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1992-ci il, mayın 1-də ATƏM-in Yüksək Vəzifəli Şəxsləri Komitəsinin Helsinki 

görüşündə, Dağlıq Qarabağ üzrə konfransın təşkil edilməsi, onun iclaslarının keçirilməsi 

şərtləri, sədrin səlahiyyətləri və s. məsələlər haqqında qərar qəbul edilir. Minsk konfransınının 

həyata keçirilməsi üçün yaradılmış eyni adlı təşkilat Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 

sülh yolu ilə nizamlanması, dinc vasitələrlə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində 

müvafiq layihələrin hazırlanması və Minskdə yekun sənədin imzalanması üçün konfransın 

çağrılmasına çalışmalı idi. Bu məsələlərə nail olmaq üçün danışıqların aparılması məqsədilə, 

ATƏM-in nazirlər Şurası M.Rafaelliyə mandat verir. 

1992-ci il, may ayının 7-də ATƏM-in Minsk konfransının sədri M.Rafaelli Azərbaycana 

gəlir. Görüş vaxtı о bildirir ki, sülhə tez bir zamanda nail olmaq üçün, ilk növbədə 

uzunmüddətli atəşkəs haqqında razılıq əldə edilməli, bundan sonra iyunun ortalarında 

çağrılması planlaşdırılan konfransın subyektləri və şərtləri müəyyənləşdirilməlidir. 

Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Dağlıq Qarabağın nümayəndələri konfransda yalnız Azərbaycan 

nümayəndə heyətinin tərkibində iştirak edə bilərlər (1). 

1992-ci il, 8 mayda anklavda qalan sonuncu Azərbaycan şəhəri olan Şuşanın, eləcə də 

1992-ci il, 17 mayda Dağlıq Qarabağı Ermənistan ilə birləşdirən Laçın dəhlizinin tutulması 

hərbi münaqişənin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxarır. Mayın 10-da ATƏM-in 

nümayəndələri regiona gəlməyə cəhd göstərsələr də, buna nail ola bilmirlər. Lissabonda ABŞ-

ın dövlət katibi Beykerin Azərbaycanın xarici işlər naziri T.Qasımov və Ermənistanın xarici 

işlər naziri R.Ovenesyan ilə keçirdiyi görüşündə tərəflərin fövqəladə görüşünün keçirilməsi 

barədə qərar qəbul edilir. Lakin bu heç bir nəticə vermir (2, 104). 

1992-ci il, mayın 18-21-də Helsinkidə ATƏM-in YVŞK-nin 11-ci görüşü keçirilir (3, 

14). Görüşdə Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ-ın nümayəndə heyətləri bəyanatla 

çıxış etdilər. Azərbaycan işğalçının məhkum edilməsi və Ermənistana qarşı sanksiyanın tətbiq 

edilməsi tələbini irəli sürür. Lakin erməni tərəfi də, öz növbəsində ATƏM çərçivəsində 

danışıqlar prossesinin pozulması gunahını tamamilə Azərbaycının üzərinə yıxır. ABŞ 

nümayəndəsinin, Minsk konfransının iştirakçılarının fövqəladə iclasının çağırılması təklifi 

Ermənistan tərəfindən rədd edilir. Belə ki, həmin təklifdə Ermənistan münaqişənin 

Azərbaycanın başqa rayonlarına da yayılmasında günahlandırılır və Ermənistandan 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə riayət etməsi tələb olunurdu. Azərbaycanın tələb etdiyi 

“Konsensus çıxılsın bir” adlı üsulunun tətbiqi isə bir sıra dövlətlər, xüsuslə də, Fransa və 

Almaniya tərəfindən rədd edilir (5, 138). Bununla da Helsinki görüşü əvəlki görüşlər kimi heç 

bir nəticə vermir. 
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1992-ci il, iyunun 1-dən 5-ə kimi Romada İtalyan parlamentinin nümayəndəsi 

M.Rafaellinin sədrliyi ilə Minsk qrupunun hazırlıq danışıqlarının ilkin mərhələsi başlanır. 

Minsk qrupunun 11 iştirakçı dövlətinin iştirakı ilə keçirilən Roma görüşü iyun ayının 23-də 

Minskdə keçiriləcək beynəlxalq konfrans üçün hazırlıq xarakteri daşıyırdı. Azərbaycan tərəfi 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycan və Erməni icmalarının görüşünə razılığını verir. Lakin Erməni 

icmasının nümayəndə heyəti görüşdə maraqlı tərəf kimi iştirak etməkdən boyun qaçıraraq, 

onu “muxtar respublika”nı təmsil edən bərabərhüquqlu iştirakçı kimi tanımağı tələb edir. 

Azərbaycan tərəfi Şuşa və Laçının qaytarılması, eləcə də, Ermənistanın Azərbaycan 

respublikasının sərhədlərinə hörmət etməsi şərtlərilə, Dağlıq Qarabağla danışıqlarda iştirak 

etməyə razılıq verir. 

Roma görüşünün gedişində Ermənistanın Azərbaycana olan təcavüzü müzakirə edilir. 

Qəbul edilməmiş sənədlərdə “Silahlı qüvvələrin Laçından çıxarılması”, “Qaçqınların Laçına 

qaytarılması”, "Şuşadan qoşunların çıxarılması” və bu kimi başqa müddəalar var idi. 

Həmçinin, Minsk konfransının çağrılması ərəfəsində Laçının işğalına qədərki vəziyyətə 

qayıtma təklifi də irəli sürülür (6). 

İyun ayının 15-20-si tarixlərində Romada keçirilmiş danışıqların ikinci mərhələsində 

Ermənistan tərəfi Şuşa və Laçının işğalı ilə bağlı əvvəlki konfransda qəbul edilmiş sənədə 

Goranboy və Ağdərənin də əlavə edilməsini tələb edir. Lakin Azərbaycan tərəfi bu təklifi rədd 

edir. Bundan başqa, Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı keçirilən ATƏM-in görüşlərində 

Türkiyənin iştirak etməsinə öz etirazını bildirir. Nəticədə danışıqlar müvəffəqiyyətsiz bitir. 

Keçirilməsi Romada iyunun 29-dan iyulun 7-nə və iyulun 31-dən avqustun 4-nə kimi 

nəzərdə tutulan danışıqların növbəti mərhələləri Ermənistan icmasının əvvəlcədən 

razılaşdırılmış prinsiplərin yerinə yetirməməsi səbəbinə görə təxirə salınır. Müşavirənin 

iştirakçıları münaqişə tərəflərinə altmış gün ərzində bütün hərbi əməliyyatların dayandırılması 

çağırışı ilə müraciət edirlər (7). 

Atəşkəsin elan edilməsi və bu minvalla danışıqların davam etdirilməsi məqsədilə, 

ATƏM-in Dağlıq Qarabağ üzrə Minsk Konfransının sədri M.Rafaelli və atəşin dayandı-

rılmasına nəzarət edən qrupun rəhbəri Heyki Happonen Azərbaycan və Ermənistana gəlirlər 

(8). 

Bu səfər zamanı münaqişə edən tərəflərə 60 gün ərzində hərbi əməliyyatların 

dayandırılması barəsində rəsmi təklif təqdim edilir. M.Rafaelli Azərbaycana səfəri vaxtı 

bəyan edir ki, Minsk konfransının çağrılması üçün atəşin dayandırılması və ilk nəzarətçilər 

qrupunun yerləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

1992-ci il, avqustun 27-də Qazaxıstanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Ermənistan və 

Qazaxıstanın xarici işlər nazirlərinin görüşü keçirilir. 

ATƏM-in Şurasının 1992-ci ilin 14-15 dekabrında keçirilən Stokholm görüşündə hər 

hansı bir yeni təşəbbüs göstərilmir, yalnız M.Rafaelli Minsk qrupuna təklif edir ki, onlar sülh 

prossesinin inkşafı üçün öz səylərini davam etdirsinlər (5, 139). 

Bu uğursuzluqlara baxmayaraq, YVŞK 1992-ci ilin 5-6 noyabrında Praqada keçirilən 

özünün 17-ci müntəzəm görüşündə regiona göndəriməsi nəzərdə tutulan mütərəqqi 

nəzarətçilər qrupunun yaradılması üçün Vyanada iş vaxtının dəqiq müddəti göstərilməyən 

xüsusi bir qrupun yaradılması haqqında qərar qəbul edir. ATƏM əvvəllər regiona nəzarətçi 

qruplar göndərən iştirakçı dövlətlərə müraciət edərək, həmin qrupların vahid komandanlığa 

tabe olan qrupa birləşdirilməsini təklif edir (9, 30). 

Dağlıq Qarabağa dair danışıqlarda Minsk qrupunun ABŞ-dan olan nümayəndəsi Con 

Maresk - Minsk konfransının açılışı ilə bağlı danışıqları davam etdirmək üçün noyabrın 12-
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13-də Cenevrədə 5 dövlətin (ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan) nümayəndə-

lərinin iştirakı ilə görüşün keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edir. 1992-ci ilin noyabr və 

dekabrında bu danışıqlar atəşkəsin elan edilməsinin əsas müddəaları, nəzarətçilər qrupunun 

regiona göndərilməsi və Minsk kofransının açılmasına gətirib çıxarır. Lakin erməni hərbi 

qüvvələrinin münaqişə ərazisindəki hücumları sülh üçün hazırlanmış hərtərəfli proqramın elan 

edilməsinə mane olur. 

1993-cü ilin noyabrında hərbi əməliyyatların nisbətən sakitləşməsi M.Rafaelliyə yeni 

danışıqlara başlamaq üçün əlverişli şərait yaradır. 1993- cü il, fevralın 26-da Romada Minsk 

konfransı çağrılır və martin 2-də atəşin dayandırılmasına dair monitorinqin keçirilməsi üçün 

nəzarətçilər qrupunun yaradılması, xarici hərbi məsləhətçilərin və hərbi texnikanın 

çıxarılması, qaçqınların geri qayıtmasına dair saziş imzalanır. 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağın hərbsizləşdirilməsinə dair təklifi isə, qəbul edilmir (5, 

139). 1993-cü ilin aprelində atəşkəsin müddətinin, nəzarətçilər qrupunun işə başlama tarixinin 

və şülh danışıqları prossesinin konkret sənədlərini müəyyən etmək məqsədilə Minsk qrupunun 

daha bir görüşünün keçirilməsinə dair qərar qəbul edilir (10). Müqavilənin imzşlanmasını 

YVŞK 26 aprel tarixində keçiriləcək iclasında təsdiq etməli idi. 

Ermənistanın yeni hücumu və 27 mart - 3 apreldə Kəlbəcər rayonunu tutması sülh 

danışıqları prossesi üçün yeni bir təhlükə yaradır. 1991-ci ilin iyununda Nazirlər Şurasının 

Berlin müşavirəsində təsis edilmiş fövqəladə mexanizmə uyğun olaraq, Azərbaycanın təklif 

etdiyi YVŞK-nin fövqəladə iclasının keçirilməsi məsələsi 17 ölkə tərəfindən dəstəklənir (5, 

140). Görüş YVŞK-nin 21-ci daimi görüşündə, 1993-cü ilin 26-29 aprelində baş tutur. İclasda 

aprel ayında münaqişə regionuna göndərilmiş Heyki Hoppenenin başçılıq etdiyi ATƏM-in 

hazırlayıcı missiyasının hesabatı dinlənilir. Nəticədə ABŞ, ATƏM ədliyyəsinin İsveç 

nümayəndəsinin və M.Rafaellinin birgə təklif etdikləri bəyanatda işğalçı qüvvələrin dərhal və 

təcili olaraq Kəlbəcərdən və Azərbaycanın başqa işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması 

təklifi irəli sürülür. Lakin bu çağırış Ermənistan tərəfindən rədd edilir. Türkiyə və Azərbaycan 

“konsensus çıxılsın bir” prosedurunun istifadə edilməsini təklif etsələr də bu təklif, Laçının 

işğalından sonra olduğu kimi digər dövlətlər tərəfindən dəstəklənmir. ATƏM-in münaqişədəki 

uğursuz vasitəçiliyindən sonra BMT-nın Təhlükəsizlik Şurası 822 saylı bəyannamə qəbul edir. 

Bəyannamədə işğalçı qüvvələrin Kəlbəcərdən çıxarılması və ATƏM-in Minsk qrupu 

çərçivəsində danışıqların davam etdirilməsi tələb olunurdu. 

Bu onu göstərir ki, BMT-nın Təhlükəsizlik Şurasının qərar qəbul etməsi prosesi regional 

təşkilatların konsensus və ya yekdilliyə əsaslanan səsvermə sisteminə nisbətən daha 

elastikidir. 

Lakin bu BMT-yə ATƏM-in Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair vasitəçilik təşəbbüsünü 

dəstəkləməyə mane olmadı. Belə ki, sıx əməkdaşlıq ATƏM-in siyasi rəhbərliyi altında 

keçməli idi. Təhlükəsizlik Şurasının bəyannamələrindəki tələb və xahişlərin çox hissəsi 

Rafaellinin təklifləri ilə üst-üstə düşürdü. Beləliklə, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası ATƏM-in 

təşəbbüslərinə istinad edirdi. Bu diqqətə layiq bir faktdır, belə ki, BMT-nin nizamnaməsinin 

54-cü maddəsində deyilir ki, Təhlükəsizlik Şurası - beynəlxalq təhlükəsizlik və sülhün 

qorunmasına xidmət edən regional müqavilələrə və ya regional agentliklərin fəaliyyətinə 

əsasən həyata keçirilən addımlarla bağlı məlumatlandırılmalıdır (11, 36). Daglıq Qarabağ 

münaqişəsində isə ATƏM və BMT arasında işlərin bölüşdürülməsi yalnız bu dar keçid ilə 

məhdudlaşmırdı. 

3-4 iyunda Romada keçirilən 9 ölkənin (ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Almaniya, Fransa, 

İtaliya, İsveç, Çexiya və Belorusiya) nümayəndələrinin görüşündə Ermənistan-Azərbavcan 
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münaqişəsinin nizamlanmasına dair yeni sənəd imzalanır (2, 105). BMT-nin Təhlükəsizlik 

Şurasının 822-ci bəyannaməsinin yerinə yetirilməsi və Minsk qrupu çərçivəsində danışıqların 

davam etdirilməsi üçün “Təcili tədbirlər” cədvəli müəyyənləşdirilir. 11 iyundan 5-6 iyuna 

kimi isə bu sənədin həyata keçirilməsinə dair binagüzarlıq keçirilməli və 11 iyunda hər iki 

tərəf tərəfindən “cədvəl” imzalanmalı və Minsk qrupunun sədrinə göndərilməli idi. 13 iyunda 

isə hərbi qüvvələrirı Kəlbəcər rayonundan 15 iyundan etibarən çıxarılması və 18 iyundan 

etibarən iki ay müddətinə atəşin dayandırılması haqqında bəyanat verilməli idi. 20 iyuna kimi 

Kəlbəcərdən hərbi qüvvələrin çıxarılması prossesi başa çatmalı və 21-23 iyun tarixlərində 

ATƏM-in yoxlayıcı missiyası bu faktıın yerinə yetirilməsinə yəqin olmalı idi. 26-30 iyunda 

Cenevrədə 1 iyulda regiona 50 nəfərdən ibarət nəzarətçilər qrupunun göndərilməsi və 7 

avqustdan gec olmayaraq, Minsk konfransının açılışı ilə bağlı Minsk qrupunun iştirakçılarının 

qeyri-rəsmi görüşü keçirilməli idi. 

Bütövlükdə, bu “cədvəlin” mahiyyəti mayın əvvəlində təklif edilmiş amerikan-türk-rus 

planının üçüncü variantına gətirib çıxardı. Azərbaycan münaqişənin nizamlanmasına dair bu 

planı qəbul etsə də, erməni tərəfi rədd etdi. M.Rafaelliyə göndərdiyi məktubda Ermənistan 

planın həyata keçirilməsi üçün müəyyən hərbi qüvvələrin rəsmi İrəvana və Xankəndinə tabe 

olmaması ilə əlaqədar bir ay müddətinə möhlət istəyirdi. M.Rafaellinin münaqişə regionuna 

dəfələrlə səfərinin pozulması da Ermənistanın münaqişənin dinc yolla nizamlamaq 

istəməməsini göstərirdi. Həmçinin, Ermənistan Dağlıq Qarabağın da danışıqların tamhüquqlu 

iştirakçısı kimi tanınmasına nail olmaq istəyirdi. 

1993-cü ilin iyul ayında M.Rafaelli Bakı, İrəvan, Xankəndinə səfər edir, iyulun 16-da isə 

Vyanada Minsk qrupunun növbəti yığıncağında həmin səfərlərin nəticələri haqqında məruzə 

dinlənilir (12). Məruzəyə əsasən məlum olur ki, Ermənistan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 

822 saylı bəyannaməsinə və “doqquzlar” tərəfindən təklif edilmiş “təcili tədbirlər cədvəlinə” 

əməl etmək fikrində deyil. 

“Atəşkəsin dayandırılması baxımından təcili tədbirlər cədvəlinin” yekun variantını 

hazırlamaq üçün “doqquzların” nümayəndələri görüşdüyü bir vaxtda, Ermənistanın silahlı 

qüvvələri hərbi əməliyyatların dairəsini genişləndirərək, iyulun 23-də Ağdamı ələ keçirirlər. 

Bununla əlaqədar BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il, 29 iyulda qəbul etdiyi 853 

saylı bəyannaməyə əsasən hərbi əməliyyatlar dərhal dayandırılmalı və Ermənistan öz 

qoşunlarını Ağdam və son vaxtlarda işğal edilmiş Azərbaycanın başqa ərazilərindən 

çıxartmalı idi. Təhlükəsizlik Şurası münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması üçün tərəfləri 

Minsk qrupu çərçivəsində danışıqları davam etdirməyə çağırır (13). 

1993-cü ilin iyul ayının 24-də ATƏM-in Minsk konfransının sədri bəyanatla çıxış 

edərək, Ağdamın işğalına özünün kəskin münasibətini bildirir. 

Bəyanatda bildirilir ki, Dağlıq Qarabağın siyasi statusu ilə bağlı danışıqlann aparıldığı 

vaxt ATƏM atəşin dayandırılması rejiminə riayət olunması üçün nəzarətçilər missiyası 

göndərməlidir. Lakin hər dəfə qrup müəyyən uğurlar əldə etdikdə, hərbi əməliyyatlar onları 

yenidən yarımçıq qoyurdu. Dağlıq Qarabağ icmasını hərbi əməliyyatların başlanması və yeni 

torpaqlara soxulmasına sövq edənlər Ermənistanın iqtisadiyyatının dağılması və ermənilərin 

həyat tərzinin aşağı düşməsində məsuliyyət daşıyırlar (14, 90). Beləliklə, bu bəyanatda 

dolayısı yolla olsa da, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin iştirakçısı kimi tanınır. 

1993-cü ilin avqustun 9-da Minsk qrupu çərçivəsində Romada Azərbaycan və 

Ermənistan nümayəndələrinin müşavirəsi başlanılır. Görüşün gedişində erməni qoşunlarının 

Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxarılmasını nəzərdə tutan “təcili tədbirlər 

cədvəli” müzakirə edilir (11). Lakin erməni icmasının nümayəndələri təklif edilən “cədvəlin” 
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şərtləri ilə razılaşmayıb, müəyyən dəyişikliklər edirlər. Bununla bağlı avqustun 13- də 

ATƏM-in Minsk qrupunun iştirakçısı olan “doqquzlar” münaqişə edən tərəflərə BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının 822 və 853 saylı bəyannamələrinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan 

“yeni cədvəlin” variantına baxmağı təklif edirlər (3, 21). 

Minsk qrupu tərəfindən təklif edilmiş “yeni cədvəl” Azərbaycanın maraqlarına zidd 

olduğundan, bizim nümayəndə heyəti tərəfindən qəbul edilmir. Həmin sənədə görə 

nəzarətçilər qrupu münaqişə ərazisində, yəni Azərbaycanın torpaqlarında yerləşdirilməli idi. 

Ermənistan ilə həmsərhəd rayonlarda isə yalnız 10 kilometrlik xəttin nəzarətə götürülməsi 

planlaşdırılırdı. 

Bu isə ermənilərə Azərbaycan ilə sərhəddə güclü hərbi müdafiə və hücum kompleksini 

təşkil etməyə imkan verə bilərdi. Bütün bu şərtlər Azərbaycan üçün müqabil deyildi. 

Bunula da, Minsk qrupu tərəfindən hazırlanmış “təcili tədbirlər” qrafiki BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının bəyannaməsini həyata keçirmək iqtidarında deyildi. Beləki, ATƏM-in 

onun müşavirələr yolu ilə qəbul etdiyi qərarları həyata keçirmək üçün tərəflərə təzyiq 

mexanizmi yox idi. О, münaqişə ərazisinə yalnız tərəflərin razılığı ilə nəzarətçilər qrupu 

göndərə bilərdi. 

Belə bir dövrdə Ermənistanın silahlı qüvvələri öz hərəkətlərinə görə beynəlxalq 

cəmiyyət tərəfindən cəzalandırılmadığını görüb, avqustun sonuna kimi Azərbaycanın Füzuli, 

Cəbrayıl və Qubadlı rayonlarını da işğal edirlər. 

1993-cü il, 28 sentyabrda Minsk qrupunun iştirakçılsrının Parisdə keçirilən görüşündə 

münaqişənin nizamlanması istiqamətində tərəflərin müzakirəsinə yeni “təcili tədbirlər” qrafiki 

təqdim olunur (3, 22). Bu qrafikin layihəsində Azərbaycanın təkliflərindən heç biri öz əksini 

tapmadığından, o, Təşlükəsizlik Şurasına müraciət edərək bildirir ki, qrafikdə BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının həm 822 və 853 saylı bəyannamələrinə, həm də BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il, 18 avqust bəyannaməsinə zidd mövqelər mövcuddur (16). 

“Qrafik”, işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarından qeyri-şərtsiz çıxmasına 

dair BMT-nın Təhlükəsizlik Şurasının 853 saylı bəyannaməsinin üçüncü bəndinə zidd olaraq, 

bu məsələnin həlli üçün bir sıra ilkin şərtlər təklif edirdi. ‘'Qrafikdə'’ həmçinin işğal olunmuş 

ərazilərin azad edilməsi üçün həyata keçiriləcək tədbirlər də göstərilmirdi. 

Lakin Azərbaycanın etirazına baxmayaraq, Təhlükəsizlik Şurası Minsk qrupunun “təcili 

tədbirlər qrafikini” bəyənərək, 1993-cü ilin oktyabrın 14-də Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsi ilə bağlı 874 saylı bəyannamə qəbul edir. 

1993-cü ilin oktyabrın 25-də ATƏM-in icraçı sədri Marqaret af Uqlasın münaqişə 

regionuna səfəri zamanı erməni silahlı qüvvələri hücuma keçərək, Zəngilanı işğal edirlər. 

ATƏM-in sədri buna etiraz edərək bildirir ki, güc yolu ilə tutulmuş torpaqlar heç vaxt ərazi 

iddialarına əsas kimi götürülə bilməz (17). 

1993-cü il, 2-8 noyabrda Vyanada Minsk qrupunun 9 iştirakçı-dövləti Dağlıq Qarabağla 

bağlı bəyanatla çıxış edirlər (18). Bu bəyanatda yeni hərbi əməliyyatların başlanması və yeni 

torpaqların işğalı pislənilərək, ATƏM-in prinsiplərinin pozulması kimi qiymətləndirilir. Qeyd 

edilirdi ki, beynəlxalq tanıma və hüquqi statusun dəyişdirilməsinə nail olmaq üçün ərazi 

işğalından istifadə edilməsi yolveriləməzdir. Doqquz ölkə birtərəfli qaydada işğal edilmiş 

Horadiz və Zəngilan rayonlarından silahlı qüvvələrin çıxarılması və BMT-nin Təhlükəsizlik 

Şurasının bəyannamələrinə əməl edilməsinə çağırırdı. Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən-

ləşdirilməsi isə yalnız atəşin dayandırılmasından və qoşunların işğal olunmuş torpaqları tərk 

etməsindən sonra Minsk konfransında müzakirə edilməli idi. Doqquz dövlət bildirirdilər ki, 
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tərəflər atəşkəs haqqındakı sazişi pozduqlarına və bu pozulmaya görə həddən artıq qüvvənin 

tətbiqi ilə əlaqədar məsuliyyət daşıyacaqlar. 

Lakin bəyannamənin çatışmayan cəhəti ondan ibarət idi ki, münaqişənin iştirakçılarının 

adı göstərilmirdi və Ermənistan işğalçı dövlət kimi tanınmırdı. 

Vyanada BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 nömrəli bəyannamələrinin 

həyata keçirilməsi üzrə, mahiyyət etibarilə “Paris cədvəlindən” heç nə ilə seçilməyən “Vyana 

cədvəli” adlı “təcili tədbirlərin yeni cədvəli” müzakirəyə çıxarılır. Bu “cədvəldə'’ Dağlıq 

Qarabağın ermənilərinə qeyri-konstitusion statusun təşkilinə imkan verilir, yəni ki, əslində 

onlar münaqişənin iştirakçısı kimi tanınırdılar. Bundan başqa, işğalçı qüvvələrin Şuşa və 

Laçından çıxarılması məsələsinə də toxunulmurdu. 

Bütün bu səbəblərə görə bu cədvəl Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən rədd edilir 

(3, 23). 

ATƏM-in xarici işlər nazirlərinin 1993-cü il, 30 noyabr - 1 dekabr tarixlərində Romada 

keçirilən dördüncü iclasında ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri Beniamin Andretta bəyanatla 

çıxış edərək, Minsk qrupunun yeni sədri Yan Elliassonu təqdim edir (19, 16). Daha sonra 

Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan bəyanatlarla çıxış edirlər. Erməni nümayəndə heyəti “yeni 

təcili tədbirlər cədvəlini” qəbul etməyən Azərbaycanı sülh prossesinin pozulmasında 

günahlandırır. Buna cavab olaraq, Azərbaycan münaqişənin həlli yolunda Ermənistanın 

mövqeyinin başlıca maneə olduğunu bildirir. Ermənistanın məqsədi - başlanmış irticanın 

məsuliyyətindən qaçmaq. Dağlıq Qarabağın ermənilərinə siyasi statusa və işğal edlimiş 

Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsinə nail olmaqdır. Qeyd edilirdi ki, Ermənistanın 

qeyri-konstruktiv mövqeyi Minsk qrupu çərçivəsində münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması 

prossesinə mane olur. Bu uğursuzluqlarda Azərbaycan tərəfi həmçinin, Minsk qrupunu da 

tənqid edir. Azərbaycan tərəfi bildirir ki, Minsk qrupu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 

bəyannamələrini yerinə yetirmək əvəzinə, işğal olunmuş ərazilərdən silahlı qüvvələrin 

çıxarılmasına dair bir sıra ilkin şərtlər təklif.edir. Nəticədə də Ermənistan irticasının 

güclənməsi ilə Azərbaycan dünya ictimaiyyəti tərəfindən daha çox təzyiqə məruz qalır (20). 

Əslində ATƏM-in bütün bu illər ərzində olan fəaliyyətini təhlil edərək, demək olar ki, 

onun tərəfindən tərtib edilmiş “təcili tədbirlər cədvəllərinin” heç biri heç bir qüvvəyə malik 

olmayıb. ATƏM-in əsas çatışmayan cəhətlərindən biri, onun sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı 

müəyyən mexanizmə malik olmamasıdır. 

Minsk qrupu tərəfindən qəbul edilmiş sənədlər yalnız məsləhət xarakteri daşımışdı. Bu 

amil də sazişi pozmuş tərəfə öz hərəkətlərinə görə məsuliyyət daşımamağa imkan verirdi. 

Beləliklə, ATƏM münaqişə regionuna yalnız tərəflərin razılığı ilə nəzarətçilər qrupu göndərə 

bilərdi. Minsk qrupunun 1992-1993-cü illər ərzində yeganə konstruktiv sənədi - münaqişə 

ərazisində beynəlxalq hərbi nəzarətçilərin yerləşdirilməsini nəzərdə tutan 1993-cü il, martin 1-

i tarixinə aid olan mandatdır. Həmin illərdə ATƏM və onun tərəfindən təşkil edilmiş Misk 

qrupu hərbi əməliyyatların dayandırılması və münaqişənin sülh yolu vasitəsilə nizamlanması 

istiqamətində bəhrəsi olmuş fəaliyyətlə məşğul olmamışdır. 

1993-cü ilin payızında münaqişənin nizamlanmasında ATƏM-in rolu zəifləyir. Belə ki, 9 

sentyabrda İsveç diplomatı Matias Mossberqin Dağlıq Qarabağ regionu üzrə sədr təyin 

edilməsi və Minsk qrupu tərəfindən oktyabrın 1-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 822 və 

853 saylı bəyannamələrinin həyata keçirilməsini nəzərdə tutan “yeni təcili tədbirlər 

cədvəlinin'’ təklif edilməsi heç bir nəticə vermir. Həmçinin, 1993-cü ilin 2 noyabrında 

çağrılması nəzərdə tutulan Minsk konfransı da baş tutmur. ATƏM-in 1993-cü il 30 noyabr - 1 

dekabrdakı Roma iclasının sənədlərinin nəticələrində isə Dağlıq Qarabağın adı belə çəkilmir 
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(21). Bununla yanaşı qeyd edilən dövrə aid Azərbaycan və Ermənistan rəsmilərinin bəyanat-

larından hiss olunur ki, hər iki tərəfin prossesin nizamlanmasında ATƏM-ə olan etibarı azalıb 

və ola bilsin ki, onlar İran və ya Rusiyanın vasitəçiliyinə daha çox üstünlük verərdilər. 

Belə bir şəraitdə, 1993-cü ilin iyul ayının sonlarında Rusiyanın Dağlıq Qarabağ üzrə 

xüsusi nümayəndəsi olan V.Kazimirov bildirir ki, ATƏM-in vasitəçiliyinin heç bir müsbət 

nəticəsi yoxdur. 

1994-cü ildə ATƏM-in Minsk konfransı sədrinin Azərbaycana səfəri oldu. Yan Eliasson 

Moskva və Ankarada bir sıra məsləhət görüşləri keçirdi, eləcə də, Minsk qrupuna daxil olan 

bir çox ölkələrin nümayəndələri ilə də görüşdü. Əsas müzakirə edilən məsələ isə, münaqişə 

regionunda atəşkəsə nail olmaq istiqamətindəki addımlar idi. Yan Eliassonun fikrincə. 

münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasında növbəti addım qoşunların işğal edilmiş 

torpaqlardan çıxarılması, kommunikasiyanın bərpası, qaçqınların daimi yaşayış yerlərinə 

qayıtması olmalıdır. Yalnız bundan sonra siyasi müstəvidə danışıqları davam etdirmək olar. 

Yan Eliasson Azərbaycan tərəfinin “anlaşılmaz neytrallıqdan əl çəkmək və tərəflərin 

fəaliyyətinə obyektiv qiymət vermək’' fikri ilə razılaşır (3, 26). 

1994-cü il, 11-15 apreldə ATƏM-in Minsk qrupunun Praqa görüşündə 
“
etibarın 

möhkəmlənməsinə dair tədbirlər” və “doqquzların” bəyannaməsi qəbul edilir (4, 117). Minsk 

qrupunun iştirakçıları Dağlıq Qarabağ ətrafında silahlı qüvvələrin eskalasiyasından narahat 

olduqlarını bildirsələr də, hansı tərəfin hücuma keçməsi və atəşin dayandırılması üçün hansı 

tədbirlərin həyata keçirilməsi qeyd edilmirdi. “Etibarın möhəkəmləndirilməsinə dair tədbirlər” 

planında irəli sürülən bəzi müddəalar Rusiya tərəfindən irəli sürülmüş plana bənzəyirdi. 

Belə ki, qeyd edilirdi ki, Azərbaycan, artıq danışıqların gedişində Ermənistan və Dağlıq 

Qarabağ üçün kommunikasiyanı açmalıdır. 

4-5 mayda Bişkekdə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini nizamlamaq baxımından 

Minsk qrupunun iştirakçı-dövlətlərinin yeni görüşü keçirildi (22). Azərbaycan tərəfi bu 

görüşdə yekun protokolu imzalamır, belə ki, təklif edilən sənəddə Azərbaycanın maraqlarına 

zidd olan bir sıra şərtlər öz əksini tapmışdı. Həmin sənəddə orduların işğal olunmuş 

torpaqlardan çıxarılması qeyd edilsə də, işğal olunmuş ərazilər Azərbaycan torpaqları kimi 

qələmə verilmirdi və mahiyyət etibarilə, məhz bu konfransda Dağlıq Qarabağın erməni icması 

ilk dəfə de-fakto tanınır. 

12 may 1994-cü ildə ATƏM və Rusiya Federasiyasının vasitəçiliyi ilə atəşkəsin 

dayandırılmasına aid razılıq əldə edilir. 

16 may 1994-cü ildə Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər 

nazirlərinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə atəşin tamamilə dayandırılması və Böyük Siyasi 

Sazişin imzalanması haqqında sənəd müzakirə olunur (23). Rusiya prezidentinin xüsusi 

nümayəndəsi V.Kazimirovun bildirdiyi kimi, əsas məsələ - münaqişənin nizamlanmasının 

birinci mərhələsində atəşin və hər cür hərbi əməliyyatların dayandırılması, həmçinin həmin 

vəziyyətin möhkəmləndirilməsindən ibarətdir. İkinci mərhələnin həyata keçirilməsi üçün 

Siyasi Saziş imzalanmalıdır. Yalnız bundan sonra ordular işğal olunmuş ərazilərdən 

çıxarılmalıdır. 

Moskva protokolu müzakirə edilərkən Qərb ilə Rusiya arasında münasibətlər daha da 

mürəkkəbləşdi. Moskva danışıqlarının gedişində Minsk qrupunun sədrinin müavini Mattias 

Mossberq və general Berq danışıqlar prossesindən kənarda qaldılar (2, 28). Bununla da 

Rusiya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsindən beynəlxalq təşkilatları, о cümlədən ATƏM-i 

sıxışdırıb çıxararaq, onu MDB çərçivəsində, öz maraqlarına uyğun həll etməyə çalışdı. 
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 ФИРУДИН ЗЕЙНАЛОВ  

                                                                         диссертант кафедры «Новой и 

                                                                         новейшей истории стран Европы 

                                                                         и Америки» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНСКОЙ ГРУППЫ СБСЕ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

НАГОРНОЙ – КАРАБАХСКОЙ ПРОБЛЕМЕ 

 

В мае 1992 года с оккупацией города Шуши и Лачинского коридора Армяно – 

Азербайджанский конфликт  еще больше обострился. В июне 1992 года члены Минской 

группы встретились в Риме. В римской встрече были приняты такие решения, как 

вывод армянских вооруженных сил из Лачина, возвращения беженцев в Лачин, вывод 

вооруженных сил из Шуши. Весной 1993 года Армения, оккупировала Кельбаджарский 

район, и это событие затруднило переговорный процесс. В июне 1993 года в Риме 

прошла встреча девяти держав Минской группы. На этой встрече был принят новый 

документ по урегулированию Армяно-Азербайджанского конфликта.  

28 сентября 1993 года в Париже была проведена новая встреча участников 

Минской группы и на этой встрече   был вынесен на обсуждения новый  график ‘ 

срочных мер”. Несмотря на протест Азербайджана Совет Безопасности ООН в октябре 

1993 года одобряя график “ Срочных мер” Минской группы принял ” резолюцию 874” . 

Но в этой резолюции не были указаны участники конфликта и Армения, не считалась 

оккупирующим государством. Можно сказать, что все графики “ Срочных мер” 

Минской группы не явились серьезными силами и поэтому не помогли урегулированию 

Нагорно-Карабахского конфликта.   

 

 

FİRUDDİN   ZEİNALOV  

PDh student of chair “ New and Contemporary 

history European countries and America” 

 

MİSNK GROUP OCE ACTİVİTY ON NAGORNO KARABAKH PROBLE SETTLE 

 

In May of 1992 year with occupation city like Shusha and Lachinsk corridor Armenian 

–Azerbaijan conflict   more strained. In July of 1992 year the member of Misnk Group met in 

Rome. In this Roman meeting there were accepted such decision like to exit Armenian 

military forces from Lachin, returned back refugees to Lachin, absolutely exit military forces 

from Shusha. In springtime’s of 1993 year Armenia occupied Kalbajar district and this events 

complicated providing negotiation process. In July of 1993 year in Rome there were meeting 

of ninth State power in Minsk Group in these meeting there was accepted new document 

about resettlement Armenian-Azerbaijan conflict.  

28 September of 1993 year in Paris there were carried out new meeting by members of 

OCE Minsk Group promote take out on discussion new graphic “Urgent measure”. 

In spite of contradiction of Azerbaijan in Council of Safety United Nation on October 

1993 year approved graphic “Urgent measure” Minsk Group accepted resolution of 874, but 

in this resolution there wasn’t pointed a members of conflict and Armenia, doesn`t considered 
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as occupant countries. There are possible to say that all graphic “Urgent measure” Minsk 

Group wasn’t seriously strength, that why couldn’t help on Nagorno Karabakh conflict to 

resettlement.              

 

 

 Rəyçilər: t.e.n. A.Musayev, t.e.d. M.Fətəliyev 

 BDU-nun “Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi” kafedrasının 29 

oktyabr 2014-cü il tarixli iclasının qərarı ilə çapa məsləhət görülmüşdür (protokol №2). 

 


