birlik və ona üzv olan dövlətbr münaqişə tərəllərini planı tam şəkildə
dəstəkləməyə çağırır ki, bu, ATƏM-in müşahidəçi missiyasının ycrbşdirilməsinin
ilk mərhəbsini asanlaşdırar. Onlar həmçinin tərəfləri qoşunların işğal edilmiş
ərazibrdən çıxarılmasım qəbul etməyə razılıq və ATƏM müşahidəçilərinin
ərazilərdə yerbşdirildiyi andan təhlükəsizliyinə təminat verməyə təkid edirlər.
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Əlavə 111.4.5

Əlavə 111.4.6

Avropa İttifaqı
Dağlıq Qarabağa dair
BƏYANAT

Avropa İttifaqı
Dağlıq Qarabağa dair
BƏYANAT

Brüssel, 3 sentyabr 1993-cü U

Brüssel, 9 noyabr 1993-cü il

Birlik və ona üzv olan dövlətlər Dağlıq Qarabağda getdikco genişlənən
Azərbaycan ərazisini işğal edən yerli erməni qoşunlarının hücumlarını pisləyir.
Onlar təəssüf hissi ilə qeyd edirlər ki, bu hərəkətlər döyüş bölgəsini
genişləndirməklə daha böyük Azərbaycan ərazisini əhatə edir, Azərbaycanda çox
ciddi qaçqın problemi meydana gətirir və qonşu ölkələri qatmaqla regional
təhlükəsizliyi təhdid altına alır.
Birlik və ona üzv olan dövlətlər region dövlətlərinin ərazi bütövlüyü və
suverenliyinə olan dəstəklərini bir daha bəyan edirlər.
Birlik və ona üzv olan dövlətlər Azərbaycan Hökuməti və Dağlıq
Qarabağın rəhbərliyi arasında 31 avqust 1993-cü il tarixində əldə edilmiş
müvəqqəti atəşkəsin davam etdirilməsi üçün ATƏM-in Minsk Qrupu çərçivəsində
göstərilən səyləri tam dəstəkləyir. Birlik və ona üzv olan dövlətlər hər iki münaqişə
tərəfıni iyun ayının sonunda prinsip etibarı ilə razılaşdırılmış cədvəli yerinə
yetirməyi mümkün edən hər hansı bir formada əlavə dialoqa başlamağa çağırırlar.
Birlik və ona üzv olan dövlətlər həmçinin Dağlıq Qarabağın yerli erməni
silahlı qüwələrinin BMT TŞ-nin 822 və 853 saylı qətnamələrinə hörmət etdiyini
və Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarından geri çəkiləcəklərini
görəcəklərinə ümid edirlər. Birlik və ona üzv olan dövlətlərin əlində Azərbaycanın
bu ərazilərdən irimiqyaslı hücumlar həyata keçirmək iqtidarında olduğuna dair heç
bir dəlil yoxdur.
Birlik və ona üzv olan dövlətlər Dağlıq Qarabağ ermənilərinin BMT TŞnin 822 və 853 saylı qətnamələrinə və ATƏM-in Minsk Qrupunun təkliflərinə əməl
etmələri üçün Ermənistan hökumətini özünün həlledici təsirindən istifadə etməyə
çağırır. Birlik və ona üzv olan dövlətlər Ermənistana müraciət edərək Azərbaycan
ərazisində hücumlar həyata keçirən yerli erməni hərbi birləşmələrinin bu cür
hücumlarını daha da genişləndirmək üçün onlara maddi yardımın verilməməyini
təmin etməyə çağırır.

Avropa İttifaqı 24 oktyabr 1993-cü il tarixində Dağlıq Qarabağ regionunda
əldə edilmiş atəşkəsin pozulmasmı pisləyir və bütün qüwələri son vaxtlarda işğal
edilmiş ərazilərdən geri çəkilməyə çağırır. Avropa İttifaqı ATƏM prinsiplərinə
uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasımn ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə
verdiyi əhəmiyyəti bir daha vurğulayır.
Avropa İttifaqmı döyüşlər nəticəsində yurdlarından didərgin salınmış
insanların aqibəti xüsusilə narahat edir. Bu insanların qəbul edilməsi və qorunması
beynəlxalq ictimaiyyətin əsas vəzifəsi olmahdır. Bundan əlavə qaçqınların
mövcudluğu münaqişənin beynəlxalq xarakter alması təhlükəsini artırır və bütün
regionun sabitliyini təhdid edir.
Avropa İttifaqı zərər çəkmiş əhaliyə göstərilən yardımı davam etdirmək
əzmindədir və region dövlətlərini həmin yardımların çatdırılması prosesini
asanlaşdırmağa çağırır.
Avropa İttifaqı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli siyasi həllinə
nail olmaq məqsədilə ATƏM-in Minsk Qrupu tərəfındən göstərilən səyləri tam
şəkildə dəstəklədiyini bir daha bildirir. Avropa İttifaqı münaqişə tərəflərini 24
oktyabr 1993-cü il tarixində pozulmuş atəşkəsi bərpa etməyə çağırır.
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Əlavə 111.4.7

Bülleten Aİ 01-1994 (fr): 1.3.7
Xarici siyasət və cəmiyyətin təhlükəsizliyi (7/20)
Azərbaycan
1.3.7. Avropa İttifaqınm Sədrliyi adından Azərbaycandakı vəziyyət ilə
bağlı 17 yanvar tarixində Afına və Brüssel şəhərlərində yayılmış kommünike:
“Avropa İttifaqı dekabr ayının ortalarından etibarən Dağlıq Qarabağ
regionunda irimiqyaslı döyüşlərin yenidən başlanması ilə bağlı dərin narahathq
hissi keçirir. Avropa İttifaqı mövcud tərəfləri təmkinlilik nümayiş etdirməyə və
artıq müharibə nəticəsində əziyyət çəkmiş insanlara yenidən əzab verməməyə
çağırır.
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Avropa İttifaqı bir daha Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini dəstəklədiyini
bildirir və münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına dəvət edir. Məsələnin
beynəlxalq xarakter alması təhlükəsini nəzərə alaraq Avropa İttifaqı aidiyyəti olan
tərəfləri döyüşləri dayandırmağa və BMT TŞ-nin müvafıq qətnaırıələrinə əməl
etməyə çağırır. Avropa İttifaqı tam şəkildə dəstəklədiyi ATƏM-in Minsk Qrupu
çərçivəsində münaqişə tərəfləri arasında aparılan danışıqları ən qısa zamanda
yenidən başlamağa çağırır.”

Əlavə II1.4.8

Bülleten Aİ 07-1994
Xarici siyasət və cəmiyyətin təhlükəsizliyi (6/24)
Dağlıq Qarabağ
1.3.5.
Avropa İttifaqının Sədrliyi adından Dağlıq Qarabağa dair 5 avqust
tarixində Brüssel və Bon şəhərlərində yayılmış kommünike:
“Avropa İttifaqı 12 may 1994-cü ildən etibarən qüvvədə olan atəşkəsin
Ermənistan və Azərbaycan Müdafıə nazirləri, habelə Dağlıq Qarabağın hərbi
birləşmələri tərəfındən 27 iyul 1994-cü il tarixində yazılı şəkildə təsdiq edilməsini
təqdirəlayiq olduğunu bəyan edir. Münaqişə iştirakçılarının atdığı bu addım
gələcəkdə məsələnin qarşılıqlı razılıq əsasında siyasi nizamlanmasına xidmət
edəcəkdir.
Beləliklə, Avropa İttifaqı bu istiqamətdə tərəfləri ATƏM-in Minsk Qrupu
ilə yaxından əməkdaşlıq etməyə və davamlı siyasi nizamlanmaya nail olmaq üçün
üzərilərinə düşənləri yerinə yetirməyə çağırır. Fürsətdən istifado edərək Avropa
İttifaqı bir daha Minsk Qrupunun səylərini tam şəkildə dəstəklədiyini bəyan edir.
Atəşkəsin təsdiq edilməsi təkcə ilk mərhələ deyil, eyni zamanda davamlı siyasi
nizamlanmanın əldə edilməsi üçün danışıqların aparılması istiqamətində mühiim
səy deməkdir. Avropa İttifaqı ATƏM müşahidəçilərinin regiona göndərilməsi üçün
müvafiq razılaşmanm imzalanması məqsədilə avqust ayında danışıqların
sürətləndirməsinə dair tərəflərin niyyətini alqışlayır. Belə ki, Avropa İttifaqı
münaqişə tərəflərini ATƏM-in müşahidə missiyasımn maksimum dərəcədə həyata
keçirilməsindən ibarət olan ilk mərhələni dəstəkləməyə çağırır.
Bu kommünike dörd dövlətin mövqeyini bildirir.

Əlavə II1.4.9

Bülleten Aİ 09-1994
Xarici siyasət və cəmiyyətin təhlükəsizliyi (5/6)
Dağlıq Qarabağ
1.3.5.
Avropa İttifaqmın Sədrliyi adından Dağlıq Qarabağa dair 15
sentyabr tarixində Brüssel və Bon şəhərlərində yayılmış kommünike:
“Avropa İttifaqı son günlərdə Ermənistan, Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ
rəhbərləri tərəflndən ATƏM-in Minsk Qrupunun Sədri səfir Eliassonun regiona
səfəri zamanı verilmiş bəyanatları böyük məmnuniyyətlə qarşılayır. Həmin
bəyanatlarda tərəflər münaqişənin nizamlanmasına dair razılığın əldə edilməsinə
qədər atəşkəsə riayət edəcəkləri ilə bağlı niyyətlərini vurğulamışlar. Bundan əlavə,
Avropa İttifaqı məsələ ilə əlaqədar Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri, habelə
Stepanakert rəhbərliyi tərəfındən verilmiş rəsmi bəyanatları alqışlayır.
Avropa İttifaqı hesab edir ki, atəşkəsin gücləndirilməsi və məsələnin siyasi
nizamlanması yolunda bu addım mühüm əhəmiyyətə malikdir. Avropa İttifaqı
ATƏM-in Minsk Qrupuna sözügedən bəyanatlarla nəticələnən səylərinə görə
minnətdarlığını bildirir və Qrupun Dağlıq Qarabağ regionunda sülhün bərqərar
olunması naminə mühüm fəaliyyətini dəstəkləyir. Avropa İttifaqı Minsk
Konfransınm tezliklə çağırıla biləcəyinə səmimi şəkildə ümid edir.
Nəhayət, Avropa İttifaqı ümid edir ki, münaqişə tərəfləri özlərinin
ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulmuş bəyanatlarında təmkinlilik nümayiş etdirəcəkdir.
Bundan əlavə, Avropa İttifaqı danışıqlar prosesi üçün münbit və psixoloji nöqteyi
nəzərdən əlverişli şəraitin yaradılması üçün tərəflər arasında təmasların davam
etdirilməsini tövsiyə edir.
Bu kommünike dörd dövlətin mövqeyini bildirir.

Əlavə II1.4.10

Almaniya sədrliyinin Avropa İttifaqı adından
Dağlıq Qarabağa dair
BƏYANATI
5 avqust, 1994-cü il

12
may 1994-cü ildən etibarən əməl olunan atəşkəsin Ermənistan və
Azərbaycan Müdafıə nazirləri, o cümlədən Dağlıq Qarabağın ordu komandiri
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tərəfindən 27 iyul 1994-cü ildə yazılı surətdə təsdiq edilməsini Avropa İttifaqı
alqışlayır.
Müharibənin sülh və davamlı həllinə nail olmaqdan ötrü Avropa İttifaqı
münaqişə tərəflərini bu məqsədlə ATƏM-in Minsk Qrupu ilə sıx əməkdaşlığa və
onun təcrübəsindən istifadə etməyə çağırır. Avropa İttifaqı fürsətdən istifadə
edərək Minsk Qrupunun səylərini tam olaraq dəstəklədiyini vurğulayır.
Atəşkəsin təsdiqi münaqişənin davamlı və siyasi üsulla həllinin təmin
olunmasım nəzərdə tutan fasiləsiz danışıqlar yolunda atılan addımı ifadə edir.
Avropa İttifaqı münaqişə tərəflərinin danışıqları avqustda davam etdirmək və
ATƏM müşahidəçilərinin iştirakma yol verən sazişi imzalamaq niyyətini alqışlayır.
Avropa İttifaqı münaqişə tərəflərini ATƏM-in müşahidə missiyasınm ilk fazasmın
tezliklə başlamasına razı olmağa çağırır.
Avropa İttifaqına daxil olacaq ölkələr - Finlandiya, Avstriya və İsveç bu
bəyanata qoşulurlar.

Əlavə III. 4.11

İrlandiya sədrliyinin Avropa İttifaqı adından
Dağlıq Qarabağda vəziyyət barəsində
BƏYANATI
Daimi Şura, Brüssel, 31 oktyabr 1996-cı il

Avropa İttifaqı razılıq hissi ilə qeyd edir ki, 1996-cı il oktyabrm 28-dən
30-dək Moskvada Minsk Qrupu çərçivəsində damşıqların növbəti mərhələsi olmuş
və sonrakı mərhələ noyabrın 18-dən başlayaraq Helsinkidə keçiriləcək. Biz
Lissabon Zirvə Toplantısı zamanı çoxdan gözlənilən mühüm tərəqqi əldə olunması
məqsədilə bu danışıqların müsbət nəticə verəcəyinə ümid bəsləyirik.
Avropa İttifaqı noyabrın 24-də Dağlıq Qarabağda seçkilər keçirilməsi
niyyəti barədə Minsk Qrupunun 1996-cı il oktyabrın 30-da mətbuatda ifadə
olunmuş bəyanatında onun ifadə etdiyi narahatlığa şərik çıxır. Belə seçkilər
keçirilərsə, onlar cari danışıqlara mənfı təsir göstərə bilər. Biz təkid edirik ki, yerli
hakimiyyət orqanları münaqişənin dincliklə həllinə nail olmağa kömək üçün öz
qərarım dəyişdirsin.
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Əlavə 111.4.12

Avropa İttifaqı-Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsinin üçüncü iclası
12 iyul 2002-ci il

Gələcək ikitərəfli əməkdaşlığın yekunları və qiymətləndirilməsi
Xarici siyasət
Avropa İttifaqı və Azərbaycan razıdırlar ki, Azərbaycanm və bütün Cənubi
Qafqazın sabitliyi və tərəqqisi ilk növbədə regionda dondurulmuş münaqişələrin
həll edilməsindən asılıdır.
Avropa İttifaqı Azərbaycanm ərazi bütövlüyünə tam hörmət əsasında
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinin zəruriliyini
vurğulayır.
Avropa İttifaqı inanır ki, bu münaqişə və onun həll edilməməsi
Azərbaycanın və bütün regionun siyasi və iqtisadi inkişafı və təhlükəsizliyinə güclü
mənfi təsir göstərir.
Hər iki tərəf ərazilərin de-fakto işğal edilməsi prinsipinin (fait accompli)
münaqişənin həll edilməsinin əsasını təşkil edə bilmədiyinə razılaşdı və
Azərbaycan Respublikasınm işğal edilmiş ərazilərində nə hazırkı vəziyyətin, nə də
status-kvo vəziyyətinin gücləndirilməsinə yönəldilmiş tədbirlərin qanuni hesab
edilə bilmədiyini vurğuladı.
Avropa İttifaqı işğal olunmuş Füzuli, Cəbrayd, Zəngilan və Qubadlı
rayonlarınm dirçəldilməsi ilə birlikdə Bakı-Naxçıvan-Yerevan dəmir yolunun
bərpasına imkan verəcək Ermənistan silahlı qüvvələrinin bu rayonlardan
çıxarılmasına dair münaqişənin həlli və əməkdaşlığın bərpa edilməsi istiqamətində
misilsiz tədbirlər paketi olan Azərbaycamn təklifıni alqışladı və tərəfləri yaranmış
çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün bu fürsətdən istifadə etməyə dəvət etdi.
Hər iki tərəf ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişənin həlli istiqamətindəki
səylərinin əhəmiyyətini tanıyır və gələcəkdə də bu səyləri tam şəkildə
dəstəkləyəcəklərinə dair öhdəlik götürür.
Avropa İttifaqı Ümumi Məsələlər Şurasmın regionda daha fəal siyasi rol
oynamaq niyyətinə dair 26 fevral 2001-ci il tarixli qərarını bir daha təsdiq edir.
Avropa İttifaqı ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri, müvafıq beynəlxalq təşkilatlar
və region ölkələri ilə sıx əməkdaşlıqda regionda mövcud olan münaqişələrin
qarşısının alınması və həll edilməsinə yönəlmiş səyləri dəstəkləmək yollarım
arayacaq və münaqişədən sonrakı bərpa işləri prosesində iştirak edəcək.
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Avropa İttifaqı özünün regionda maraqlı olan bütün ölkələr, xüsusilə
Rusiya və ABŞ ilə münasibətlərində Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin bərqərar
edilməsinə yönəlmiş inkişafın təmin edilməsinə səy göstərəcək.

Əlavə [11.4.13

Avropa Parlamentinin Cənubi Qafqaz üçün
Avropa İttifaqının strategiyasına ehtiyac üzrə
Q Ə T NA M Ə
20 may 2010-cu il

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
Avropa Parlamenti

6. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə danışıqlarda Ermənistan və Azərbaycan
Prezidentləri arasında Moskva Bəyannaməsi ruhunda 2009-cu il ərzində keçirilən
altı görüşdə öz əksini tapan dinamik tempi alqışlayır; tərəfləri növbəti ayda
münaqişənin həllinin məqsədləri üçün sülh damşıqları səylərini intensivləşdirməyə,
daha konstruktiv yanaşma nümayiş etdirməyə və güc yolu ilə yaradılmış və heç bir
beynəlxalq legitimliyi olmayan status-kvonu saxlamağa üstünlük verməkdən və bu
yolla qeyri-sabitlik yaratmaq və müharibənin təsirlərinə məruz qalan insanların
məşəqqətlərini uzatmaqdan çəkinməyə çağırır; hərb yolu ideyasını və artıq isiifadə
olunmuş hərbi gücün ağır nəticələrini pisləyir və hər iki tərəfı 1994-cü il atəşkəsini
bundan sonra pozmaqdan çəkinməyə çağırır;
7. ATƏT-in Minsk Qrupunun vasitəçilik səylərini, Madrid sənədindəki
Əsas Prinsipləri və Böyük səkkizlik ölkələrinin Aakuil Sammiti çərçivəsində
ATƏT-in Minsk Qrupu Həmsədr ölkələrinin 2009-cu il iyulun 10-da verilmiş
bəyanatmı tam olaraq dəstəkləyir; beynəlxalq birliyi sazişin əldə edilməsinə ınane
olan məqamları aradan qaldırmağa yardım etmək üçün cəsarət və siyasi iradə
nümayiş etdirməyə çağırır;
8. Dağlıq Qarabağ müharibəsi zamanı və ya onunla əlaqədar öz evlərini
tərk etmiş minlərlə qaçqm və məcburi köçkündən yüzlərlə insanın hələ də köçkün
qalması və hüquqlarmm, o cümlədən geri qayıtmaq, mülkiyyət və şəxsi
təhlükəsizlik hüquqlarının pozulmasından ciddi narahatdır; bütün tərəfləri bu
hüquqları şərtsiz tanımağa, onların tez bir zamanda reallaşdırılmasına və bu
problemin beynəlxalq hüququn prinsiplərinə hörmət əsasında tez bir zamanda
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həllinə çağırır; bu baxımdan bütün erməni qüvvələrinin Azərbaycanın bütün işğal
olunmuş ərazilərindən geri çəkilməsini və bunun ardınca Dağlıq Qarabağ əhalisinin
təhlükəsziliyini təmin edəcək, məcburi köçkünlərə öz evlərinə qayıtmağa imkan
verəcək və evsizlikdən doğan münaqişələrin qarşısını alacaq keçid dövrü zamanı
zəruri olan təhlükəsizlik təminatlarım təmin etmək üçün BMT Nizamnaməsinə
əsasən təşkil edilmiş beynəlxalq qüvvələrin
yerləşdirilməsini tələb edir;
Ermənistan və Azərbaycamn rəhbərliklərini və müvafıq icmalarm rəhbərlərini
məcburi köçkünlərin geri qayıtması üçün praktiki hazırlıqlar yolu ilə sülhməramlı
etnik münasibətlər yaratmaq öhdəliklərini nümayiş etdirməyə çağırır; hesab edir ki,
məcburi köçkünlərin və qaçqınların vəziyyətinə beynəlxalq standartlara, o
cümlədən AŞPA-nın “Avropanın unudulmuş insanları: uzun müddətli köçkün
düşmüş insanların insan hüquqlarının qorunması” adlı 1877 (2009) saylı
tövsiyyəsinə uyğun şəkildə baxılmalıdır.
9. Davamlı sülhə nail olmaq üçün real səylərə ehtiyac olduğunu vurğulayır;
bütün müvafıq rəhbər şəxsləri provokativ siyasətlərdən və ritorikadan, qızışdırıcı
bəyanatlardan və tarixi manipulyasiya etməkdən çəkinməyə çağırır; Ermənistan və
Azərbaycan rəhbərlərini məsuliyyətli davranmağa, çıxışlarını yumşaltmağa və
ictimai fıkrin münaqişənin hərtərəfli həllinin xeyirlərini tam olaraq qəbul etməsi və
anlaması üçün əsas yaratmağa çağırır;
10. Dağlıq Qarabağ da daxil olmaqla, Dağlıq Qarabağı əhatə edən bütün
işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarmın tez bir zamanda boşaldılması mövqeyinə
inanır; qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağın yekun statusunun müəyyənləşdirilməsinə
qədər ona müvəqqəti statusun verilməsi məsələnin həlli üçün çıxış yolu ola bilər və
regionda erməni və Azərbaycan əhalisinin dinc yanaşı yaşaması və əməkdaşlığı
üçün keçid çərçivəni təşkil edə bilər;
11. Hamı üçün təhlükəsizliyin istənilən münaqişənin həlli üçün vacib
element olmasmı vurğulayır; həm hərbi, həm də mülki aspektbri özündə cəmləyən
və beynəlxalq insan hüquqları standartlarına əsaslanan müvafıq sülhqoruma
tədbirlərinin vacibliyini tanıyır; münaqişənin siyasi həlli tapıldığı halda Şuranı sülh
prosesini Birgo Təhlükəsizlik və Müdafıə Siyasəti (BTMS) missiyaları vasitəsilə, o
cümlədən beynəlxalq sülhqoruma qüvvəbrinin yaradılmasını asanlaşdıra bilmək
üçün əraziyə böyük monitorinq missiyası göndərmək yolu ilə dəstəkləmək
imkanlarını müəyyənləşdirməyə çağırır.
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III.5. İslam Konfransı Təşkilatımn*
sənədləri
Əlavə III. 5.1

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin
XXI konfransı Ermənistan və Azərbaycan
arasında münaqişə üzrə
QƏTNAMƏ
Kəraçi, 25-29 aprel 1993-cü il

Pakistan İslam Respublikasının Kəraçi şəhərində keçirilən İKT Xarici
İşlər Nazirlərinin XXI konfransı İKT bəyannaməsinin prinsipləri və
məqsədlərindən çıxış edərək,
Qarabağ məsələsi barəsində Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişənin kəskinləşməsi ilə əlaqədar dərindən narahat olaraq,
Ermənistanm Azərbaycana qarşı son hücumunu və Azərbaycan ərazisinin
işğalını qətiyyətlə pisləyərək,
Azərbaycan Respublikasına qarşı Ermənistanm təcavüzü nəticəsində
humanitar problemlərin dözülməz vəziyyətindən təsirlənərək,
İKT Xarici İşlər Nazirlərinin 1992-ci ildə İstanbulda keçirilmiş
V fövqəladə iclasmın prinsipial mövqeyini yada salaraq, həmçinin İKT Xarici İşlər
Nazirlərinin BMT qərargahında keçirilmiş əlaqələndirmə iclasının son rəsmi
məlumatının müvafıq bəndlərini yada salaraq,
qonşu ölkələrin və regional dövlətlərin, xüsusilə İran və Türkiyənin,
Qarabağ məsələsini sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində göstərdiyi cəhdləri
nəzərə alaraq,
ermənilərin son təcavüzünün beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün təhlükə
yaratdığım dərk edərək,
bu yeni hərbi hücumun ATƏM çərçivəsində aparılan sülh prosesinə
dağıdıeı təsir göstərə biləcəyindən xəbərdar olaraq,
Baş Katibin bu məsələ üzrə məruzəsini yüksək qiymətləndirərək:
1. Ermənistanm Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünü kəskin
şəkildə pisləyir;
2. Erməni qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən təcili
çıxarılmasına və Azərbaycan Respublikasımn suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə
hörmət bəsləməyi Ermənistandan ciddi surətdə tələb edir;
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3. Qarabağ məsələsini dövlətlərin ərazi bütövlüyünün və beynəlxalq
ictimaiyyət tərəfındən tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət
əsasında ədalətlə və sülh yolu ilə həll etməyə çağırır;
4. Həm Ermənistanm, həm də Azərbaycanm əməli surətdə həyata keçirilən
ATƏM sülh prosesində konstruktiv mövqe tutmalarını tələb edir və məsələnin sülh
yolu ilə həllini çətinləşdirə biləcək hər bir əməldən çəkinməyi tələb edir;
5. Azərbaycan hökumətinin və xalqınm öz ölkəsinin müdafıəsi üçün etdiyi
cəhdlərlə tam həmrəy olduğunu bir daha təsdiq edir;
6. Yaşayış yerlərini tərk edənlərin öz evlərinə təhlükəsiz, hörmət və qayğı
ilə qayıtmalarmı asanlaşdırmağa çağırır;
7. Üzv olan ölkələr İslam İnkişaf Bankından və digər İslam təsisatlarından
Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə yardımı və humanitar yardım göstərməyi
xahiş edirlər;
8. BMT Baş Katibindən və Təhlükəsizlik Şurasının sədrindən
Təhlükəsizlik Şurasında Ermənistamn təcavüzünü pisləyən və Azərbaycanın işğal
edilmiş bütün torpaqlarından erməni qüwələrinin çıxarılmasını tələb edən qətnamə
qəbul olunması üçün bütün səlahiyyətlərdən istifadə etməyi xahiş edir;
9. Baş Katibdən bu qətnamənin yerinə yetirilməsinə nəzarət etməyi və
İKT Xarici İşlər Nazirlərinin XXII konfransında bu haqda məruzə etməyi xahiş
edir.

Əlavə II 1.5.2

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin
fövqəladə sessiyası
Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə üzrə
QƏTNAMƏ
İslamabad, sentyabr 1994-cu il

Pakistan İslam Respublikasının İslamabad şəhərində keçirilən İKT xarici
işlər nazirlərinin fövqəladə sessiyası.
İKT Bəyannaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək;
Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasındakı hərbi
münaqişənin kəskinləşməsi ilə əlaqədar dərindən narahat olaraq;
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Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikasına qarşı aramsız
hücumçu və Azərbaycan ərazisinin 20 faizdən artığınm işğalmı qətiyyətlə
pisləyərək;
Ermənistan
Respublikasınm Azərbaycan
Respublikasına qarşı
təcavüzünün nəticəsində 1 milyondan artıq qaçqının əmələ gəlməsi və humanitar
problemlərin dözülməzliyi ilə təsirlənərək;
1992-ci il İstanbulda keçirilmiş İKT Xarici İşlər Nazirlərinin beşinci
fovqəladə konfransımn prinsipal mövqeyini yada salaraq;
1993-cü ildə Pakistan İslam Respublikasınm Kəraçi şəhərində keçirilmiş
İKT Xarici İşlər Nazirlərinin XXI konfransının bu məsələ ilə əlaqədar qəbul etdiyi
qətnaməsindən irəli gələn tələbləri bir daha təsdiq edərək;
Həmçinin BMT-nin qərargahında keçirilmiş İKT-nın Xarici İşlər
Nazirlərinin koordinasiya iclasının son kommünikesinin müvafıq paraqraflarmı
yada salaraq;
Qonşu ölkələr və regional dövlətlərin, xüsusi ilə İran və Türkiyənin
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində
etdikləri cəhdləri nəzərə alaraq;
Ermənistan Respublikasınm təcavüzünün beynəlxalq sülh və
təhlükəsizlik ücün maneə yaratdığım dərk edərək;
BMT Nizamnaməsinin və müvafiq qətnamələrinin dönmədən yerinə
yetirilməsini bir daha təsdiq edərək;
Ermənistan Respublikasının davam etdirdiyi təcavüzkar siyasətin ATƏM
çərçivəsində aparılan sülh prosesinə dağıdıcı təsir edə biləcəyindən xəbərdar
olaraq;
Baş katibin bu məsələ üzrə məruzəsini yüksək qiymətləndirərək
(Sənəd');
1.Ermənistan Respublikasınm Azərbaycan Respublikasına qarşı hərbi
təcavüzünü bir daha kəskin şəkildə pisləyir.
2.Təcavüz nəticəsində insanların kütləvi qətlə yetirilməsi, girovlara və
hərbi əsirlərə işgəncə verilməsi, yaşayış məntəqələrinin bombardman edilməsi,
işğal edilmiş şəhər və kəndlərin talan edilməsi, dağıdılması və yandırılmasını
insaniyyət və bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayət kimi qiymətləndirilir.
3.BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 nömrəli
qətnamələrinin dönmədən yerinə yetirilməsini, Ermənistan Respublikası silahlı
qüvvələrinin işğal edilmiş Azərbaycan ərazisindən təcili çıxarümasını, Ermənistan
Respublikasından Azərbaycan Respublikasınm suverenliyi və ərazi bütövlüyünə
hörmət bəsləməsini ciddi surətdə tələb edir.
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4.Təsdiq edir ki, ərazinin zor işlətməklə əldə edilməsi tanına bilməz,
ərazinin işğal edilməsi isə beynəlxalq tanınma üçün və hüquqi statusun
dəyişdirilməsinə vadar etmək üçün istifadə edilə bilməz.
5.Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dövlətlərin ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq tamnmış sərhədlərin pozulmazlığı prinsiplərinə hörmət əsasında
ədalətlə və sülh yolu ilə həllinə çağırır.
ö.Həm Ermənistan, həm də Azərbaycandan ATƏM-in sülh prosesində
iştirak etməyi və problemin sülh yolu ilə həll edilməsini çətinləşdirə biləcək hər bir
əməldən çəkinmələrini tələb edir.
7.Azərbaycan hökuməti və xalqınm ölkənin müdafıəsi ücün etdikləri
cəhdləri bütünlüklə dəstəklədiyini və onlarla tam həmrəy olduğunu bir daha təsdiq
edir.
8.Yaşayış
yerlərini tərk etmişlərin öz evlərinə təhlükəsiz, hörmət və
şərəflə dönmələri üçün imkan yaratmağa çağırır.
9.Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 milyondan artıq qaçqın və
köçkünün olması ilə əlaqədar humanitar vəziyyətin kəskinləşməsindən təşviş
keçirir və üzv ölkələr, İslam İnkişaf Bankı və digər islam institutlarından
Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə və humanitar yardım etmələrini xahiş
edir.
10.
BMT-nin Baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasından Ermənistan
Respublikasmı təcavüzkar kimi tanımasını, ona qarşı sanksiyaların tətbiq edilməsi
və Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycamn bütün işğal edilmiş torpaqlarından
çıxarılmasım tələb edən TŞ qətnaməsinin qəbul edilməsi üçün bütün
səlahiyyətlərindən istifadə etmələrini xahiş edir. Bu məqsədlə İKT-yə üzv olan hər
bir dövləti bütün imkanlarından istifadə etməyə cağırır.
11. Baş katibdən bu Qətnamənin yerinə yetirilməsinə nəzarət və bu
barədə İKT-nın Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti konfransında məruzə etməsini
xahiş edir.
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Əlavə III. 5.3

İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Dövlət başçılarının
VII
Zirvə Toplantısı
Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişə üzrə
QƏTNAMƏ
Kasablanka, 13-14 dekabr 1994-cü il

İKT ölkələrinin Dövlət Başçılarmın Mərakeş Krallığının Kasablanka
şəhərində hicri tarixi ilə 1415-ci il rəcəb ayının 11-12-də, miladi tarixi ilə 1994-cü
il dekabrın 13-14-də keçirilən VII Zirvə Toplantısı
İKT Bəyannaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək;
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
nəticəsində hərbi münaqişənin kəskinləşməsi və Azərbaycan ərazisinin 20%-dən
artığının işğahndan dərindən narahat olaraq;
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanhnın
qaçqın vəziyyətinə düşməsi
və humanitar problemlərin dözülməzliyi ilə
təsirlənərək;
1992-ci ilin iyun ayında İstanbulda keçirilmiş V və 1994-cü ilin
sentyabrında İslamabadda keçirilən İKT Xarici İşlər Nazirlərinin VII fövqəladə
Konfransının prinsipial mövqeyini yada salaraq;
1993-cü il aprelin 25-29-da Pakistan İslam Respublikasının Kəraçi
şəhərində keçirilən İKT Xarici İşlər Nazirlərinin XXI Konfransında qəbul edilən
qətnamənin müddəalarını bir daha təsdiq edərək;
həmçinin BMT-nin 23 sentyabr 1992-ci ildə və 3 oktyabr 1994-cü ildə
keçirilmiş İKT Xarici İşlər Nazirlərinin koordinasiya iclasının yekun sənədlərinin
müvafiq bəndlərini yada salaraq;
qonşu ölkələr və regional dövlətlərin, xüsusilə İran və Türkiyənin
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində
etdikləri cəhdləri nəzərə alaraq;
Ermənistan Respublikasının təcavüzünün beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik
üçün maneə yaratdığım dərk edərək;
BMT Nizamnaməsinin və Təhlükəsizlik Şurasının müvafıq qətnamələrinin
dönmədən yerinə yetirilməsini bir daha təsdiq edərək;
Ermənistan Respublikasının davam edən təcavüzkar siyasətinin ATƏM
çərçivəsində aparılan sülh prosesinə dağıdıcı təsir edə biləcəyindən xəbərdar
olaraq:
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1. Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyir;
2. Təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazisində mülki Azərbaycan
vətəndaşlarına qarşı edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı törədilən cinayət kimi
qiymətləndirir;
3. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin dönmədən yerinə yetirilməsini, Ermənistan Respublikası silahlı
qüvvələrinin işğal edilmiş bütün Azərbaycan ərazisindən, o cümlədən Laçın və
Şuşa rayonlarından dərhal, tamamilə və şərtsiz çıxarılmasmı qəti surətdə tələb edir.
Ermənistandan Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə
hörmət bəsləməsini tələb edir;
4. Təhlükəsizlik Şurası tərəfındən Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün
etiraf edilməsinə; BMT Nizamnaməsinin 7-ci fəslinə uyğun olaraq, öz
qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təminatı üçün lazımi addımların atılmasına;
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı olan təcavüzü
pisləyərək, təcavüzə son qoyulmasına çağırır və bu məqsədlə BMT ilə
koordinasiyalı fəaliyyətdə olmağı qərara alır;
5. Bir daha təsdiq edir ki, ərazinin zor işlətməklə əldə edilməsi tanına
bilməz;
6. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərin pozulmazlığı prinsiplərinə
hörmət əsasında ədalətlə və sülh yolu ilə həllinə çağırır;
7. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycandan ATƏM-in sülh prosesində
iştirak etməsi və problemin sülh yolu ilə həllini çətinləşdirə biləcək hor bir əməldən
çəkinməsini tələb edir;
8. Azərbaycan hökuməti və xalqının ölkəsinin müdafıəsi üçün etdiyi
cəhdləri bütünlüklə dəstəklədiyini və onlarla tam həmrəy olduğunu bir daha tosdiq
edir;
9. Yaşayış yerlərini tərk etmişlərin öz evlərinə təhlükəsiz, hörmot və
şərəflə dönmələri üçün imkan yaratmağa çağırır;
10. Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 milyondan artıq qaçqın və
köçkünün olması ilə əlaqədar humanitar vəziyyətin kəskinləşməsindən təşviş
keçirir və üzv ölkələr, İslam İnkişaf Bankı və digər İslam institutlarından
Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə və humanitar yardım etmolərini xahiş
edir;
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11.
Baş Katibdən bu qətnamənin yerinə yetirilməsinə nəzarət və bu barədə
İKT Xarici İşlər Nazirlərinin XXIII konfransına məruzə təqdim etməsini xahiş edir.

Ə lavə III. 5.4

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin XXIV konfransı
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında
QƏTNAMƏ
Cakarta, 9-13 dekabr 1996-cı il

İKT Xarici İşlər Nazirlərinin İndoneziya Respublikasının Cakarta
şəhərində hicri tarixi ilə 1417-ci il rəcəb ayımn 28-dən şaban ayının 3-dək, miladi
tarixi ilə 1996-cı il 9-13 dekabrda keçirilən XXIV konfransı
İKT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək;
Ermənistan Respublikasınm Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20%-indən artığmın işğahndan dərin narahat
olaraq;
Ermənistanm təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqımn
aqibəti və humanitar problemlərin böyük həcmindən təsirlənərək;
ötən konfransların bütün müvafıq qətnamələrinə, xüsusilə Mərakeş
Krallığınm Kasablanka şəhərində 11-12 rəcəb 1415-ci (13-14 dekabr 1994-cü) ildə
keçirilmiş VII Zirvə konfransmın qətnaməsinə istinad edərək;
BMT Nizamnaməsinə və Təhlükəsizlik Şurasınm qətnamələrinə ciddi
surətdə əməl edilməsinə çağıraraq;
münaqişənin həlli üzrə edilən bütün diplomatik və digər səyləri
alqışlayaraq;
bütün üzv dövlətlərin Azərbaycan Respublikasınm ərazi bütövlüyünə və
suverenliyinə ehtiramım bir daha təsdiq edərək;
Ermənistan Respublikasının davam etdirdiyi təcavüzkar siyasətin ATƏT
çərçivəsində aparılan sülh prosesinə dağıdıcı təsirini dərk edərək:
1. Ermənistan Respublikasmın Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyir;
2. Təcavüz nəticəsində işğal edilmiş Azərbaycan ərazisində mülki
Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi
qiymətləndirir;
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3. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazisində arxeoloji, mədəni və islam
abidələrinin talan və məhv edilməsini qətiyyətlə pisləyir;
4. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin
dönmədən yerinə yetirilməsini, Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş bütün
Azərbaycan ərazisindən, o cümlədən Laçın və Şuşa rayonlarından dərhal, tamamilə
və şərtsiz çıxarılmasını qəti surətdə tələb edir. Ermənistanı ciddi surətdə
Azərbaycan Respublikasınm suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə
dəvət edir;
5. Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin müddəalarmın Ermənistan
tərəfındən yerinə yetirilməməsindən narahat olduğunu bildirir;
6. Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün Təhlükəsizlik Şurası tərəfındən
etiraf edilməsinə; BMT Nizamnaməsinin 7-ci fəslinə uyğun olaraq, öz
qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təminatı üçün lazımi addımların atılmasına;
Azərbaycan Respublikasmın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı olan təcavüzü
pisləyərək, təcavüzə son qoyulmasına çağırır və bu məqsədlə BMT ilə
koordinasiyalı fəaliyyətdə olmağı qərara alır;
7. Bütün üzv dövlətləri Azərbaycan ərazisinin işğahnı davam etdirməyə
təşviq edən Ermənistana silah və hərbi sursat təqdim etməkdən imtina etməyə
çağırır. İKT-yə üzv dövlətin ərazisi bu kimi yüklərin tranziti üçün istifadə
edilməməlidir;
8. Ermənistanm təcavüzə və Azərbaycan torpaqlarının işğalına son
qoyması üçün bütün üzv dövlətlərə və beynəlxalq birliyin digər dövlətlərinə
müraciət edərək, hər cür təsirli iqtisadi və siyasi tədbirlərdən istifadə etməyə
çağırır;
9. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişəni dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanmmış sərhədlərin toxunulmazlığı
prinsiplərinə ehtiram əsasında ədalətlə və sülh yolu ilə həll etməyo çağırır;
10. Ermənistanı, Azərbaycam və Minsk Qrupuna daxil olan bütün üzv
dövlətləri ATƏT-in sülh prosesində prinsipial surətdə iştirak etməyə və problemin
sülh yolu ilə həllini çətinləşdirə biləcək hər cür əməldən çəkinməyə çağırır;
11. Azərbaycan hökuməti və xalqmın ölkəsinin müdafıəsi üçün etdiyi
cəhdləri bütünlüklə dəstəklədiyini və onlarla tam şəkildə həmrəy olduğunu bir
daha təsdiq edir;
12. Qaçqın və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə təhlükəsiz, hörmət və
şərəflə dönmələri üçün imkan yaratmağa çağırır;
13. Qaçqın və köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş bütün üzv dövlətlərə
öz təşəkürünü bildirir. Digər dövlətləri onlara yardım göstərməyə çağırır;
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14. Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 milyondan artıq qaçqın və
köçkünün qarşılaşdığı kəskin humanitar vəziyyətb əlaqədar narahat olduğunu
bildirir və üzv dövlətlər, İslam İnkişaf Bankı və digər İslam institutlarından
Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə və humanitar yardım təqdim etmələrini
xahiş edir;
15. Hesab edir ki, Azərbaycan ona dəymiş ziyamn müqabilini almaq
hüququna malikdir və Ermənistan bu ziyamn müqabilini ödəmək üzrə tam
məsuliyyət daşıyır;
16. İKT-yə üzv dövlətlərin bu haqda mövqeyini ATƏT-in indiki sədrinə
bildirməsini Baş Katibdən xahiş edir;
17. Baş Katibdən bu Qətnamənin yerinə yetirilməsinə nəzarət və bu haqda
İKT Xarici İşlər Nazirlərinin 25-ci konfransında məruzə etməsini xahiş edir.

Ə lavə III. 5.5

İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Dövlət başçılarının
VIII Zirvə Toplantısı
Ermənistan Respublikasınm Azərbaycan
Respublikasına təcavüzünə dair
Q ƏT N A M Ə
Tehran, 9 -1 1 dekabr 1997-ci il

İKT-nin Tehranda, İran İslam Respublikasında hicri tarixi ilə 1418-i il
şaban ayının 9-11-də (miladi tarixi ilə 9-11 dekabr 1997-ci il) keçirilmiş VIII Zirvə
Toplantısı,
İKT Nizamnaməsinin məqəd və prinsiplərindən çıxış edərək;
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı apardığı və
Azərbaycan ərazisinin 20%-dən çoxunun işğal olunması ilə nəticələnən təcavüzdən
dərin narahat olaraq;
Erməni təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və
köçkünlərin aqibəti və humanitar problemlərin böyük həcmindən dərin təəssüf
hissini bildirərək;
Ötən konfransların müvafıq bütün qətnamələrini, xüsusilə Mərakeş
Krallığmın Kasablanka şəhərində 1415-ci il rəcəb ayının 11-12-də (13-14 dekabr
1994-cü il) keçirilmiş İKT-nin VII Zirvə Konfransının Qətnaməsini yenidən təsdiq
edərək;
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Ermənistan Respublikasınm Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzünün
beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhlükə yaratdığını dərk edərək;
BMT Nizamnaməsinə və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə ciddi
surətdə əməl edilməsinə çağıraraq;
Münaqişənin həlli istiqamətində aparılan bütün diplomatik və digər səyləri
alqışlayaraq;
Azərbaycan Respublikasınm ərazi bütövlüyü, suverenliyi və onun siyasi
müstəqilliyinə bütün üzv dövlətlərin ehtiramını bir daha təsdiq edərək;
Ərazilərin güc tətbiq etməklə işğalının tanmmamasını bir daha təsdiq
edərək;
Ermənistan Respublikasının davam etdirdiyi təcavüzkar siyasətini ATƏT
çərçivəsində aparılan hazırki sülh prosesinə dağıdıcı təsirindən xəbərdar olaraq:
1. Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Republikasına qarşı
təcavüzünü pisləyir.
2. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində mülki Azərbaycan
vətəndaşlarına qarşı edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı cinayət hesab edir.
3. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində arxeoloji, mədəni və islam
abidələrinin talan və məhv edilməsini qətiyyətlə pisləyir.
4. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin dərhal, qeyd-şərtsiz və ciddi şəkildə yerinə yetirilməsini,
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş bütün Azərbaycan ərazisindən, o
cümlədən Laçın və Şuşa rayonlarından tamamilə çıxarılmasını qəti surətdə tələb
edir və Ermənistanı Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə vo ərazi
bütövlüyünə ciddi şəkildə hörmət etməyə çağırır.
5. Təhlükəsizlik Şurasınm qətnamələrinin müddəalarının Ermənistan
tərəfındən yerinə yetirilməməsindən narahat olduğunu bildirir.
6. Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün Təhlükəsizlik Şurası tərəfindon
etiraf edilməsinə;
BMT Nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq,
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təminatı üçün lazımi
addımların atılmasına;
Azərbaycan Respublikasımn suverenliyi və ərazi
bütövlüyünə qarşı olan təcavüzü pisləyərək, təcavüzə son qoyulmasına çağırır və
bu məqsədlə BMT ilə koordinasiyalı fəaliyyət göstərməyi qərara alır.
7. Bütün üzv dövlətləri Ermənistana təcavüzkarı münaqişəni
şiddətləndirməyə və Azərbaycan ərazisinin işğalmı davam etdirməyə təşviq edən,
silahlı və hərbi sursat təqdim etməkdən imtina etməyə çağırır. İKT-yə üzv dövlətin
ərazisi bu kimi yüklərin tranziti üçün istifadə edilməməlidir.
8. Ermənistanm təcavüzünə və Azərbaycan torpaqlarınm işğalına son
qoyulması üçün bütün üzv dövlətlərə və beynəlxalq birliyin digər dövlətlərinə
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müraciət edərək, hər cür təsirli iqtisadi və siyasi tədbirlərdən istifadə etməyə
çağırır.
9. Ermənistan və Azərbayan arasındakı münaqişəni dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanmmış sərhədlərin toxunulmazlığı
prinsiplərinə ehtiram əsasında ədalətlə və sülh yolu ilə həll etməyə çağırır.
10.Ermənistanı, Azərbaycanı və Minsk qrupuna daxil olan biitün üzv
dövlətləri ATƏT-in hazırkı sülh prosesində prinsipial surətdə iştirak etməyə və
problemin sülh yolu ilə həllini çətinləşdirə biləcək hər cür əməldən çəkinməyə
çağırır.
11.
Azərbaycan Hökuməti və xalqmın ölkəsinin müdafiəsi üçiin etdiyi
cəhdləri bütünlüklə dəstəklədiyini və onlarla tam şəkildə həmrəy olduğunu bir daha
təsdiq edir.
12.Qaçqın və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə təhlükəsiz, hörmət və
şərəflə dönmələri üçün imkan yaradılmasına çağırır.
13.Qaçqın və köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş biitün üzv
dövlətlərə öz təşəkkürünü bildirir və digər dövlətləri onlara yardım göstərməyə
çağırır.
14.Azərbaycan Respublikasın ərazisində 1 milyondan artıq qaçqın və
köçkünlərin qarşılaşdığı kəskin humanitar vəziyyətlə əlaqədar narahat olduğunu
bildirir və üzv dövlətlər, İslam İnkişaf Bankı və digər islam institutlarından
Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə və humanitar yardım göstərmələrini
xahiş edir.
15.Hesab
edir ki, Azərbaycan ona dəymiş ziyanın müqabilini almaq
hüququna malikdir və Ermənistan bu ziyanın müqabilini ödəmək üçiin tam
məsuliyyət daşıyır.
16.İKT-yə üzv dövlətlərin bu problemlə əlaqədar mövqeyini ATƏT -in
Hazırkı Sədrino bildirməsinə dair Baş Katibin göstərdiyi səylori alqışlayır.
17.Baş
Katibdən bu Qətnamənin yerinə yetirilməsinə nəzarət cdilməsinə
və bu haqda İKT Xarici işlər nazirlərinin gələcək konfransına və İKT-nin gələcək
Zirvə Toplantısına məruzə etməsini xahiş edir.

Ə la v s 111.5.6

İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Dövlət başçılarının
VIII Zirvə Toplantısı
Azərbaycan Respublikasma iqtisadi yardım haqqında
QƏTNAMƏ
Tehran, 9-11 dekabr 1997-ci il

İKT-nin Tehranda, İran İslam Respublikasında 1418-ci il şaban ayının
9-11-də (miladi tarix isə 9-11 dekabr 1997-ci il) keçirilmiş VIII Zirvə Toplantısını,
İKT xarici işlər nazirlərinin XXIV Zirvə Toplantısında qəbul edilmiş
18/24 E saylı Qətnaməsini xatırlayaraq;
İKT-yə üzv ölkələrin Azərbaycan xalqı və Hökuməti ilə ölkə tarixində
bu çətin və çox böhranlı bir vaxtda tam həmrəyliyini təsdiq edərək;
Həmin münaqişə ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafıq
qətnamələrinə əsaslanaraq;
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsində Azərbaycan ərazisinin təxminən
20%-nin işğal edilməsi və amansız hücum nəticəsində öz evlərindən qaçmağa
məcbur olmuş 1 milyona qədər azərbaycanlının zorakılıqla qovulması və bu
təcavüz nəticəsində insan hüquqlarının pozulması ilə miişayət edilən Ermənistan
hərbi əməliyyatlarım pisləyərək;
İKT-yə üzv ölkələrin Azərbaycan xalqı və hökuməti ilə həmrəyliyin daha
konkret ifadəsinin zəruriliyini qəbul edərək;
İKT-yə üzv ölkələrinin və müvafıq təşkilatlarının, BMT institutlarını və
bcynəlxalq təşkilatlar tərəfindən göstərilən yardımı qiymətləndirərək və
alqışlayaraq;
İqtisadi,modoni və sosial mosələlor iizro 20-ci islam komissiyasının
tövsiyəlorini nozərə alaraq;
1.Bütün üzv dövlətlorə və islam institutlarına Azorbaycan hökumotino
Azorbaycan xalqının çəkdiyi əziyyotləri yüngülləşdirmək məqsədi ilo lazımi
iqtisadi vo humanitar yardım göstərmok çağırışı ilə müraciot cdir;
2.Beynolxalq toşkilatları təcili olaraq Azorbaycana humanitar vo maliyyo

yardımı göstorməyə çağırır;
3.
Baş Katibdən bu məsələni izləməyi vo Xarici işlor nazirlorinin növbət
konfransında baxılması üçün onunla əlaqədar moruzə təqdim etməyi xahiş edir.
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Əlavə II 1.5.9

Ə la və III. 5 .7

İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Dövlət başçılarının
VIII Zirvə Toplantısı
YEKUN BƏYANAT
(çıxanş)

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXV konfransı
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına
qarşı təcavüzünə dair
QƏTNAMƏ

Tehran, 9-11 dekabr 1997-ci il

Doha, 15-17 m art 1998-ci il

56. Konfrans ATƏT-in hazırkı Sədrinin 1996-cı ildə Lissabon
Sammitindəki bəyanatında ifadə olunmuş Ermənistan və Azərbaycan arasında
münaqişənin nizama salınmasımn üç prinsipinə tərəfdar olduğunu bir daha təsdiq
etdi və həmçinin Ermənistan-Azərbaycan silahlı münaqişəsinin nizama
salınmasınm mərhələ-mərhələ həyata keçirilməsini ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində damşıqlar üçün əsas kimi hesab edən ATƏT-in Minsk konfransı
həmsədrlərinin son təkliflərini dəstəklədiyini bildirdi və bu addımı Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzün ciddi nəticələrinin dərhal aradan qaldınlmasının
təminatçısı hesab etdi.

Ə lavə III. 5.8

İslam Konfransı Təşkilatı ölkələrinin Dövlət başçılarının
VIII Zirvə Toplantısı
TEHRAN BƏYANNAMƏSİ
(çıxarış)
Tehran, 9-11 dekabr 1997-ci il

8.
Ermənistan Respublikasımn Azərbaycan Respublikasına
təcavüzünü onların qəbul etməməsini ifadə edir və Ermənistan qoşunlarımn işğal
edilmiş bütün ərazilərdən bütünlüklə çıxarılmasına və Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin tezliklə və sülh yolu ilə həll edilməsinə çağırır.
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qarşı

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin (İslam Ümməti
xalqlarınm xoş gələcəyi naminə Konfrans) Dohada, Qətər Dövlətində hicri tarixi
ilə 1418-ci il zülqədə ayının 17-19-da (miladi tarixi ilə 15-17 mart 1998-ci il)
keçirilmiş XXV Konfransı,
İKT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək;
Ermənistan Respublikasmın Azərbaycan Respublikasına qarşı apardığı
və Azərbaycan ərazisinin 20%-dən çoxunun işğal olunması iiə nəticələnən
təcavüzündən dərin narahat olduğunu ifadə edərək;
Erməni təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və
köçkünlərin aqibəti və humanitar problemlərin artmasından və onların böyük
həcminə dərin təəssüf hissini bildirərək;
Ötən konfranslann müvafıq bütün qətnamələrini, xüsusilə də İKT-nin
Tehranda, İran İslam Respublikasında 1418-ci il şaban ayının 9-11-də (9-11 dekabr
1997-ci il) keçirilmiş VIII Zirvə Toplantısınm N12/8-R(IS) saylı Qətnaməsini
yenidən təsdiq edərək;
Ermənistan
Respublikasının Azorbaycan
Respublikasına qarşı
təcavüzünün bcynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi tohlükə yaratdığını dərk
edərək;
BMT Nizamnaməsinə və Təhlükəsizlik Şurasımn qətnamələrinin tam
şəkildə icrasına ciddi surətdə əməl edilməsinə çağıraraq;
Münaqişənin həlli istiqamətində aparılan bütün diploınatik və digər
səyləri alqışlayaraq;
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, suverenliyi və onun siyasi
müstəqilliyinə bütün üzv dövlətlərin ehtirammı bir daha təsdiq edərək;
Ərazilərin güc tətbiq etməklə işğalınm tanınmamasını bir daha təsdiq
edərək;
Ermənistan Respublikasınm davam etdirdiyi təcavüzkar siyasətin ATƏT
çərçivəsində aparılan hazırkı sülh prosesinə pozucu təsirindən xəbərdar olaraq;
Baş Katibin Ermənistan Respublikasımn Azərbaycan Respublikasına
qarşı təcavüzünə dair məruzəsini (sənəd No ICFM/25-98/PILI/D/6) nəzərə alaraq;
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1. Ermənistan Respublikasmın Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyir.
2. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində mülki A zərbaycan
vətəndaşlarına qarşı edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı cinayət hesab edir.
3. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində arxeoloji, mədəni və islam
abidələrinin talan və məhv edilməsini qətiyyətlə pisləyir.
4. BMT Təhlükəsizlik Şurasmm 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin dərhal, qeyd-şərtsiz və ciddi şəkildə yerinə yetirilməsini,
Ermənistan silahlı qüwələrinin işğal edilmiş bütün Azərbaycan ərazisindən, o
cümlədən Laçın və Şuşa rayoniarmdan tamamilə çıxarılmasını qəti surətdə tələb
edir və Ermənistanı Azərbaycan Respublikasımn suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə ciddi şəkildə hörmət etməyə çağırır.
5. Təhlükəsizlik Şurasınm qətnamələrinin müddəalarının Ermənistanın
yerinə yetirməməsindən narahat olduğunu bildirir.
6. Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün Təhlükəsizlik Şurası tərəfındən
etiraf edilməsinə; BMT Nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq, Təhlükəsizlik
Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təminatı üçün lazımi addımlann
atılmasma; Azərbaycan Respublikasmın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı
olan təcavüzü pisləyərək, təcavüzə son qoyulmasına çağırır və bu məqsədlə BMT
ilə koordinasiyalı fəaliyyət göstərməyi qərara alır.
7. Bütün üzv dövlətləri Ermənistana — təcavüzkarı münaqişəni
şiddətləndirməyə və Azərbaycan ərazisinin işğahnı davam etdirməyə təşviq edən,
silah və hərbi sursat təqdim etməkdən imtina etməyə çağırır. İKT-yə üzv dövlətin
ərazisi bu kimi yüklərin tranziti üçün istifadə edilməməlidir.
8. Ermənistanın təcavüzünə və Azərbaycan torpaqlannın işğalına son
qoyulması üçün bütün üzv dövlətlərə və beynəlxalq birliyin digər dövlətlərinə
müraciət edərək, hər cür təsirli iqtisadi və siyasi todbirlərdən istifadə etməyə
çağırır.
9. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı
prinsiplərinə ehtiram əsasında ədalətlə və sülh yolu ilə həll etməyə çağırır.
10. Ermənistanı, Azərbaycam və Minsk qrupuna daxil olan bütün üzv
dövlətləri, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafıq qətnamələri və ATƏM-in
24 mart 1992-ci ildə keçirilmiş Birinci Əlavə Görüşündə, ATƏM-in 5-6 dekabr
1994-cü ildə keçirilmiş Sammitində, ATƏT-in 2-3 dekabr 1996-cı ildə keçirilmiş
Sammitində və ATƏT-in 18-19 dekabr 1997-ci ildə keçirilmiş Nazirlər Şurasmm
Görüşündə məsələ ilə bağlı qəbul edilmiş qərar və sənədlər əsasında ATƏT-in
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hazırkı sülh prosesində prinsipial surətdə iştirak etməyə və problemin sülh yolu ilo
həllini çətinləşdirə biləcək hər cür əməldən çəkinməyə çağırır.
1
1. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin 1996-cı ildə Lissabon Sammitind
Ermənistan-Azərbaycan silahlı münaqişəsinin həlli ilə bağlı bəyanatındakı,
Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikasınm ərazi bütövlüyii, Dağlıq
Qarabağ regionunun Azərbaycanın tərkibində özünüidarəetmənin yüksək statusu,
Dağlıq Qarabağ və onun bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təminatına dair
3 prinsipi tam şəkildə dəstəklədiyini bildirir.
12. Minsk Konfransımn həmsədrlərinin Ermənistan-Azərbaycan hərbi
münaqişəsinin mərhələlərlə həllinə dair təkliflərini ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində danışıqlar üçün əsas hesab edir və bu addımı Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzün ciddi nəticələrinin dərhal aradan qaldırılmasımn
təminatçısı hesab edir.
13. Azərbaycan hökuməti və xalqının ölkəsinin müdafıəsi üçün etdiyi
cəhdləri bütünlüklə dəstəklədiyini və onlarla tam şəkildə həmrəy olduğunu bir daha
təsdiq edir.
14. Qaçqın və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə təhlükəsiz, hörmət və
şərəflə dönmələri üçün imkan yaradılmasına çağırır.
15. Qaçqın və köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş biitün üzv
dövlətlərə öz təşəkkürünü bildirir və digər dövlətləri onlara yardım göstərməyə
çağırır.
16. Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 milyondan artıq qaçqın vo
köçkünlərin qarşılaşdığı kəskin humanitar vəziyyətlə əlaqədar narahat olduğunu
bildirir və üzv dövlətlor, İslam İnkişaf Bankı və digər islam institutlarından
Azərbaycan Rcspublikasına təcili maliyyə və humanitar yardım göstərmolərini
xahiş cdir.
17. Hesab edir ki, Azərbaycan ona dəymiş ziyanın miiqabilini almaq
hiiququna malikdir və Ermənistan bu ziyanın miiqabilini ödəmək üçiin tam
məsuliyyət daşıyır.
18. Baş Katibdən İKT-yə üzv dövlətlərin bu problcmlə bağh mövqeyini
ATƏT-in Hazırkı Sədrinə bildirməyi xahiş edir.
19. Baş Katibdən bu Qətnamənin ycrinə yctirilməsino nəzarət edilməsım
və bu barədə İKT Xarici işlər nazirlərinin XXVI Konfransına məruzə etməsini
xahiş cdir.
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Ə lavə III. 5 .1 0

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXV konfransı
Azərbaycan Respublikasına iqtisadi yardım haqqında
QƏTNAMƏ

3.
Baş Katibdən bu məsələni izləməyi və Xarici işlər nazirlərinin növb
konfransına məsələ ilə bağlı məruzə təqdim etməyi xahiş edir.

Əlavə III.5. II

Doha, 1 5 -1 7 m art 1998-ci il

İKT Xarici işlər nazirlərinin (İslam Ümmoti xalqlarının xoş gələcəyi
naminə Konfrans) Dohada,Qətər Dövlətində 1418-ci il zülqədə ayınin 17-21-də
(miladi tarixi ilə 15-19 mart 1998-ci il) keçirilmiş XXV Toplantısı,
İKT-nin Tehranda keçirilmiş VIII Zirvə Toplantısının I8/8-E (IS) saylı
Qətnaməsini qeyd edərək;
İKT Xarici işlər nazirlərinin XXIV Konfransınm 18/24-E saylı
Qatnaməsini qeyd edərək;
İKT-yə üzv ölkələrin Azərbaycan xalqı və Höküməti ilə ölkə tarixində
bu çətin və çox böhranlı bir vaxtda tam həmrəyliyini təsdiq edərək;
Həmin münaqişə ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasımn müvafıq
qətnamələrinə əsaslanaraq;
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsində Azərbaycan ərazisinin təxminən
20%-nin işğal edilməsi və amansız hücum nəticəsində öz evlərindən qaçmağa
məcbur olmuş 1 milyona qədər azərbaycanhnm zorakıhqla qovulması və bu
təcavüz nəticəsində insan hüquqlarınm pozulması ilə müşaiyət edilən Ermənistan
hərbi əməliyyatlarını pisləyərək;
İKT-yə üzv ölkələrin Azərbaycan xalqı və Hökuməti ilə həmrəyliyin
daha konkret ifadəsinin zəruriliyini qəbul edərək;
İKT-yə üzv ölkələrinin və müvafıq təşkilatlarının, BMT institutlarını və
beynəlxalq təşkilatlar tərəfındən göstərilən yardımı qiymətləndirərək və
alqışlayaraq;
İqtisadi,mədəni və sosial məsələlər üzrə 20-ci islam komissiyasının
tövsiyələrini nəzərə alaraq;
Həmçinin Baş Katibin məruzəsini nəzərə ahb;
1.Bütün üzv dövlətlərə və islam institutlarına Azərbaycan hökumətinə
Azərbaycan xalqının çəkdiyi əziyyətləri yüngülləşdirmək məqsədi ilə lazımi
iqtisadi və humanitar yardım göstərmək çağırışı ilə müraciət edir;
2.Beynəlxalq təşkilatları təcili olaraq Azərbaycana humanitar və maliyyə
yardımı göstərməyə çağırır;
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İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXV konfransı
YEKUN BƏYANAT
(çıxarış)
Doha, 15-17 m art 1998-ci il

61. Konfrans ATƏT-in Hazırkı Sədrinin 1996-cı ildə Lissabon
Sammitindəki bəyanatmda ifadə olunmuş Ermənistan və Azərbaycan arasında
münaqişənin nizama sahnmasının üç prinsipinə tərəfdar olduğunu bir daha təsdiq
etdi və həmçinin Ermənistan-Azərbaycan silahlı münaqişənin nizama salınmasının
mərhələlərlə həyata keçirilməsini ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində danışıqlar
üçün əsas kimi hesab edən ATƏT-iin Minsk konfransı həmsədrlərinin son
təkliflərini dəstəklədiyini bildirdi və bu addımı Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzün ciddi nəticələrinin dərhal aradan qaldırılmasınm təminatçısı hesab etdi.

Əlavə II1.5.12

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXVII Konfransı
Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində Azərbaycan
Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində İslam tarixi və mədəniyyət
abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması haqqında
QƏTNAMƏ
Kuala-Lumpur, 27-30 iyun 2000-ci il

İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirlərinin
27-30 iyun 2000-ci ildə Malayziyada, Kuala-Lumpurda keçirilmiş XXVII
Konfransı:
İslam irsinin qorunması və müdafıəsinə dair İslam Konfransı Təşkilatının
(İKT) Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək;
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Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, arxeologiyasınm, etnoqrafiyasmın
və arxitekturasının, Azərbaycamn və onun xalqının tarixinin ayrılmaz hissəsi kim i
İslam irsinin mənbələrindən biri olduğunu dərk edərək;
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasmın Laçm və Şuşa rayonları daxil olm aqla
Azərbaycanm işğal olunmuş bütün ərazilərindən erməni silahlı qüvvələrinin dərhal,
qeyd-şərtsiz və tam çıxarılmasım, Ermənistan tərəfındən Azərbaycan
Respublikasmın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsini israrla tələbi
barədə 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini təsdiq edərək;
Habelə, Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişəyə
dair
Kasablankada (Mərakeş Krallığı, 13-14 dekabr 1994-cü il) İslam Konfransı
Təşkilatı Dövlət və Hökumət Başçılarının VII Konfransınm P-22 saylı qətnaməsini,
eyni zamanda Tehranda keçirilən İslam Konfransı Təşkilatı Dövlət və Hökumət
Başçılannın VIII Konfransınm Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına təcavüzü
barədə 12/ 8-P (İS) qətnaməsini (İİR, 9-11 dekabr 1997-ci il) və İslam Təhsil, Elm
və Mədəniyyət Təşkilatının İcraiyyə Şurasının XIV sessiyasının erməni təcavüzü
nəticəsində Azərbaycanm işğal edilmış ərazisində məscidlərin, təhsil və
mədəniyyət müəssisələrinin dağıdılması haqqında qətnaməsini təsdiqləyərək;
Ermənistan tərəfındən etnik təmizləmə məqsədi ilə Azərbaycanda
məscidlərin və digər islam məbədlərinin tam və vəhşi liklə dağıdılmasının
vandalizm aktı olduğunu bəyan edərək;
Umumi İslam mədəni irsinin qorunması istiqamətində
birgə
razılaşdırılmış fəaliyyəti nəzərdə tutan siyasətin apanlmasımn vacibliyini dərk
edərək;
Ermənistan Respublikasınm işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində erməni
təcavüzkarları tərəfmdon İslam irsinə vurulmuş böyük zərərlərin,
İsJam
mədəniyyətinə aid misilsiz abidələrin, habelə məscidlərin, məbədlərin,
məzarhqlarm, arxeoloji qazıntılann, muzeylərin,
kitabxanaların,
rəsm
qalereyalarının, dövlət teatrlannm, musiqi məktəblərinin tam və ya bir qisminin
dağıdılması, zəbt edilmiş muzeylərdən çoxsaylı qiymətli əşyaların, milyonlarla
kitab və əlyazmaların çıxarılması və məhv edilməsi faktlarını nəzərə alaraq;
Bu məsələyə dair İslam Konfransı Təşkilatı Baş Katibinin hesabatını
nəzərdən keçirərək;

3.Bununla bağlı Azərbaycan hökuməti və xalqının narahatlıq və
həyacanını tam bölüşdürür, onun hərbi təcavüzün dayandırılması və nəticələrinin
aradan qaldırılmasına yönəlmiş səylərini dəstəkləyir, həmçinin, hərbi münaqişələr
baş verdiyi zaman dövlətlərin işğal olunmuş ərazilərdən mədəni dəyorlərin
çıxarılmasının qarşısım almaq barədə öz üzərinə götürdükləri öhdəliklərini nəzərdə
tutan “Hərbi münaqişə zamam mədəni dəyərlərin qorunması haqqında” 1954-cii il
tarixli Haaqa Konvensiyasmın müddəalarından irəli gələn öhdəliklərin yerinə
yetirilməsi istiqamətində Azərbaycan Respublikasınm beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində səylərini dəstəklədiyini ifadə edir.
Dövlətlər habelə mədəni dəyərlərin hər hansı şəkildə oğurlanması, talan
edihnəsi və ya onlann qanunsuz mənimsənilməsini, eyni zamanda həmin dəyərlərə
qarşı hər hansı vandalizm aktlanm qadağan etmək və belə hərəkətlərin qarşısını
almaq, lazım gəldikdə isə aradan qaldırmağı öz üzərinə götünnüşlər. Onlar digər
dövlətlərin ərazisində yerləşən səyyar mədəni dəyərlərin müsadirəsini qadağan
edirlər.
4. Aldığı zərərlərə görə Azərbaycanm təminat almaq hüququnun
olduğunuvə bu zərərin ödənilməsi üçün Ermənistan Respublikasınm tam
məsuliyyət daşıdığını hesab edir.
5. Azərbaycanm işğaldan azad edilmiş ərazilərində məscidlərin, təhsil
ocaqlarınm, kitabxanalarm, muzeylərin İKT-yə üzv dövlətlərin yardımı ilə bərpası
üçün İKT-nin bölmələrini və ixtisaslaşdırılmış qurumlarını yardım proqramının
təşkili imkanlarmı araşdırmağa çağırır.
6.Bu problemə dair İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin mövqeyı
barədə BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilməsini İKT Baş
Katibliyindən xahiş edir.
7. İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin
Konfransına bu haqda məruzə təqdim etməsini Baş Katibdən xahiş cdir.

1.Erməni təcavüzkarlannın Azərbaycan Respublikasınm işğal olunmuş
ərazilərində islam sivilizasiyasmın tam məhv edilməsinə yönəldilmiş vəhşi
hərəkətlərini ciddi surətdə pisləyir.
2.Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasmın 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələrinin Ermənistan tərəfındən qeyd-şərtsiz və mütləq yerinə
yetirilməsini tələb edir.
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İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXVII Konfransı
İslam Konfransı Təşkilatınm Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında
QƏTNAMƏ
Kuala-Lumpur, 2 7 -3 0 iyun 2 0 0 0 -ci il

İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) Xarici işlər nazirbrinin Malayziyanm
Kuala-Lumpur şəhərində 24-27 Rəbiul-Əvvəl 1421-ci Hicri il (27-30 iyun 2000-ci
il) tarixində keçirilən XXVII Konfransı,
İKT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək;
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
nəticəsində 20 faizdən artıq Azərbaycan ərazisinin işğalmdan dərin narahat olaraq;
Ermənistan təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı
qaçqımn aqibəti və humanitar problemlərin böyük həcmindən təsirlənərək;
Ötən konfransların bu problemlə bağlı müvafıq bütün qətnamələrini,
xüsusilə İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində 9-11 Şaban 1418-ci Hicri il
(9-11 dekabr 1997-ci il) tarixində keçirilmiş İKT Dövlət və Hökumət başçılarının
VIII Zirvə konfransının 12/8-P(IS) sayh qətnaməsini bir daha təsdiq edərək;
Ermənistan Respublikasmın Azərbaycan
Respublikasına
qarşı
təcavüzünün beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik üçün ciddi təhlükə yaratdığını dərk
edərək;
BMT Nizamnaməsi və Təhlükəsizlik Şurasınm qətnamələrinin tam
şəkildə icrasına ciddi surətdə əməl edilməsinə çağıraraq;
Münaqişənin həlli üzrə edilən bütün diplomatik və digər səyləri
alqışlayaraq;
Bütün dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə və
suverenliyinə ehtirammı bir daha təsdiq edərək;
Ərazilərin güc tətbiq etmə yolu ilə alınmasının qəbul edilməzliyini bir
daha təsdiq edərək;
Ermənistan Respublikasımn Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
haqqında İKT Baş katibinin məruzəsini (ICFM/27-2000/PIL/D.7 saylı sənədi)
nəzərə alaraq:
1.
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına
təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyir.
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qarşı

2. Təcavüz nəticəsində işğal edilmiş Azərbaycan ərazisində mülki
Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi
qiymətləndirir.
3. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazisində arxeoloji, mədəni və islam
abidələrinin talan və məhv edilməsini qətiyyətlə pisləyir.
4. BMT Təhlükəsizlik Şurasımn 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin dönmədən yerinə yetirilməsini, Ermənistan silahlı qiivvələrinin
işğal edilmiş bütün Azərbaycan ərazisindən, o cümlədən Laçın və Şuşa
rayonlarından dərhal, tamamilə və şərtsiz çıxarılmasım qəti surətdə tələb edir.
Ermənistanı ciddi surətdə Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə hörmət etməyə dəvət edir.
5. Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin müddəalarının Ermənistan
tərəfindən yerinə yetirilməməsindən narahat olduğunu bildirir.
6. Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün Təhlükəsizlik Şurası torəfindən
etiraf edilməsinə; BMT Nizamnaməsinin 7-ci bəndinə uyğun olaraq, öz
qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təminatı üçün lazımi addımların atılmasına;
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı olan təcaviizü
pisləyərək, təcavüzə son qoyulmasına çağırır və bu məqsədlə BMT-də
koordinasiyalı fəaliyyətdə olmağı qərara alır.
7. Bütün üzv dövlətləri Ermənistanı təcavüzkarı miinaqişəni
şiddətləndirməyə və Azərbaycan ərazisinin işğalını davam etdirməyə təşviq edən,
silah və hərbi sursat təqdim etməkdən imtina etməyə çağırır. İKT-yə üzv
dövlətlərin ərazisi bu kimi yüklərin tranziti üçiin istifadə edilmoməlidir.
8. Ermənistanın təcavüzə və Azərbaycan torpaqlarının işğalına son
qoyması üçün bütün üzv dövlətlərə və beynəlxalq birliyin digər dövlətlərinə
müraciət cdərək, hər cür təsirli iqtisadi və siyasi tədbirlərdon istifadə ctmoyə
çağırır.
9. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişoni dövlotlərin ərazi
bütövlüyii vo bcynəlxalq soviyyodə tanınmış sorhədlərin toxunulmazlığı
prinsiplərinə chtiram əsasında ədalətlo və sülh yolu ilə holl ctmoyo çağırır.
10. Ermonistanı, Azərbaycanı vo Minsk qrupuna daxil olan bütün üzv
dövlotləri, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bu haqda müvatiq qətnaməlorinə vo
ATƏT-in 24 mart 1992-ci il tarixli Şuranın Birinci Əlavo Görüşünıin, ATƏT-in 5-6
dckabr 1994-cü il Zirvəsinin, ATƏT-in 2-3 dckabr 1996-cı il tarixli Zirvosinin,
ATƏT-in 18-19 dekabr 1997-ci il tarixli Nazirlər Şurasının görüşünün qətnamə vo
sənodlorino əsasən ATƏT-i davam edən siilh prosesində konstruktiv surətdə iştirak
etməyə dəvət edir və problemin sülh yolu ilə həllini çotinloşdirə biləcək hər cür
əməldən çəkinməyə çağırır.
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11. ATƏT-in 1996-cı ildə Lissabonda keçirilmiş Zirvə görüşünün İcraçı
sədrinin Ermənistanla Azərbaycan arasındakı silahlı münaqişənin həlli üzrə üç
prinsipi - Azərbaycan Respublikasmın və Ermənistan Respublikasımn ərazi
bütövlüyü, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağın yüksək idarəetmə
hüququnu, Dağlıq Qarabağın və onun bütün sakinlərinin təmin edilmiş
təhlükəsizliyini əhatə edən bəyanatını tamamilə dəstəklədiyini bildirir.
12. Ermənistanla Azərbaycan
arasındakı
silahlı
münaqişənin
mərhələlərlə həlli istiqamətində Minsk Qrupu Həmsədrlərinin təkliflərini ATƏT-in
Minsk Qrupu çərçivəsində danışıqlar üçün əsas hesab edir və dərk edir ki, bu
şəkildə yanaşma Azərbaycan Respublikasma qarşı təcavüzün ciddi nəticələrinin
aradan qaldırılmasım dərhal təmin etməlidir.
13. Azərbaycan hökuməti və xalqınm, ölkəsinin müdafıəsi üçün etdiyi
cəhdləri bütünlüklə dəstəklədiyini və onlarla tam şəkildə həmrəy olduğunu bir daha
təsdiq edir.
14. Qaçqın və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə təhlükəsiz, hörmət və
şərəflə dönmələrinə imkan yaratmağa çağırır.
15. Qaçqın və köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş bütün üzv
dövlətlərə öz təşəkkürünü bildirir və digər dövlətləri onlara yardım göstərməyə
çağırır.
16. Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 milyondan artıq qaçqın və
köçkünün qarşılaşdığı kəskin humanitar vəziyyətlə əlaqədar narahat olduğunu
bildirir və üzv dövlətlər, İslam İnkişaf Bankı və digər islam institutlarından
Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə və humanitar yardımı göstərmələrini
xahiş edir.
17. Hesab edir ki, Azərbaycan ona dəymiş ziyamn müqabilini almaq
hüququna malikdir və Ermənistan bu ziyanın müqabilini ödəmək üzrə tam
məsuliyyət daşıyır.
18. Baş katibdən bu qətnaməni yerinə yetirilməsinə nəzarət və bu haqda
İKT Xarici İşlər Nazirlərinin XXVIII konfransına məruzə etməsini xahiş edir.
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Əlavə III.5.I4

İslanı Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXX Konfransı
Ermənistan Respublikasmın Azərbaycan Rcspublikasına qarşı
təcavüzü haqqında
QƏTNAMƏ*
Tehrarı, 28-30 m ay 2003-cü il

İKT Xarici işlər nazirlərinin İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində
27-29 rabi-ul avval 1424-cü hicri il (28-30 may 2003-cü ilə müvafıqdir) tarixində
kecirilmiş XXX (Həmrəylik və Ləyaqət) Toplantısı IKT Nizamnaməsinin məqsəd
və prinsiplərindən çıxış edərək;
Ermənistan Respublikasınm Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
nəticəsində Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən artığımn işğalından dərin narahat
olaraq;
Ermənistan təcavüzü nəticəsində 1 milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və
köçkünün aqibəti və humanitar problemlərin böyük həcmindən təsirlonərək;
Ötən konfransların bu problemlə bağlı müvaflq bütün qotnamələrini,
xüsusilə İKT Dövlət və Hökumət başcılarının IX Zirvə toplantısında qəbul
olunmuş 2 1/9-P(İS) saylı Qətnaməsini bir daha təsdiq edərək;
BMT Nizimnaməsinə və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə ciddi
surətdə əməl edilməsinə çağıraraq;
Münaqişənin həlli üzrə edilən bütün diplomatik vo digor soylori
alqışlayaraq;
Bütün üzv dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının suvercnliyino, orazi
bütövlüyünə vo müstəqilliyinə ehtiramını bir daha tosdiq cdorok;
Ermənistan Respublikasının davam ctdirdiyi tocavüzkar siyasotin ATƏT
çorcivəsindo aparılan prosesə dağıdıcı təsirini dərk cdərək;
İKT Baş katibinin məruzəsini (İCFM/30-2003/POL/SG-REP.11 saylı
sənədi) nəzərə alaraq:
1. Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzünü koskin şəkildə pisləyir.
2. Təcavüz nəticəsində işğal edilmiş Azərbaycan ərazisində mülki
Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi
qiymətləndirir.
3. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazisində arxeoloji, mədəni və dini abidələrin
talan və məhv edilməsini qətiyyətlə pisləyir.
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4. BMT Təhlükəsilik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinin
dönmədən yerinə yetirilməsini, Ermənistan silahlı qüwələrinin işğal edilmiş bütün
Azərbaycan ərazisindən, o cümlədən Laçm və Şuşa rayonlarmdan dərhal, tamamilə
və şərtsiz çıxarılmasım qəti surətdə tələb edir. Ermənistam ciddi surətdə
Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə
dəvət edir.
5. Təhlükəsizlik Şurasmın qətnamələrinin müddəalarımn Ermənistan
tərəfındən yerinə yetirilməməsindən narahat olduğunu bildirir.
6. Azərbaycana qarşı edilən təcavüzün Təhlükəsizlik Şurası tərəfındən
etiraf edilməsinə; BMT Nizamnaməsinin 7-ci fəslinə uyğun olaraq, öz
qətnamələrinin yerinə yetirilməsinin təminatı üçün lazımi addımların atılmasına;
Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı olan təcavüzü
pisləyərək, təcavüzə son qoyulmasına çağırır və bu məqsədlə BMT ilə
koordinasiyalı fəaliyyətdə olmağı qərara alır.
7. Bütün üzv dövlətləri Ermənistanı - təcavüzkarı münaqişəni
şiddətləndirməyə və Azərbaycan ərazisinin işğalmı davam etdirməyə təşviq edən,
silah və hərbi sursat təqdim etməkdən imtina etməyə çağırır. İKT-yə üzv dövlətin
ərazisi bu kimi yüklərin tranziti üçün istifadə edilməməlidir.
8. Ermənistanm təcavüzə və Azərbaycan torpaqlarının işğalına son
qoyması üçün bütün üzv dövlətlərə və beynəlxalq birliyin digər dövlətlərinə
müraciət edərək, hər cür təsirli iqtisadi və siyasi tədbirlərdən istifadə etməyə
çağırır.
9. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə ehtiram
əsasında ədalətlə və sülh yolu ilə həll etməyə çağırır.
10. Ermənistanı, Azərbaycanı və Minsk qrupuna daxil olan bütün üzv
dövlətləri, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bu haqda müvafıq qətnamələrinə və
ATƏT-in 24 mart 1992-ci il tarixli Şuranın Birinci Əlavə Görüşünün, ATƏT-in 5-6
dekabr 1994-cü il tarixli Zirvəsinin, ATƏT-in 2-3 dekabr 1996-cı il tarixli və
ATƏT-in 18-19 noyabr 1999-cu il tarixli Zirvələrinin, ATƏT-in 18-19 dekabr
1997-ci il tarixli və 3-4 dekabr 2001-ci il tarixli Nazirlər Şurasının görüşlərinin
qətnamə və sənədlərinə əsasən ATƏT-in davam edən sülh prosesində konstruktiv
surətdə iştirak etməyə dəvət edir və problemin sülh yolu ilə həllini çətinləşdirə
biləcək hər cür əməldən çəkinməyə çağırır.
11.
ATƏT-in 1996-cı ildə Lissabonda keçirilmiş Ziıvə görüşünün İcraçı
Sədrinin Ermənistanla Azərbaycan arasındakı silahlı münaqişənin həlli üzrə üç
prinsipi - Azərbaycan Respublikasınm və Ermənistan Respublikasının ərazi
bütövlüyünü, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağın yüksək idarəetmə
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hüququnu, Dağlıq Qarabağın və onun bütün sakinlərinin tomin edilmiş
təhlükəsizliyini əhatə edən bəyanatını tamamilə dəstəklədiyini bildirir.
12. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı silahlı münaqişənin mərhələlərlə
həlli istiqamətində Minsk Qrupu Həmsədrlərinin təkliflərini ATƏT-in Minsk
Qrupu çərçivəsində danışıqlar üçün əsas hesab edir və dərk edir ki, bu şəkildə
yanaşma Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzün ciddi nəticələrinin aradan
qaldırılmasını dərhal təmin etməlidir.
13. İKT üzv dövlətlərin Azərbaycan Respublikasına qarşı erməni təcavüzü
barədə prinsipial və qəti mövqeyinin ATƏT-in İcraçı Sədrinə bildirilməsini Baş
Katibdən xahiş edir.
14. Azərbaycan hökuməti və xalqınm öz ölkəsinin müdafiəsi üçün etdiyi
cəhdləri bütünlüklə dəstəklədiyini və onlarla tam şəkildə həmrəy olduğunu bir daha
təsdiq edir.
15. Qaçqın və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə təhlükəsiz, hörmət və
şərəflə dönmələrinə iınkan yaratmağa çağırır.
16. Qaçqın və köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş bütün üzv dövlətlərə
öz təşəkkürünü bildirir və digər dövlətləri onlara yardım göstərməyə çağırır.
17. Azərbaycan Respublikası ərazisində 1 milyondan artıq qaçqın və
köçkünün qarşılaşdığı kəskin humanitar vəziyyətlə əlaqədar narahat olduğunu
bildirir və üzv dövlətlər, İslam İnkişaf Bankı və digər islam institutlarından
Azərbaycan Respublikasına təcili maliyyə və humanitar yardım göstərmolərini
xahiş edir.
18. Hesab edir ki, Azərbaycan ona dəymiş ziyanın müqabilini almaq
hüququna malikdir və Ermənistan bu ziyamn müqabilini ödəmək üzrə tam
məsuliyyət daşıyır.
19. Baş Katibdən bu Qətnamənin ycrinə yctirilməsino nəzarət və bu haqda
İKT Xarici İşlor Nazirlərinin XXXI Toplantısına ınəruzə ctməsini xahiş cdir.
*

“ E rm onistanla A zorbay can arasında m ünaqişo h a q q ın d a ” Q otnam o (1 2 /2 1 -P) ilk

dofo İK T X arici işlor n azirlorinin 1993-cü ildo K oraçido kcçirilm iş X X I T o p lan tısın d a,
so n ralar iso İKT X arici işlor nazirlorinin 1994-cü ildo K asab lan k ad a k cçirilm iş X X II
T o p lan tısın d a

(1 1 /2 2 -P )

vo

İK T

D övlot

vo

H ökum ot

başçılarının

1994-cü

ildo

K asab lan k ad a keçirilm iş V II Z irvo konfran sın d a ( l l/7 - P ( İ S ) ) , cloco do İK T X arici işlor
nazirlorinin
edilm işdir.

1995-ci ildə
İK T

X arici

K o n ak rid ə kcçirilm iş X X III
işlor n azirlorinin

1996-cı

ildo

T o p lan tısın d a (1 1 /2 3 -P ) qəbul
C ak artad a

k eçirilm iş

X X IV

T o p lan tısm d a “E rm onistan R espublikasının A zorbaycan R csp u b lik asın a qarşı tocavüzü
h aq q ın d a” Q otnam ə (1 2 /2 4 -P ) adını alm ış bu sonod İK T D övlot vo H ökum ot b aşçılarının
1997-ci ildo T ehranda k eçirilm iş V III Zirvo to p lan tısın d a (1 2 /8 -P (İS )), İK T X arici işlor
n azirlorinin 1998-cı ildə D o h ad a k eçirilm iş X X V T o p la n tısın d a (1 3 /2 5 -P ) iso 1 1-ci və 12-ci
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bəndləri əlavə olunmaqla, İKT Xarici işlər nazirlərinin 1999-cı ildə Uaqaduquda keçirilmiş
XXVI Toplantısında (14/26-P), İKT Xarici işlər nazirlərinin 2000-cı ildə Kuala-Lumpurda
keçirilmiş XXVII Toplantısında (17/27-P), İKT Dövlət və Hökumət başçılarınm 2000-ci
ildə Dohada keçirilmiş IX Zirvə konfransmda (2l/9-P(İS)>, İKT Xarici işlər nazirlərinin
2001-ci ildə Bamakoda keçirilmiş XXVIII Toplantısında (21/28-P) və İKT Xarici işlər
nazirlərinin 2002-ci ildə Xartumda keçirilmiş XXIX Toplantısında (20/29-P) bir daha qəbul
edilmişdir.

Eləcə də, Baş Katibin məruzəsini nəzərə alaraq:
1. Üzv dövlətləri və İslam qurumlarını Azərbaycan xalqının əzablarını
yüngülləşdirmək məqsədi ilə Azərbaycan hökumətinə lazımi iqtisadi və humanitar
yardım göstərməyə çağırır.
2. Beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanı təcili maliyyə və humanitar yardım
ilə təmin etməyi davam etdirməyə dəvət edir.
3. İKT Xarici işlər nazirlərinin XXXI Toplantısına bu haqda məruzə
təqdim etməsini Baş Katibdən xahiş edir.
*

Ə la və 111.5.15

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXX konfransı
Azərbaycan Respublikasına İqtisadi yardım haqqmda
QƏTNAMƏ*

Q ətnam ə (1 6 /2 2 -E )

ilk dəfə İK T

X arici

işlər nazirlərinin

1994-cü

K asab lan k ad a keçirilm iş X X II T o p lan tısın d a və İK T D övlət və H ökum ət b aşçıların m 1994cü ildə K asablankada k eçirilm iş V II Z irvə k o n fran sın d a (1 6 /7 -E (İS )) q əbul ed ilm iş və o
v ax td an etibarən cüzi texniki d əy işik lik lərlə İK T X arici işlər nazirlərinin 1995-ci ildə
K o n ak rid ə keçirilm iş X X III T o p lan tısın d a (1 7 /2 3 -E ), İK T X arici işlər n azirlərin in 1996-cı
ildə C a k arta d a keçirilm iş X X IV

T o p lan tısın d a (18/24-E ),

İKT

D övlət və H ökum ət

Tehran, 2 8 -3 0 m ay 2003-cü il

b a şçıların ın 1997-ci ildə T eh ran d a k eçirilm iş V III Z irvə konfransında (1 8/8 -E (İS )), İKT

İKT Xarici işlər nazirlərinin İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində
27-29 rabi-ul avval 1424-cü hicri il (28-30 may 2003-cü ilə müvafiqdir) tarixində
keçirilmiş XXX (Həmrəylik və Ləyaqət) Toplantısı İKT Dövlət və Hökumət
başçılarının IX Zirvə Konfransınm qəbul etdiyi 21/9-E (S) saylı qətnaməsini
xatırlayaraq;
Eləcə də İKT Xarici işlər nazirlərinin XXIX Toplantısmın 21/29-E saylı
qətnaməsini xatırlayaraq;
Ölkənin tarixindəki təhlükəli dövr və böhran vəziyyətində İKT-yə üzv
dövlətlərin Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə tamamilə həmrəyliyini təsdiq edərək;
BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu münaqişə ilə əlaqədar müvafıq
qətnamələrinə istinad edərək;
Ermənistanın Azərbaycanın Yuxarı Qarabağ bölgəsində apardığı hərbi
əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan ərazisinin təqribən 20 faizinin işğalı,
həmçinin qəddarlıqla həyata keçirilən hücumlar nəticəsində 1 milyonadək
azərbaycanhnm öz doğma yurdlarından zorla qovulmağa məcbur edilməsi, eləcə də
insan hüquqlarının kobud şəkildə pozulması ilə müşayiət olunan bu təcavüz
əməllərini pisləyərək;
İKT-yə üzv dövlətlərin Azərbaycan hökuməti və xalqı ilə həmrəy olduğunu
daha konkret ifadə etməyin zəruriliyini etiraf edərək;
Bir sıra İKT-yə üzv dövlətlərin və müvafiq qurumların, BMT təsisatlarının
və beynəlxalq təşkilatların təqdim etdiyi yardımı alqışlayaraq və qiymətləndirərək;

X arici işlər nazirlərinin 1999-cı ildə U aq ad u q u d a k eçirilm iş X X V I T o p lan tısın d a (I9 /2 6 -E ),

X arici işlər nazirlərinin 1998-cı ildə D o h ad a k eçirilm iş X X V T o plantısında (1 8 /2 5 -E ), İKT
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İK T X arici işlər nazirlərinin 20 0 0 -cı ildə K u ala-L u m p u rd a keçirilm iş X X V II T o p lan tısın d a
(2 0 /2 7 -E ), İKT D övlət və H ö k u m ət b aşçılarım n 2000-ci ildə D ohada k eçirilm iş IX Z irvə
k o n fran sın d a (21/9-E (İS )), İK T X arici işlər n azirlərin in 2 0 0 1 -ci ildə B aınakoda keçirilm iş
X X V III T o plantısında (2 1 /2 8 -E ) və İK T X arici işlər nazirlərinin 2002-ci ildə X artum da
k eçirilm iş X X IX T o p lan tısın d a (2 1 /2 9 -E ) qəbul ed ilm işd ir

O lavə II1.5.16

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXX konfransı
Ermənistan Respublikasının təcavüzü nəticəsində
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində
İslam tarixi və mədəniyyət abidələrinin məhv edilməsi
və dağıdılması haqqında
QƏTNAMƏ*
Tehran, 28-30 m ay 2003-cü il

İKT Xarici işlər nazirlərinin İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində
27-29 rabi-ul avval 1424-cü hicri il (28-30 may 2003-cü ilə müvafıqdir) kecirilmiş
XXX (Həmrəylik və Ləyaqət) Toplantısı İKT Zirvələrinin və digər Toplantıların,
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xüsusilə İKT Dövlət və Hökumət başçılarının IX Zirvə Konfransının qəbul etdiyi
qətnamələri xatırlayaraq;
İslam irsinin qorunması və müdafıəsinə dair İslam Konfransı Təşkilatınm
(İKT) Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək;
Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, arxeologiyasının, etnoqrafıyasının
və memarlığının Azərbaycanın və onun xalqının tarixinin ayrılmaz hissəsi kimi
İslam irsinin mənbələrindən biri olduğunu dərk edərək;
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasımn, Laçın və Şuşa rayonları daxil olmaqla
Azərbaycanın işğal olunmuş bütün ərazilərindən erməni silahlı qüwələrinin dərhal,
qeyd-şərtsiz və tam çıxanlması, Ermənistan tərəfmdən Azərbaycan
Respublikasmın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsinin israrla tələbi
barədə 822, 853, 874 və 884 sayh qətnamələrini təsdiq edərək;
Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə məqsədi ilə Azərbaycanda
məscidlərin və islama aid olan digər müqəddəs yerlərin tam və vəhşiliklə
dağıdılmasmın vandalizm aktı olduğunu bəyan edərək;
Ermənistan Respublikasınm işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində erməni
təcavüzkarları tərəfındən İslam irsinə vurulmuş böyük zərərlərin, İslam
mədəniyyətinə aid misilsiz abidələrin, habelə məscidlərin, məbədlərin,
məzarlıqların, arxeoloji qazıntıların, muzeylərin, kitabxanaların,
rəsm
qalereyalarmın, dövlət teatrlarmın, musiqi məktəblərinin tam və ya bir qisminin
dağıdılması, zəbt edilmiş muzeylərdən çoxsaylı qiymətli əşyaların, milyonlarla
kitab və tarixi əlyazmaların çıxarılması və məhv edilməsi faktlarını diqqətə alaraq;
Bu barədə Azərbaycan hökumətinin və xalqınm narahathğını tam
bölüşərək;
Bu məsələyə dair İslam Konfransı Təşkilatı Baş Katibinin hesabatını nəzərdən
keçirərək:
1. Erməni təcavüzkarlarınm Azərbaycan Respublikasının işğal olnmuş
ərazilərində İslam sivilzasiyasının tam məhv edilməsinə yönəldilmiş vəhşi
hərəkətlərini ciddi surətdə pisləyir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələrinin Ermənistan tərəfındən qeyri-şərtsiz və mütləq yerinə
yetirilməsini tələb edir.
3. Hərbi təcavüzün dayandırılması və onun nəticələrinin aradan
qaldırılmasına yönəlmiş, həmçinin, hərbi münaqişələr baş verdiyi zaman
dövlətlərin işğal olunmuş ərazilərdən mədəni dəyərlərin çıxarılmasımn qarşısım
almaq barədə öz üzərinə götürdükləri öhdəliklərini nəzərdə tutan "Hərbi münaqişə
zamanı mədəni dəyərlərin qorunması haqqında" 1954-cü il tarixli Haaqa
Konvensiyasının müddəalarından irəli gələn öhdəliklərin yerinə yetirilməsi
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istiqamətində Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində səylorini
dəstəklədiyini ifadə edir. Dövlətlər habelə mədəni dəyərlərin hər hansı şəkildə
oğurlanınası, talan edilməsi və ya onların qanunsuz mənimsonilməsini, eyni
zamanda həmin dəyərlərə qarşı hər hansı vandalizm aktlarını qadağan etmək və
belə hərəkətlərin qarşısım almaq, lazım gəldikdə isə aradan qaldırmağı öz üzərinə
götürmüşlər.
4. Aldığı zərərlərə görə Azərbaycanın müvafiq kompensasiya almaq
hüququnun olduğunu və bu zərərin ödənilməsi üçün Ermənistan Respublikasının
tam məsuliyyət daşıdığını hesab edir.
5. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məscidlərin, təhsil
ocaqlarının, kitabxanaların, muzeylərin İKT-yə üzv dövlətlərin yardıını ilə bərpası
üçün İKT-nin bölmələrini və ixtisaslaşdırıhnış qurumlarını yardım proqramının
təşkili imkanlarını araşdırmağa çağırır.
6. Bu problemə dair İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin mövqeyi
barədə BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilməsi və İKT-nin
himayəsi altında olan qurumlar və xüsusiləşdirilmiş orqanlar çərçivəsində həyata
keçirilmiş koordınasiya işlərinə görə İKT Baş Katibliyinə təşəkkür bildirir.
Həmçinin yardım etmiş adı çəkilən qurum və təşkilatlarına da, xüsusilə Islam
İnkişaf Bankına və İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatına onlar tərəfındən
Azərbaycan Respublikasmda islama aid olan müqəddəs yerlərin qorunması üzrə
layihələrin gerçəkləşdirilməsi üçün proqramların qəbul edilməsinə görə təşəkkür
edir.
7. Məsələni izləməsini və İslam Konfransı Təşkilatı Xarici İşlər
Nazirlərinin XXXI Toplantısına bu haqda məruzə toqdiın etmosini Baş Katibdən
xahiş edir.
*

Q otnam o

(3 9 /2 6 -C )

ilk

dofo İK T

X arici

işlor nazirlorinin

1999-cü

U a q ad u q u d a kcçirilm iş X X V I T o p lan tısın d a qobul cd ilm iş vo o vaxtdan ctibaron cüzi
d o yişikliklorlo İKT X arici işlor n azirlərin in 2000-cı ildo K u ala-L u m p u rd a k cçirilm iş X X V II
T o p la n tısın d a (25/27-C ), İK T D ö v lo t vo H ökum ot b aşçıların ın 2000-ci ildo D ohada
k cçirilm iş IX Zirvo k o n fran sın d a (2 5/9-C (İS )), İK T X arici işlor nazirlorinin 2 0 0 1 -ci ildo
B a m ak o d a keçirilm iş X X V III T o p lan tısın d a

(12/28-C ) vo İK T X arici işlor nazirlorinin

2 0 0 2 -ci ildə X artum da k eçirilm iş X X IX T oplantısında ( 1 1/29-C ) qobul cdilm işdir.
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Ə lavə II 1.5.17

İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXXIV konfransı
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzü haqqında
QƏTNAMƏ
Bakı, 19-21 iyun 2006-cı il

İKT Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərindən çıxış edərək;
20%-dək Azərbaycan ərazisinin işğalı ilə nəticələnmiş Ermənistan
Respublikası tərəfmdən Azərbaycan Respublikasına qarşı həyata keçirilən
təcavüzündən ciddi narahatlığım ifadə edərək;
Azərbaycan ərazisinin mühüm bir hissəsinin hələ də işğal altında
olm asından və bu ərazilərin Erm ənistan v ətən d aşları ilə qey ri-q an u n i
şəkildə məskunlaşdırılmasından kəskin narahatlığmı ifadə edərək;
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində bir milyondan artıq azərbaycanlı
qaçqın və məcburi köçkünün vəziyyəti, hum anitar problem lərin
kəskinləşməsi və həcminin artması ilə əlaqədar dərin təəssüfünü bildirərək;
Otən konfransların həmin problem lə əlaqədar bütün m üvafiq
qətnamələrini, xüsusilə 16-17 oktyabr 2003-cü il tarixində İKT X Zirvə
Görüşündə qəbul olunmuş No.21/10-P(İS) saylı Qətnaməsini bir daha təsdiq
edərək;
BMT Nizamnaməsinə və Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə ciddi
surətdə əməl edilməsinə çağıraraq;
Ermənistan və Azərbaycan arasındakı münaqişənin həlli üzrə bütün
diplomatik və digər səyləri alqışlayaraq;
Bütün üzv dövlətlərin Azərbaycan Respublikasımn suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə ehtiramını bir daha təsdiq edərək;
Ermənistan Respublikasının davam etdirdiyi təcavüzkarhq siyasətinin
ATƏT çərçivəsində aparılan sülh prosesinə dağıdıcı təsirini qeyd edərək;
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü
haqqında İKT Baş Katibinin məruzəsini (OİC/1CFM-33/POL/SG-REP.7) nəzərə
alaraq;
1. Ermənistan Respublikasınm Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyir.
2. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində mülki azərbaycanlı sakinlərə
qarşı edilən hərəkətləri bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi qiymətləndirir.
3. İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində arxeoloji, mədəni və dini
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abidələrinin talan və məhv edilməsini qətiyyətlə pisləyir.
4. BMT Təhlükəsizlik Şurasınm 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin ciddi
şəkildə yerinə
yetirilməsinə,
erməni
silahlı
qüvvələrinin işğal edilmiş bütün Azərbaycan ərazilərindən, o cümlədən
Dağlıq Qarabağ bölgəsindən tam, qeyd-şərtsiz və dərhal çıxarılmasını qəti
surətdə tələb edir, Ermənistanı Azərbaycan Respublikasının suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə ehtiramla yanaşmağa çağırır.
5. Təhlükəsizlik Şurasmın məlum qətnamələrinin müddəalarının
Ermənistan tərəfindən hələ də yerinə yetirilməməsi ilə əlaqədar
narahatlığını ifadə edir.
6. Təhlükəsizlik Şurasım Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüz
faktını
tanımağa;
BMT
Nizamnaməsinin
VII
fəslinə
uyğun
olaraq, Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin Ermənistan Respublikası tərəfındən
yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədilə lazımi addımlar atmağa,
Azərbaycan Respublikasınm suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı təcavüzün
pislənməsinə və təcavüzə son qoyulmasına çağırır və bununla əlaqədar BMT-də
əlaqələndirilmiş fəaliyyətin həyata keçirilməsini qərara alır.
7. Təcavüzkar tərəfmdən münaqişənin
şiddətləndirilməsinin və
Azərbaycan ərazisinin
işğalının davam etdirilməsinin qarşısmın alınması
məqsədilə bütün üzv dövlətləri Ermənistana silah və hərbi sursat təqdim
etməkdən çəkinməyə çağırır. Üzv dövlətlərin ərazisi bu kimi təchizatların tranziti
üçün istifadə edilməməlidir.
8. Erməni təcavüzü və Azərbaycan ərazilərinin işğalına son qoyulması
məqsodilə üzv dövlətləri və beynəlxalq birliyin digər dövlətlərini bütün cffektiv
siyasi və iqtisadi vasitələrdən istifadə etməyə çağırır.
9. Ermənistan və Azərbaycan arasındakı miinaqişonin dövlətlərin ərazi
bütövlüyü və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tamnmış sərhədlərin
toxunulmazlığına chtiram prinsipləri əsasında ədalətli şəkildə və sülh yolu ilə
həll edilməsinə çağırır.
10. Üzv dövlətlərin Nyu-Yorkda BMT yanında akkrcditə olunmuş daimi
nümayəndələrinin BMT Baş Assambleyasında Azərbaycan Respublikasının
ərazi
bütövlüyü
ilə
əlaqədar
səsvcrmələr
zamanı
dəstək
verilməsi barədə təlimatlandırılmasını qərara alır.
11. Ermənistanı və Minsk qrupuna daxil olan bütün üzv dövlətləri BMT
Təhlükəsizlik Şurasınm bu haqda müvafiq qətnamələrinə və ATƏT-in 24 mart
1992-ci il tarixli Birinci Əlavə Görüşünün, ATƏT-in 5-6 dekabr 1994-cü il,
2-3 dekabr 1996-cı il Zirvə toplantılarının qətnam ə və sənədlərinə əsasən
ATƏT tərəfindən həyata keçirilən sülh prosesində konstruktiv surətdə iştirak
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etməyə dəvət edir və problemin sülh yolu ilə həllini çətinləşdirə biləcək hər cür
addımlardan çəkinməyə çağırır.
12. ATƏT-in 1996-cı ildə Lissabonda keçirilmiş Zirvə Görüşündə icraçı
sədrinin bəyanatının ehtiva etdiyi Ermənistanla Azərbaycan arasmdakı silahlı
münaqişənin həllinin üç prinsipini - Azərbaycan
Respublikasımn və
Ermənistan Respublikasımn ərazi bütövlüyü, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanm
tərkibində yüksək muxtariyyət statusunun verilməsi, region və onun
əhalinin təhlükəsizliyinə zəmanət verilməsini dəstəklədiyini ifadə edir.
13. "Fait accompli" nizamlanmanm əsası kimi götürülməsinin qeyrimümkünlüyünü, Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində
hazırkı vəziyyətin, orada hər hansı digər fəaliyyətin, o cümlədən "statuskvo"nun möhkəmlənməsinə xidmət edən səsvermə prosesinin həyata
keçirilməsinin qeyri-qanuni hesab ediləcəyini təsdiq edir.
14. İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan vətəndaşları ilə
məskunlaşdırılmasının beynəlxalq qanunların kobud şəkildə pozulması və
münaqişənin sülh yolu ilə həlli prosesinə mənfı təsir göstərdiyini bildirir və bu
fəaliyyətin dərhal dayandırılmasını və onlarm geri qaytarılmasmı tələb edir, bu
sahədə Azərbaycanın həyata keçirdiyi cəhdlərə, o cümlədən BMT TŞ-də İKT
üzvü ölkələrin Daimi Nümayəndəlikləri vasitəsilə tam dəstək verilməsinə
razılığım bildirir.

və üzv dövlətlərdən, İslam İnkişaf Bankı və digər İslam qurumlarından
Azərbaycan Respublikasına ən çox ehtiyac duyulan maliyyə və humanitar yardını
göstərilməsini xahiş edir.
21. Azərbaycanın ona dəymiş ziyanın müqabilində təzminat almaq
hüququna malik olduğunu və adekvat təzminat ödənilməsi məsuliyyətini
Ermənistamn üzərinə düşdüyünü hesab edir.
22. Baş Katibdən bu Qətnamənin yerinə yetirilməsinə nəzarət etməsini və
bu barədə İKT Xarici işlər nazirlərinin XXXIV Konfransına hesabat
verməsini xahiş edir.

15. Ermənistanla Azərbaycan arasmdakı silahlı münaqişənin mərhələli
həlli istiqamətində ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini, Azərbaycan və
Ermənistan Xarici işlər nazirləri səviyyəsində aparılan məsləhətləşmələri
dəstəkləyir və məsələyə bu cür yanaşmanı Azərbaycana qarşı təcavüzün ciddi
nəticələrinin aradan qaldırılması üçün vasitə kimi qiymətləndirir.
16. Baş Katibdən Azərbaycan Respublikasına qarşı erməni təcavüzü ilə
əlaqədar İslam Konfransı Təşkilatmın prinsipial və dəyişməz mövqeyini
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinə çatdırmasım xahiş edir.
17. Azərbaycan hökuməti və xalqının öz ölkəsinin müdafiəsi naminə
göstərdiyi cəhdləri bütövlükdə dəstəklədiyini və onlarla tam
şəkildə
həmrəy olduğunu bir daha təsdiq edir.
18. Qaçqın və köçkünlərin öz yaşayış yerlərinə təhlükəsiz, hörmət və
şərəflə dönmələrinə imkan yaradılmasma çağırır.
19. Qaçqın və köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş bütün üzv
dövlətlərə öz təşəkkürünü bildirir və digər dövlətləri onlara yardım
göstərməyə çağırır.

İslam Konfransı Təşkilatımn prinsip və məqsədlərindon çıxış edərək,
Ermənistan
Respublikasımn
Azərbaycan
Respubükasına
qarşı
Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizinin işğalı ilə nəticələnon təcavüziindən ciddi

20. Bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və köçkünün qarşılaşdığı
kəskin hum anitar problem lərin ciddiliyi ilə əlaqədar narahatlığm ı bildirir
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İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXXVI konfransı
Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına
qarşı təcavüzü üzrə
QƏTNAMƏ
D əm əşq, 23-25 m ay 2009-cu il

narahatlıq duyaraq,
Azərbaycan torpaqlarınm mühüm bir hissəsinin işğal altında qalmasının
davam etmosindən və erməni millətinə mənsııb məskunların bu ərazilərə qeyriqanuni köçürülməsindən dərin narahatlığını ifadə edərək,
Erməni təcavüzünün nəticəsində meydana çıxan bir milyon Azərbaycanlı
məcburi köçkün və qaçqının vəziyyətindən və humanitar problcmlərin böyüklüyü
və kəskinliyindən dərin narahatlıq keçirərək,
Bütün əvvəlki müvafıq qətnamələri və xüsusilə İKT-nin 13-14 mart
2008-ci il tarixlərində Seneqal Respublikasinın Dakar şəhərində keçirilmiş
Samınitində qəbul edilmiş 10/1 l-P(IS) saylı qətnaməni bir daha təsdiq edərək,
BMT Nizamnaməsinə ciddi əməl edilməsinə və Təhlükəsizlik Şurasının
müvafıq qətnamələrinin tam icrasına çağıraraq,
Ermənistan və Azərbaycan arasında münaqişənin həlli üçün bütün
diplomatik və digər səyləri alqışlayaraq,
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Bütün üzv dövlətlərin Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi
bütövlüyü və siyasi müstəqilliyinə hörmət etmək öhdəliyini bir daha təsdiq edərək,
Həmçinin Ermənistan Respublikasımn təcavüzkar siyasətinin ATƏT
çərçivəsində sülh prosesinə destruktiv təsirini qeyd edərək,
Baş Katibin Hesabatmı nəzərə alaraq,
1. Ermənistan Respublikasmın Azərbaycan Respublikasma qarşı
təcavüzünü ciddi tənqid edir.
2. İşğal olunmuş Azərbaycan ərazilərdə mülki Azərbaycan əhalisinə qarşı
törədilmiş hərəkətləri insanlıq əleyhinə cinayət hesab edir.
3. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində arxeoloji, mədəni və dini
abidələrin talan edilməsi və dağıdılmasım ciddi tənqid edir.
4. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 saylı
qətnamələrinin, eləcə də BMT Baş Assambleyasınm A/RES/62/243 qətnaməsinin
ciddi icrasım və Dağlıq Qarabağ regionu da daxil olmaqla bütün işğal olunmuş
Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarımn dərhal, qeyri-şərtsiz və tam
çıxarılmasım təkidlə tələb edir və Ermənistanı Azərbaycan Respublikasının
suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyə çağırır.
5. Bütün üzv dövlətləri BMT Baş Katibinin BMT Baş Assambleyasmın
A/RES/62/243 qətnaməsinin icrası üzrə hazırlanacaq hesabatında əks olunmaq
üçün onun sorğusuna cavab veməklə tez bir zamanda öz töhfələrini verməyə və
BMT Baş Katibinə cavablarına bütün İKT üzvlərinin Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və qovulmuş Azərbaycan əhalisinin
öz evlərinə qayıtması, eləcə də ərazilərin işğal altında saxlanmasına yönələn
istənilən hərəkətin qarşısınm alınması əsasında həllinə aydın dəstəyini əks etdirən
prinsipial mövqeyi daxil etməyə təkidlə çağırır. Bundan əlavə, BMT Baş Katibinin
sözügedən hesabatının gələcək aylarda BMT Baş Assamblyasının iclasında
müzakirə olunacağını nəzərə alaraq, bütün üzv dövlətləri öz Nyu-York və
Cenevrədəki Daimi nümayəndəliklərinə və nümayəndə heyətlərinə bu məsələni
gündəlikdə saxlamaq və Azərbaycanm bu sahədə irəli sürdüyü təşəbbüslərə güclü
dəstək nümayiş etdirmək haqqında göstəriş verməyə çağırır.
6. Ermənistanm yuxarıda sadalanan BMT Təhlükəsizlik Şurası
qətnamələrindəki tələbləri hələ də yerinə yetirməməsindən narahatlığım ifadə edir.
7. BMT Təhlükəsizlik Şurasını Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüz
faktınm olmasını tanımağa, öz qətnamələrinə əməl edilməsini təmin etmək üçün
BMT Nizamnaməsinin VII fəslinə uyğun zəruri tədbirlər görməyə, Azərbaycan
Rspublikasına qarşı təcavüzü pisləməyə və aradan qaldırmağa çağırır və BMT-də
bu istiqamətdə əlaqələndirilimiş fəaliyyət göstərməyi qərara alır.
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8. Bütün dövlətləri işğalçını münaqişəni daha da dərinləşdirmək və
Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamaq imkanından məhrum etmək üçün
Ermənistanı istənilən silah təchizatı və hərbi texnika ilə təmin etməkdən çəkinməyə
təkidlə çağırır. Üzv dövlətlərin əraziləri bu cür təchizatın daşınması üçün istifadə
olunmamalıdır.
9. Üzv dövlətləri, eləcə də beynəlxalq birliyin digər üzvlərini Ermənistan
təcavüzünə və Azərbaycan torpaqlarınm işğalına son qoymaq üçün zəruri olan
təsirli siyasi və iqtisadi tədbirlər görməyə çağırır.
10. Ermənistan və Azərbaycan arasmdakı münaqişənin ərazi bütövlüyü və
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə hörmət
əsasında ədalətli və sülh yolu ilə həllinə çağırır.
11.Üzv dövlətlərin BMT-nin Nyu-Yorkdakı qərargahı yanında Daimi
Nümayəndəliklərinə BMT Baş Assambleyasındakı səsvermə zamanı Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü məsələsinə tam dəstək vermək barədə göstəriş
verməyi qərara alır.
12.
Etmənistanı və ATƏT-in Minsk Qrupunun bütün üzvlərini hazırda
ATƏT çərçivəsində davam edən sülh prosesində BMT-nin müvafıq qətnamələri və
ATƏT Şurasının 1992-ci il martın 24-də keçirilmiş Birinci Əlavə görüşünün,
ATƏT-in I994-cü il 5-6 dekabr, 1996-cı il 2-3 dekabr, 1999-cu il 18-19 noyabr
Sammitləri də daxil olmaqla, ATƏT-in müvafıq qərarları və sənədləri əsasında
konstruktiv şəkildə iştirak etməyə və münaqişənin sülh yolu ilə həllini
çətinləşdirəcək istənilən hərəkətdən çəkinməyə təkidlə çağırır.
13. Ermənistan və Azərbaycan arasında silahlı münaqişənin ATƏT-in
1996-cı il Lissabon Sammitində ATƏT-in Fəaliyyətdo olan Sədri tərəflndən
verilmiş bəyanatda sadalanan üç prinsip, yəni Ermonistan Rcspublikası və
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü, Dağlıq Qarabağ regionuna
Azərbaycan daxilində ən yüksək özünü idarəctmə dərəcəsi və bu rcgionun və onun
bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təminatı, əsasında həllinə tam dəstəyini ifadə
edir.
14. Baş vermiş faktın (fait accompli) nizamlama üçün əsas olmadığım,
eləcə də, nə Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərində hazırkı
vəziyyətin, nə də səsvermə prosesi keçirmək də daxil olmaqla status-kvonu
möhkəmləndirməyə yönəlmiş istənilən fəaliyyətin qanuni şəkildə tanınmasının
mümkün olmadığmı vurğulayır.
15. Beynəlxalq humanitar hüququ kobud şəkildə pozan və münaqişənin
sülh yolu ilə nizamlanmasına zərər verən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə
erməni millətinə mənsub sakinlərin köçürülməsi prosesini dayandırmağı və aradan
qaldırmağı tələb edir və bu istiqamətdə Azərbaycanm səylərinə, o cümlədən
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BMT-nin Nyu Yorkdakı qərargahı yanmda Daimi nümayəndəlikləri vasitəsilə
BMT Baş Assambleyasındakı səylərinə tam dəstək verməyi qərara alır.
16. İKT üzv dövlətlərindən öz hüquqi və fıziki şəxslərini Dağlıq Qarabağ
regionu və Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində iqtisadi fəaliyyətlə
məşğul olmaqdan çəkinməyə çağırmağı xahiş edir.
17. ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyətinə və Azərbaycan və
Ermənistanın Xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçirilən məsləhətləşmələrə öz
dəstəyini və mərhələli həllin Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzün ən ciddi
nəticələrini tədricən aradan qaldırmağa kömək edəcəyinə inamını ifadə edir.
18. Baş Katibdən Ermənistanın Azərbaycan Resublikasına qarşı
təcavüzünə münasibətdə İKT-nin prinsipial və sərt mövqeyini Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının hazırkı Sədrinə çatdırmağı xahiş edir.
19. Azərbaycan Hökuməti və xalqına öz ölkələrini qorumaq üçün həyata
keçirdikləri səylərə tam həmrəyliyini və dəstəyini bir daha təsdiq edir.
20. Məcburi köçkünlərin və qaçqınların öz evlərinə təhlükəsiz, şərəf və
ləyaqətlə qayıtması üçün şərait yaratmağa çağırır.
21. Qaçqın və məcburi köçkünlərə humanitar yardım göstərmiş bütün üzv
dövlətlərə öz minnətdarhğmı ifadə edir və digərlərini bu insanlara öz yardımlannı
göstərməyə çağırır.
22. Azərbaycan Respublikası ərazisində bir milyon qaçqm və məcburi
köçkünün olması ilə bağlı humanitar problemlərin kəskinliyindən narahathğını
ifadə edir və İKT üzv dövlətləri, İslam İnkişaf Bankı və digər İslam institutlarından
Azərbaycan Respublikasına lazımi maliyyə və humanitar yardım göstərməyi xahiş
edir.
23. Azərbaycanm münaqişənin nəticəsində dəymiş ziyanla əlaqədar
müvafıq kompensasiya hüququ olduğunu hesab edir və bu müvafıq ziyanın
ödənilməsi üzrə məsuliyyəti Ermənistanın üzərinə qoyur.
24. Baş Katibdən bu qətnamənin icrasında nəzarət etməyi və məsələ üzrə
Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 37-ci sessiyasında hesabat verməyi xahiş edir.
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İslam Konfransı Təşkilatı Xarici işlər nazirlərinin XXXVI konfransı
Erırıənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına təcavüzü nəticəsində
işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında islarn tarixi və mədəniyyət
abidələrinin məhv edilməsi və dağıdılması haqqında
QƏTNAMƏ
Dəməşq, 23-25 may 2009-cu il

Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, arxeologiyasının, etnoqrafıyasının
və memarlığının Azərbaycanın və onun xalqının tarixinin ayrılmaz hissəsi kimi
İslam irsinin mənbələrindən biri olduğunu dərk edərək;
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasmın, Laçın və Şuşa rayonları daxil olmaqla
Azərbaycanın işğal olunmuş bütün ərazilərindən erməni silahlı qüvvələrinin dərhal,
qeyd-şərtsiz və tam çıxanlması, Ermənistan tərəfındən Azərbaycan
Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsini israrla tələbi
barədə 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrini təsdiq edərək;
Ermənistan tərəfındən etnik təmizləmə məqsodi ilə Azərbaycanın
Ermənistan tərəfindən tutulmuş məscidlərinin və islama aid olan digər müqəddəs
yerlərinin tam və vəhşiliklə dağıdılmasının insanlıq əieyhinə cinayət olduğunu
təsdiq edərək;
Ermənistan Respublikasının işğal etdiyi Azərbaycan orazilərində erməni
təcavüzkarları tərəfındən İslam irsinə vurulmuş böyük zərərlorin, İslam
mədoniyyotino aid misilsiz abidələrin, habclə məscidlərin, məbədlorin,
məzarlıqların, arxcoloji qazıntıların,
muzeylərin, kitabxanaların,
rosm
qalereyalarının, dövlət teatrlarının, musiqi moktəblərinin tam və ya bir qisminin
dağıdılması, zəbt edilmiş muzcylərdən çoxsaylı qiymətli əşyaların, milyonlarla
kitab və tarixi əlyazmaların ələ kcçirilməsi və məhv edilməsi faktlarını qcyd
edərək;
Bu barədə Azərbaycan hökumətinin və xalqının narahatlığı tam bölüşərək:
1. Erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş
ərazilorində İslam sivilizasiyasının tam məhv edilmosinə yönəldilmiş vəhşi
hərəkətlorini ciddi surətdə pisləyir.
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və
884 saylı qətnamələrinin Ermənistan tərəfındən qeyri-şərtsiz və mütləq yerinə
yetirilməsini tələb edir.
3. Azərbaycanın regional və beynəlxalq səviyyədə göstərdiyi və
Ermənistan tərəfmdən işğal olunmuş ərazilərdə İslam mədəni dəyərlərinin və

897

Ermənistamn Azərbaycana təcavüzü: Təhlilixronika (1987-2011)

xəzinələrinin qorunması və saxlanılması məqsədi daşıyan səylərinə öz dəstəyini
təsdiqləyir.
4. Aldığı zərərlərə görə Azərbaycanın müvafıq kompensasiya almaq
hüququnun olduğunu və bu zərərin ödənilməsi üçün Ermənistan Respublikasının
tam məsuliyyət daşıdığım hesab edir.
5. Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində məscidlərin, təhsil
ocaqlannın, kitabxanalann, muzeylərin İKT-yə üzv dövlətlərin yardımı ilə bərpası
üçün İKT-nin bölmələrini və ixtisaslaşdmlmış qurumlarmı yardım proqramının
təşkili imkanlannı araşdırmağa çağınr.
6. Bu problemə dair İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin mövqeyi
barədə BMT, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumat verilməsinə və
İKT-nin himayəsi altında olan qurumlar və ixtisaslaşmış orqanlar çərçivəsində
həyata keçirilmiş koordinasiya işlərinə görə İKT Baş Katibliyinə təşəkkür bildirir.
Həmçinin bu işə yardım etmiş adı çəkilən qurum və təşkilatlara da, xüsusilə İslam
İnkişaf Bankına və İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatına onlar tərəfındən
Azərbaycan Respublikasında islama aid olan müqəddəs yerlərin qorunması üzrə
layihələrin gerçəkləşdirilməsi üçün proqramların qəbul edilməsinə görə təşəkkür
edir.

III.6. Şimali Atlantika M üqaviləsi Təşkilatının
(NATO) sənədləri
Əlavə Ul.6.1

(t ı

M üdafiə P lan laşdırm ası Komitəsi və
Nüvə P lanlaşdırm ası Q ru p u
NATO Baş Q ə ra rg a h ı
Y ekun K o m m ü n ik e

(çıxarış)
Brüssel, 27 may 1992-ci il

8.
Müzakirələrimiz zamanı biz keçmiş Yuqoslaviyada, Naxçıvan da daxil
olmaqla Dağlıq Qarabağ və ətrafında mövcud olan münaqişələrlə bağlı dərin
narahathğımızı bildirmişik. Biz hərbi əməliyyatlarm dayandırılması və məsələlərin
sülh yolu ilə nizamlanmaları istiqamətində BMT, ATƏM və Avropa İttifaqı
tərəfindən edilən müxtəlif səyləri tamamilə dəstəkləyirik. Biz aidiyyəti olan
tərəfləri münaqişələrə son qoymağa çağırınq.

*
20 1 1 -ci il iyunun 2 8 -d ə İsla m K onfransı T ə şk ilatın ın (İK T ) X arici işlər nazirləri
Ş urasının Q azax ıstan m p a y ta x tı A sta n a d a k eçirilən X X X V III sessiy asın d a təşk ilatın a d ın ın
d əyişdirilərək İslam Ə m ə k d a şlıq T ə şk ila tı (İƏ T ) ad la n d ırılm ası haq q ın d a q ə ra r q əb u l
edilm işdir.

Əlavə Ul.6.2
Şimali A tlantika Ş urası N azirlərin görüşü
Yekun K o m m ü n ik e

(çıxarış)
Oslo, 4 iyun 1992-ci il

Biz Avro-Atlantika regionunun müxtəlif yerlərində davam edən zorakılıq
və dağıntılarla bağlı dərin narahatlığımızı bildiririk. Bu, bizim bütün AvroAtlantika regionunda sadiq olduğumuz sülh və sabitliyə tamamilə ziddir. Biz
Avropada sülh və əməkdaşlığa əsaslanan qaydanın bərqərar edilməsi istiqamətində
səylərimizə mane olmamağı üçün azğın milliyyətçilik və mübahisələrin zor yolu ilə
həll edilməsi cəhdlərinin qarşısmın ahnması məqsədilə əlimizdən gələni edəcəyik.
Biz keçmiş Yuqoslaviya ərazisində mövcud olan və Dağlıq Qarabağda
mərkəzləşən münaqişələrlə bağlı narahatlığımızı ifadə edən ayrıca bəyanatlar
vermişik.
4.
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Əlaw II1.6.4

Ə lavə III.6.3

Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası
BƏYANAT
(çıxarış)

Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü
NATO Baş Qərargahı
Yekun Kommünike
(çıxarış)

O slo, 5 iyun 1992-ci il
Brüssel, 17 dekabr 1992-ci il

Biz, həmçinin, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan böhranın
gedişində döyüşlərin intensivləşməsi, insan tələfatının, iztirabların və dağıntıların
artması ilə bağlı dərin narahatlıq hissi keçiririk. Biz Minskdə ATƏM-in
Konfransınm çağırılması qərarmı, bu Konfransın uğurla nəticələnməsi üçün
Romada ilkin toplantının keçirilməsi kimi addımları və bu münaqişənin sülh yolu
ilə nizamlanması ilə bağlı ATƏM çərçivəsində görülən bütün tədbirləri alqışlayırıq.
Bu məqsədə nail olmaq üçün öz töhfəmizi verəcəyik və aidiyyəti olan tərəfləri də
eyni tədbir görməyə çağırırıq. Biz sülh prosesinə töhfə vermək məqsədilə ATƏM
çərçivəsində regiona vaxtlı-vaxtmda müşahidəçilərin yerləşdirilməsinə dair razılıq
əldə edilməsi istiqamətindəki səylərini dəstəkləyir və Şuramızın üzvlərinin həmin
missiyanın işində iştirak etməyə hazır olduğunu bildiririk.
Biz aidiyyəti olan bütün tərəfləri sülh yolu ilə nizamlanma damşıqlarına
mühüm töhfə verən səmərəli atəşkəs əldə etməyə çağırırıq. Biz eyni zamanda,
tərəfləri münaqişənin qurbanları üçün təcili tələb olunan humanitar yardımın
çatdırılması üçün müvafıq şəraiti təmin etməyə çağırırıq. Biz güc işlədilməsi
vasitəsilə ərazilərin əldə edilməsi, sərhədlərin dəyişdirilməsi və ya siyasi
məqsədlərə nail olunması üçün hər hansı cəhdin qəbul edilməz olduğunu və bu
cəhdin əhəmiyyətli olan uzunmüddətli danışıqlara və dinc nizamlanmaya əsaslanan
səylərə yalnız xələl gətirdiyini xüsusilə vurğulayırıq.
5.

14.
Biz Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında cərəyan edən döyüş
əməliyyatları ilə əlaqədar dərindən təəssüflənirik. Biz aidiyyəti olan tərəfləri
səmərəli atəşkəsə nail olmağa çağırırıq. Biz BMT və ATƏM-in prinsiplərini,
habelə hazırki münaqişə ilə əlaqədar ATƏM-in addım və qərarlarını tam şəkildə
dəstəkləyirik. Biz hesab edirik ki, Minskdə keçirilməsi təklif edilən ATƏM-in
Konfransı bu münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün bilavasitə imkan
yaradır və biz Roma görüşü çərçivəsində başlanmış işin davam etdirilməsi əsasında
konfransın çağırılması ilə bağlı səyləri dəstəkləyirik.

Əlavn III.6.5

Şimali Atlantika Şurası Nazirlarin görüşü
Yekun Kommünike
(çıxarış)
Afına, 10 iyun 1993-cü il

13.
Biz bir sıra regional məsələlər, xüsusilə də ATƏM-in Dağlıq Qaraba
üzrə Konfransının məşğul olduğu münaqişəni və keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində
digor gərginlik mənbələrini, habelə Baltik dövlətləri ərazisindən xarici dövlətlorə
moxsus qüvvolorin çıxarılmasının tezliklə başa çatdırılrnasının zoruriliyini
müzakiro ctmişik. Biz sabah Şimali Atlantika Əmokdaşlıq Şurasının Əmokdaşlıq
Torəfdaşları ilo də bütün qeyd edilon mosəlolorə dair moslohotloşmolor aparacağıq.
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Ə lavə III.6.6

Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası
BƏYANAT
(çıxarış)

həll edilməsi ilə bağlı BMT və ATƏM-in himayəsi altında həyata keçirilən
beynəlxalq səylərə qoşulmağa çağırınq.

Ə lavə 111.6.8

Afına, 11 iyun 1993-cü il

3.
Minskdə Dağlıq Qarabağa dair ATƏM Konfransının keçirilməsi plam
münaqişənin daimi həlli yolunun tapılması və Ermənistan və Azərbaycan arasında
yaxşı qonşuluq münasibətlərinin yaradılması üçün ən yaxşı imkan təklif edir. Biz
bütün ölkələr və münaqişə tərəflərinin tam və ləngitmədən yerinə yetirilməli
olduqları BMT TŞ-nin 822 saylı qətnaməsini tamamilə dəstəkləyirik. Biz hərbi
əməliyyatların dərhal dayandırılması, bütün işğalçı qüwələrin Kəlbəcər və son
zamanlarda zəbt edilmiş digər Azərbaycan rayonlarından çıxarılması, beynəlxalq
humanitar yardım səylərinin maneəsiz çatdırılması, məcburi köçkünlərin yaşayış
yerlərinə geri dönmələri üçün zəruri şəraitin yaradılması və danışıqların bərpa
edilməsinə çağırırıq. Biz ATƏM-in Minsk Qrupunun Sədrinin Minsk prosesi
çərçivəsində sülh planınm həyata keçirilməsi məqsədi daşıyan təşəbbüsünü
dəstəkləyir və tərəfləri onu qəbul etməyə çağırırıq.

Ə lavə III. 6 .7

Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü
Mətbuat üçün Kommünike
NATO Baş Qərargahı
Dövlət və Hökumət Başçılarının
Bəyannaməsi
(çıxarış)

Şimali Atlantika Əməkdaşlıq Şurası
Nazirlərin görüşü
BƏYANAT
Istanbul, 10 iyun 1994-cü il

Biz əminik ki, Dağlıq Qarabağ üzrə Minskdə ATƏM Konfransının
keçirilməsi planı, davam etməsi dərin narahatlıq mənbəyi olan münaqişənin ədalətli
və davamlı nizamlanması üçün müvafıq vasitələr təklif edir. Biz bir daha
vurğulayırıq ki, münaqişə hərbi vasitələrlə deyil, yalnız ATƏM prinsipləri və BMT
Nizamnaməsinə hörmətə əsaslanan danışıq yolu ilə nizamlanma və Ermənistan və
Azərbaycan və regionun bütün ölkələri arasında yaxşı qonşuluq münasibətlərinin
yaradılması yolu ilə həll edilə bilər.
Biz ATƏM-in Minsk Qrupunun fəaliyyətini tam şəkildə dəstəkləyirik. Biz
bu məqsədlərə nail olmaq üçün ATƏM-lə əməkdaşlıqda göstərilən bütün
vasitəçilik səylərini alqışlayırıq. Biz razıyıq ki, BMT TŞ-nin müvafıq
qətnamələrinə uyğun olaraq hərbi əməliyyatların dayandırılması, zor vasitəsilə
işğal edilmiş ərazilərdən qoşunların çıxarılması və məcburi köçkünlərin daimi
yaşayış yerlərinə qaytarılmast daxil olmaqla, güzəşt mühitində əldə edilən atəşkəs
və konstruktiv danışıqlar daimi nizamlanma ilə nəticələnən mərhələli sülh prosesi
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Biz həlli uzanmış münaqişənin daimi
nizamlanmasını sürətləndirmək məqsədilə bu regiona ATƏM müşahidəçilərinin
göndərilməsini dəstəkləyirik.

Brüssel, 11 y a n v a r 1994-cü il

21.
Cənubi Qafqaz regionundakı vəziyyət xüsusi narahatlıq doğurmaqda
davam edir. Biz ərazilərin əldə edilməsi üçün güc işlədilməsini pisləyirik.
Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və
suverenliyinə hörmət edilməsi regionda sülh, sabitlik və əməkdaşlığın bərqərar
olunması üçün əhəmiyyət kəsb edir. Biz bütün dövlətləri mövcud problemlərin
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Ə lavə III. 6.9

Əlavə IIL6.ll

Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü
Yekun Kommünike

Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü
Yekun Kommünike

B rüssel, 1 dekabr 1994-cü il

Brüssel, 5 dekabr 1995-ci il

Biz ATƏM-in Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında mövcud olan
münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması sahəsindəki səylərini tamamilə
dəstəkləyirik. Bu, ATƏM prinsiplərinin praktiki tətbiqi istiqamətində bütün
iştirakçı dövlətlərin siyasi qətiyyət nümayiş etdirilməsi üçün yaxşı fürsət olacaqdır.
Cənubi Qafqazda mövcud olan vəziyyət xüsusi narahatlıq doğurmaqda
davam edir. Biz əldə edilmiş atəşkəsi alqışlayır, lakin hesab edirik ki, regionda,
xüsusilə də Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında cərəyan edən münaqişələrin dinc və
ədalətli nizamlanması yalnız BMT-nin himayəsi və ATƏM-in mexanizmləri
vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Ümid edirik ki, ATƏM Dağlıq Qarabağa dair sülh
prosesinə səmərəli, o cümlədən 1992-ci il Helsinki Sənədinin 3-cü Fəslinin
prinsiplərinə əsasən ATƏM-in beynəlxalq sülhüqoruma əməliyyatının yaradılması
vasitəsilə töhfə vermək iqtidarında olacaqdır.

Biz, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafmda mövcud olan münaqişənin siyasi
nizamlanmasına nail olmaq istiqamətində Minsk Qrupunun davam edən səylərini
dəstəkləyirik ki, bu nizamlanma, digər şərtlərlə yanaşı, Budapeşt Sammitində əldə
edilmiş razılığa əsasən ATƏT-in beynəlxalq sülhməramlı qüvvələrinin
yerləşdirilməsinə imkan verəcəkdir.

Ə lavə 111.6.12

Şinıali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü
Yekun Kommünike
(çıxarış)
Berlin, 3 iyun 1996-cı il

Ə lavə III. 6.10

Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü
Yekun Kommünike
(çıxarış)

Biz Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında mövcud olan münaqişənin siyasi
nizamlanmasına nail olmaq istiqamətində Minsk Qrupunun səylərini dəstəkləyirik.

Ə lavə 111.6.13

N ordvik, 30 m ay 1995-ci il

Cənubi Qafqazda mövcud olan vəziyyət xüsusi narahathq doğurmaqda
davam edir. Biz Dağlıq Qarabağ ərazisində davam edən atəşkəsin ümumilikdə
səmərəli olmasmı alqışlayırıq. Biz, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında mövcud olan
münaqişənin siyasi nizamlanmasına nail olmaq istiqamətində Minsk Qrupunun
səylərini dəstəkləyirik ki, bu nizamlanma, digər şərtlərlə yanaşı, Budapeşt
Sammitində əldə edilmiş razılığa əsasən ATƏT-in beynəlxalq sülhməramlı
qüwələrinin yerləşdirilməsinə imkan verəcəkdir.
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Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü
Yekun Kommünike
(çıxarış)
Brüssel, 10 dekabr 1996-cü il

Bütün dövlətlərin demokratik və iqtisadi inkişafı, müstəqilliyi, suverenliyi
və ərazi bütövlüyü Avro-Atlantika məkanında sabitlik və təhlükəsizliyin mühüm
amilləridir. Biz özünün müxtəlif missiyaları vasitəsilə bir sıra regional
münaqişələrdə vasitəçilik səyləri həyata keçirdiyinə görə ATƏT-i təqdir edir və
Milli Azlıqlar üzrə Ali Komissarın dəyərli işini yüksək qiymətləndirik. Biz Dağlıq

905

Ermətıistanın Azərbaycatıa təcavüzü: Təhlilixronika (1987-2011)

Qarabağ və onun ətrafında mövcud olan münaqişənin siyasi nizamlanmasına nail
olmaq istiqamətində Minsk Qrupunun səylərini dəstəkləyirik.

Ə lavə III. 6.14

NATO Zirvə Toplantısının
Kommünikesi
(çıxanş)
İstanbul, 28-29 iyun 2004

31. Avro-Atlantik Tərəfdaşlığını gücləndirərkən, biz Qafqaz və Mərkəzi
Asiyanın strateji baxımdan vacib regionlarındakı tərəfdaşlarımızla birgə işləməyə
xüsusi diqqət yetirəcəyik. Bu məqsədlə, iki əlaqələndirici zabitin, o cümlədən
Beynəlxalq Katibliyin tərkibindən hər iki region üzrə xüsusi nümayəndənin təyin
edilməsi də daxil olmaqla, NATO təkmilləşdirilmiş əlaqələndirmə vasitələrindən
istifadə etmək razılığına gəlmişdir. Biz Gürcüstan, Azərbaycan və Özbəkistanın
NATO ilə Fərdi Tərəfdaşlıq üzrə Əməliyyat Planlarının hazırlanması ilə bağlı
qərarını alqışlayırıq. Bu, İttifaq ilə daha sıx Tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsi ilə bağlı həmin dövlətlərin səylərində əhəmiyyətli irəliləyiş təşkil edir.
Biz Gürcüstamn yeni hökumətinin islahatlar sahəsindəki öhdəliyini alqışlayırıq.

Ə lavə III.6.15

NATO Zirvə Toplantısının
BƏYANATI
(çıxarış)
Riqa, 2 8 -2 9 noyabr 2006-cı il

43. Biz Cənubi Qafqazda və Moldova Respublikasında regional
münaqişələrin təkidlə davam etməsinə təəssüf edirik. Bizim dövlətlərimiz
Ermənistanm, Azərbaycanm, Gürcüstanm və Moldovanm ərazi bütövlüyünü,
müstəqilliyini və suverenliyini dəstəkləyir. Biz bu dövlətlərin cəlb olunduğu
münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olmaq məqsədilə davam edən
səyləri dəstəkləyirik.
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Əlavə II1.6.16

NATO Zirvə Toplantısının
BƏYANATI
(çıxarış)
Buxarest, 2-4 aprel 2008

43. Biz Cənubi Qafqazda və Moldova Respublikasında regional
münaqişələrin təkidlə davam etməsindən narahatıq. Bizim dövlətlərimiz
Ermənistanın, Azərbaycanın, Gürcüstanm və Moldovanın ərazi bütövlüyünü,
müstəqilliyini və suverenliyini dəstəkləyir. Biz bu prinsiplər nəzərə alınmaqla bu
regional münaqişələrin sülh yolu ilə həll edilməsi yolunda səyləri dəstəkləməkdə
davam edəcəyik.

Ə lavə III. 6.17

Şimali Atlantika Şurası Nazirlərin görüşü
Yekun Kommünike
(çıxarış)
B rüssel, 2-3 dekabr 2008

35. Biz Cənubi Qafqazda və Moldova Respublikasında regional
miinaqişəlorin təkidlə davam etməsindən narahatıq. Biz Ermənistanın,
Azərbaycanın, Gürcüstanın və Moldovanın ərazi bütövlüyiinü, müstəqilliyini və
suverenliyini dəstəkləməkdə davam edirik. Regionun tam təhlükəsizliyi iiçün
münaqişələrin bu prinsiplər əsasında sülh yolu ilə həll olunmasının vacibliyi
artınışdır.
Biz bu məqsədlə səyləri gələcəkdə də dəstəkləyəcək və regionda
narahatçılıq doğuran məsələlər üzrə bu ölkələrlə məsləhətləşmələr aparmağa
hazırıq. Biz həmçinin, münaqişələrin qarşısının alınması və münaqişəlorin dinc
yolla həll edilməsi mexanizmlərindən tam faydalanmaq məqsədilə göstərdiyi
səylərdə bu dövlətləri dəstəkləyəcəyik.
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Ermənistamn Azərbaycana təcaviizü: Təhlilixronika (1987-2011)
Ə lavə 111.6.18

NATO Zirvə Toplaııtısının
BƏYANATI
(çıxarış)
S trasburq / Kehl, 3-4 aprel 2009

58. Biz Cənubi Qafqazda və Moldova Respublikasında uzadılmış regional
münaqişələrin təkidlə davam etməsindən narahatıq. Konstruktiv şəkildə
münaqişələrin sülh yolu ilə həlli ilə məşğul olmaq bu regionlardakı bütün tərəflər
üçün vacibdir. Biz onların hamısım regional təhlükəsizlik və sabitliyə xələl gətirə
biləcək bütün addımlardan çəkinməyə və hazırkı damşıqlar formatlarına hörmət
etməyə çağırırıq. Biz Ermənistanın, Azərbaycanın, Gürcüstamn və Moldova
Respublikasının ərazi bütövlüyünü, müstəqilliyini və suverenliyini dəstəkləməkdə
davam edir və həmçinin, bu prinsiplər nəzərə alınmaqla bu regional münaqişələrin
sülh yolu ilə həll edilməsi yolunda səyləri dəstəkləməkdə davam edəcəyik. Biz
ATƏT-in bu regionlarda səyləri və proseslərini alqışlayırıq və Qafqaz Sabitlik və
Əməkdaşlıq Platforması bu səylərə əhəmiyyətli tamamlayıcı ola bilər.

Ə lavə III. 6.19

NATO Zirvə Toplantısının
Yekun Bəyannaməsi
(çıxarış)
L issabon, 19-20 n oyabr 2010

35. Avratlantik məkanda sülhün bərqərar olunması məqsədimiz naminə,
Cənubi Qafqazda və Moldova Respublikasında uzadılmış regional münaqişələrin
təkidlə davam etməsi Alyans üçün ciddi narahatlıq doğuran məsələ olaraq qalır.
Biz bütün tərəfləri münaqişənin sülh yolu ilə həllində konstruktivlik və güclü siyasi
iradə göstərməyə və hazırkı damşıqlar formatlarına hörmət etməyə çağırınq. Biz
onların hamısını regional təhlükəsizlik və sabitliyə xələl gətirən addımlardan
çəkinməyə səsləyirik. Biz Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Moldovanın
ərazi bütövlüyünə, müstəqilliyinə və suverenliyinə dəstəyimizə sadiq qalınq,
həmçinin bu regional münaqişələrin həmin prinsiplər nəzərə alınmaqla sülh yolu ilə
həll edilməsi naminə səyləri dəstəkləməyə davam edəcəyik.

Elçin Əhmədov 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin tarix
fakültəsinin əyani şöbəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1995-1999-cu
illərdə BDU-nun aspiranturasında təhsil almış, “ Siyasi tarix” və “Beynəlxalq
münasibətlər“ kafedralarında çalışmışdır.
1999-cu ildən Azərbaycan Respublikasmm Prezidenti yanında Dövlət
İdarəçilik Akademiyasının “ Beynəlxalq münasibətlər və xarici siyasət”
kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir. 1995-ci ildən elmi tədqiqatının
əsasını Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama
salınması prosesində böyük dövlətlərvə beynəlxalq təşkilatların m övqeyinin
öyrənilm əsi təşkil edir. Bu barədə 1998-ci ildə “ Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü və beynəlxalq təşkilatlar” adlı kitabı nəşr edilmiş, 2001-ci ildə isə
“ Böyük dövlətlərin Qarabağ münaqişəsinə dair siyasəti” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək siyasi elmlərüzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.
“Azərbaycanın Avroatlantik təhlükəsizlik və əm əkdaşlıq institutları ilə
m ünasibətləri” m övzusunda doktorluq dissertasiyasını yekunlaşdırmışdır.
Müəllifin Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi
təcavüzü, Dağlıq Qarabağ məsələsinin tarixi kökləri, ermənilərin Azərbaycan
torpaqlarına köçürülməsi, Qarabağın tarixi, siyasi və strateji əhəmiyyətini
əks etdirən 130-a qədər elmi-analitik məqasi (azərbaycan, türk, ingilis və
rus dillərində) Ankara, İstanbul, Sakariya, Bişkek, Kişinyov və Tbilisidə çap
edilmişdir.
Bununla yanaşı, o, 2008-ci ildə nəşr olunmuş “Dövlət idarəçiliyində
varislik, novatorluq və dinamizm. İlham Əliyevin Prezidentlik fəaliyyətinin
qısa xronikası: rəsmi qəbul və səfərlərinin icmalı (2003-2008)” adlı iki cildlik
kitabın həmmüəllifidir.
E. Əhmədov dövrü mətbuatda da Azərbaycanaın xarici siyasəti,
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Ermənistamn Azərbaycana təcavüzü: Təhlilixronika (1987-2011)

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və münaqişənin beynəlxalq-hüquqi
aspektləri ilə bağlı məqalələrlə çıxış edir. Ümumilikdə, 350 çap vərəqinə
qədər olan monoqrafiya, metodik vəsait, proqram, dərs vəsaiti və 200-dək
elmi-analitik məqalənin müəllifidir. Təqdim edilən kitab müəllifin beşinci
kitabıdır.
2010-cu ildə “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin
Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin təşəbbüsü ilə nəşr olunmuş “Qarabağa
qayıdacağıq” kitabının m üəllifi olan E.Əhm ədov eyni zamanda, İctim ai
Birliyin analitik-informasiya mərkəzinin mudiri vəzifəsində çalışır.
1998-ci ildə Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Respublikasımn
Milli Elmlər Akademiyası və Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin
təşkil etdiyi gənc tədqiqatçılar arasında keçirilən müsabiqənin qalibi olaraq
II dərəcəli diplomla təltif edilmiş, 2006-cı ildə Litva Dövlət İdarəçilik
İnstitutunda “Strateji planlaşdırm a” kurslarında iştirak etmiş və m üvafıq
sertifikat almışdır.
M üəllif 2008-ci ildə Azərbaycan Kütləvi İnformasiya Vasitələri İşçiləri
H əm karlar İttifaqı R əyasət H eyətinin qərarı ilə “Qızıl Q ələm ” m ükafatına
layiq görülmüş və Azərbaycan Respublikasının Təhsil nazirinin 17 sentyabr
2009-cu il tarixli əmri ilə “Azərbaycan Respublikasının Qabaqcıl təhsil işçisi”
döş nişam ilə təltif edilmişdir.
E.Əhmədov 2012-ci ildə “Yaddan çıxmaz Qarabağ” mövzusunda
keçirilən ümumrespublika yazı müsabiqəsinin qalibi olaraq I yer üçün ayrılan
diplom və mükafatla təltif edilmişdir.

Elçin Əhmədov
ERMƏNİSTANIN AZƏRBAYCANA TƏCAVÜZÜ:
Təhlili xronika
(1987-2011)
'k 'k 'k

Elchin Ahmedov
AGGRESSION OF ARMENIA AGAINST AZERBAIJAN
Analytical chronicle
(1987-2011)
'k 'k 'f c

ƏjlbHHH ÄXMeflOB

ArpeccHH ApMeHHH npornB Ajcpöaii/r/Kana:
AHajiHTHHecKaa xpomiKa

(1987-2011)
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Kitabda Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin (AzərTAc-ın) rəsmi fotomateriallarından və Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsinin xəritələrindən istifadə edilmişdir.

***
M üəllif rəsmi foto-materialların və xəritələrin kitabda işıq üzü görməsində
göstərdikləri köməyə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsinin sədri akademik Qərib Məmmədova və Azərbaycan Dövlət Teleqraf
Agentliyinin (AzərTAc-ın) Baş direktoru Aslan Aslanova dərin minnətdarlığını
bildirir.

***
Kitabda Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarına aid verilmiş fotolar Hüseyn
Hüseynzadə, Babək Quliyev və Fətəli Fətəliyevə məxsusdur.
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