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Vasitəçiliyin tarixi  
 
1992‐ci  ildən  başlayaraq  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsinin  hərbi  fazaya  keçməsindən  sonra 
beynəlxalq  ictimaiyyəti narahat edən  əsas məsələ münaqişənin nizamlanmasına gətirib çıxara 
biləcək mexanizmin  yaradılması  və  bununla  da  tərəfləri  sülhə  nail  olmağa  təhrik  etmək  idi. 
Rusiyanın münaqişə  tərəfləri  arasında  daha  aktiv  vasitəçilik  üstünlüyü  qazanması  beynəlxalq 
aləmi Dağlıq Qarabağ məsələsində daha aktiv olmağa sövq etdi. 1992‐ci ildə Azərbaycan ATƏM‐
in  üzvü  olduqdan  sonra  əsasən  ATƏM‐ə  üzv  olan  ölkələr  bu  vasitəçiliyə  tez  nail  ola  bildilər. 
ATƏM‐in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 1992‐ci ilin mart ayının 24‐də keçirilən görüşündə Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsi müzakirə  olunur.  Tərəflər  ATƏM‐in  Dağlıq  Qarabağ münaqişəsinin  sülh 
yolu  ilə həll edilməsinə dair Minsk konfransının çağırılması haqqında qərar qəbul etməyə nail 
olurlar.   Minsk  Qrupunun  tərkibinə  ABŞ,  Almaniya,  Azərbaycan,  Belarus,  Ermənistan,  İsveç, 
İtaliya, Niderland Krallığı, Portuqaliya, Rusiya, Türkiyə, Finlandiya, Fransa daxil edilir. i 
 
1994‐cü  il  dekabrın  5‐6‐da  ATƏM‐in  Budapeştdə  keçirilən  Zirvə  toplantısı  zamanı  Minsk 
Qrupunda  həmsədrlik  institutu  təsis  edilir. Minsk  konfransının  çağrılması  üçün  Finlandiya  və 
Rusiya həmsədrik  institutuna  rəhbərlik edirlər. Rusiyanın  regionda artan  rolunu nəzərə alaraq 
və onun DQ münaqişəsində rolunu nəzarətdə saxlamaq üçün həmsədrlik Rusiyaya tapşırılmışdır. 
1997‐ci il yanvar 1‐dən isə ATƏT‐in Minsk Prosesinə Həmsədrlər qismində ABŞ, Rusiya və Fransa 
başçılıq  edirlər.  28  Avqust  1995‐ci  il  tarixindən  isə  ATƏT‐in  Fəaliyyətdə  olan  Sədrinin Minsk 
Konfransının müzakirəsində  olan münaqişə  üzə  Şəxsi Nümayəndəsi  vəzifəsi  təsis  edilir  və  bu 
vəzifəyə 1 Yanvar 1997‐ci ildən Polşalı diplomat Səfir Anjey Kasprşik rəhbərlik edir. ii 
 
Budapeşt  Zirvə  toplantısı  zamanı  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsi  üzrə  mühüm  qərarlar  qəbul 
olunmuşdur.  İştirakçı  dövlətlər  ATƏT‐in  rəhbərliyi  altında  sülhməramlı  çoxmillətli  hərbi  
qüvvələrin  DQ  zonasına  göndərilməsi  haqqında  razılığa  gəlsələr  də    bu məsələ  sonradan  öz 
dəstəyini  tapmamışdır. Budapeşt  Sammitinin nəticələrinə  əsasən 20 Dekabr 1994‐ci  il  tarixdə 
Vyana şəhərində Azərbaycan‐Ermənistan arasında münaqişə üzrə ATƏT‐in üzv ölkələrinin təyin 
etdiyi hərbi nümayəndələrdən  ibarət Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupu  (2016‐cı  ilin Yanvar 
ayından General Hans Lampalzer bu qrupa rəhbərlik edir) yaradılmasına qərar verildi. iii 
 

İndiyə  kimi ATƏT‐in Minsk Qrupu  həmsədrləri  tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin  həll 
olunması  istiqamətində müxtəlif  təkliflər  və  təşəbbüslər  olmuşdur.  İlk  olaraq  1996‐cı  il  2‐3 
Dekabr  tarixli  ATƏT‐in  Lissabon  Sammitinin  müzakirələri  və  qəbul  olunmuş  sənəd  qeyd 
edilməlidir.  1996‐cı  il  Dekabrın  3‐də  ATƏT‐in  Lissabon  sammiti  zamanı  54  ölkənin  razılığı  ilə 
"Lissabon razılaşması" sənədi qəbul olundu. Bu sənədə Ermənistandan başqa ATƏT üzvü olan 54 
ölkə  qoşuldu.  Bu  razılaşmanın  əsas  prinspi  ondan  ibarət  idi  ki,  üzv  ölkələr  Azərbaycanın  və 
Ermənistanın  ərazi bütövlüyünü  tanıyır, Dağlıq Qarabağın  ən yüksək özünü  idarəetmə hüquqi 
statusu Azərbaycanın tərkibində müəyyən edilir,  DQ və onun əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat 
nəzərdə tutur. iv 
 
Bundan sonra isə 1997‐1998‐ci illərdə DQ münaqişəsinin həllinə dair Minsk Qrupu Həmsədrləri 
tərəfindən  tərəflərə  üç  təklif  irəli  sürülmüşdür.  Həmsədrlər  tərəfindən  1997‐ci  ilin  iyununda 
münaqişənin "paket" ‐ Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla bütün məsələlərə eyni vaxtda 



razılıq verilməsini nəzərdə tutan həlli variantı təklif edilir. 1997‐ci ilin sentyabrında "mərhələli" ‐ 
münaqişənin mərhələlərlə nizama  salınması həllindən  ibarət  təklif  tərəflərə  təqdim  edilir. Bu 
təkliflər  ilə paralel olaraq daha  çox Rusiyalı həmsədrin  təşəbbüsü  ilə 1998‐ci  il noyabrın 9‐da 
"ümumi  dövlət"  təklifi  irəli  sürülür.  Ermənistan  "Paket"  və  "Mərhələli"  həlli,  Azərbaycan  isə 
"ümumi dövlət" təklifini rədd etmişdir ki, sonradan bu təkliflər 2001‐ci ilin fevralında ictimaiyyət 
üçün açılmışdır. Hər üç təklif ölkə parlamentində bütün ictimai‐siyasi təşkilatların müzakirəsinə 
verilmişdir. v 
 
Bu təkliflərin rədd olunmasından sonra ATƏT‐in Minsk Qrupunun fəaliyyətində durğunluq dövrü 
başlayır.  1999‐cu  il  Aprel  ayndan  etibarən  Azərbaycan  və  Ermənistan  prezidentləri  arasında 
birbaşa görüşlər keçirilir. Lakin prezidentlərin məşğulluğu belə görüşlərin daha intensiv olmasını 
mümkünsüz etdiyindən 2002‐ci  ilin mart ayından etibarən danışıqlar prosesinin Azərbaycan və 
Ermənistan  prezidentlərinin  Xüsusi  nümayəndələri  tərəfindən  aparılması  qərara  alınır.  Xüsusi 
Nümayəndələrin  ilk belə görüşü 13‐15 Mart tarixində Praqa şəhərində baş tutur. Sonradan bu 
proses "Praqa prosesi" adı ilə tanınır və 2004‐cü ildən danışıqlar bu format əsasında keçirilir. vi 
 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması  istiqamətində ATƏT‐in Minsk Qrupu həmsədrləri 
tərəfindən  çoxsaylı  görüşlər  keçirilmişdir.  Bu  görüşlər  əsasən  tərəflərin  mövqelərinin 
yaxınlaşdırılmasının  imkanlarını  öyrənməyə  yönəlmişdi.  2008‐ci  il  Noyabrın  2‐də  Rusiya 
Prezidenti  Dmitri Medvedyevin  vasitəçiliyi  ilə Moskva  şəhərində  Azərbaycan  və  Ermənistan 
prezidentlərinin  görüşü  keçirilir.  Bu  görüş  zamanı  Azərbaycan,  Ermənistan  və  Rusiya 
prezidentlərinin "Mayndorf deklorasiyası" adı ilə tanınmış bəyanatı qəbul olunur. İlk dəfə hər iki 
ölkə prezidentlərinin  imza atdığı bu sənəddə "münaqişənin nizamlanması beynəlxalq hüququn 
norma və prinsipləri, eləcədə də bu çərçivədə qəbul edilmiş qərar və sənədlərə əsaslı olduğu" 
qeyd edilir.  
 
2009‐cu  ilin noyabrında  İspaniyanın paytaxtı Madrid  şəhərində ATƏT‐in Nazirlər konfransında 
Minsk  Qrupunun  həmsədləri  Azərbaycan  və  Ermənistanın  Xarici  İşlər  nazirlərinə  DQ 
münaqişəsinin  həlli  illə  bağlı  təkliflər  paketi  təqdim  edirlər.  Sonradan  bu  təkliflər  "Madrid 
prinsipləri" və mövcud olan yeni  təkliflər  əsasında  "yenilənmiş Madrid prinsipləri" adı altında 
məhşurlaşır. Lakin, onun vahid bir sənəd kimi mövcudluğu haqqında dəqiq məlumat yoxdur. Bu 
təkliflər  yalnız müxtəlif  ekspertlərin mülahizələri  əsasında  tərtib  olunaraq mətbuat  vasitəsilə 
ictimaiyyətə  məlumat  verilmişdir.  2009‐cu  ildən  bu  günə  kimi  tərəflər  arasında  danışıqlar 
prosesi "Madrid Prinsipləri" adı altında aparılır.  
 

   



ATƏT‐in Minsk Qrupu həmsədrləri olan ölkələrin tərkibi dəyişəcəkmi? 

ATƏT‐in Minsk Qrupu fəaliyyəti Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan beynəlxalq təsisatlardan 
biridir.  Əsasən  regiona  səfərləri  və  yaxud  cəbhə  xəttində  gərginliyin  artması  zamanı Minsk 
Qrupu mətbuatın diqqət mərkəzində olmaqla yanaşı fəaliyyəti ciddi təndiq olunur. Qəribədir ki, 
Minsk  Qrupunun  fəaliyyəti  barədə  təhlili  yazılar  və  yaxud  ətraflı  müzakirələr  az  aparılır  və 
cəmiyyətin  bütün  təbəqələri  ‐  rəsmilər,  siyasi  partiyalar,  vətəndaş  cəmiyyəti  və  mətbuat 
müntəzəm olaraq onun tənqid olunmasını əsas proiritet sayırlar.  

Dəfələrlə Azərbaycanın siyasi şərhçiləri və ictimaiyyət nümayəndıələri tərəfindən ATƏT‐in Minsk 
Qrupunun  tərkibinin  genişləndirilməsi  məsələsi  müzakirə  olunmuşdur.  Ən  maraqlı 
məqamlardan  biri  bu məsələnin  Azərbaycan  Parlamentində müzakirəsinə  cəhd  adlandırmaq 
olar. 2015‐ci il Fevral ayında Parlamentdə keçirilən müzakirə zamanı Milli Məclisin deputatı Azay 
Quliyev,  "Azərbaycanın  rəsmi  şəkildə Minsk  qrupunun  həmsədr  ölkələrinin  tərkibinə  yenidən 
baxılması  və  genişləndirilməsi  məsələsinin  müzakirəyə  çıxarmasının  vaxtı  gəlib  çatdığını"  vii 
bildirmişdir.  Bu  təklif  cəmiyyətin  əsas  aparıcı  ekspertləri  tərəfindən  dəstəklənmişdir.  Təklif 
sahibləri  əsasən  Almaniya  və  Türkiyənin  hesabına  Minsk  Qrupunun  tərkibinin  artırılmasını 
nəzərədə tutmuşlar.  

ATƏT‐in  sabiq  amerikalı  həmsədri  Ceyms  Uorlik  jurnalistlərə  açıqlamasında Minsk  qrupunun 
tərkibinin  genişləndirilməsi  ilə  bağlı  təklifə  münasibət  bildirərkən  qeyd  etmişdi  ki,  “Biz  bu 
formatda  işləməyi davam edəcəyik. Əgər münaqişə  tərəfləri mövcud  formatı dəyişməklə bağlı 
təklif  irəli  sürsələr biz onların qərarını dəstəkləyəcəyik. Lakin biz hələlik ATƏT‐in Minsk qrupu 
formatında işimizi davam etdiririk”. 

MQ‐nun  tərkibininin Türkiyənin hesabına genişləndirilməsi məsələsi aktiv müzakirə olunsa da 
bu məsələdə tam mövqe aydın deyildi. Türkiyə tərəfi faktiki olaraq Minsk Qrupu həmsədrlərinin 
tərkibinin  genişləndirilməsi  təklifinə    hazır  olduğunu  müxtəlif  siyasilərin  dili  ilə  elan  edirdi. 
Azərbaycan  rəsmiləri  arasında  da  bu  təklif  kifayət  qədər  dəstək  qazanmırdı.  Eləcədə, 
Almaniyanın  MQ  daxil  olunması  məsələsi  də  ciddi  dəstəyini  tapa  bilmədi.  Almaniyanın 
Ermənistandakı səfiri Rayner Morrel “1in.am” saytına müsahibəsində ölkəsinin ATƏT‐in Minsk 
qrupunun həmsədri olmayacağını və bu barədə müzakirələr aparılmadığını bildirib. Onun ölkəsi 
Avropa İttifaqı çərçivəsində ATƏT‐in Minsk qrupuna yardım etməklə bu formatla kifayətlənir.  

Cəmiyyətdə  MQ‐nun  tərkibinin  yenilənməsi  ilə  bağlı  təkliflərə  cavab  olaraq  Qarabağ 
münaqişəsinin  tənzimlənməsi prosesində Minsk Qrupunun  yeganə  “dialoq  formatı” olduğunu 
qeyd edən ATƏT‐in 2015‐ci  ildə  fəaliyyətdə olan  sədri, Serbiya XİN başçısı  İvica Daçiç Bakının 
Minsk  Qrupunun  genişləndirilməsinə  dair  təklifinin müzakirəsini  istisna  etməyib.  İvica  Daçiç 
Yerevanda  Ermənistan  xarici  işlər  naziri  Edvard  Nalbandyanla  birgə  mətbuat  konfransında 
bildirib ki, “Azərbaycan Minsk Qrupunda  fəaliyyət göstərən həmsədrlərin  sayının artırılmasına 
dair öz  təklifini  təqdim edib.  Tərkibin dəyişməsinin  yeni  təklif olmadığı,  lakin belə bir  təklifin 
qəbul olunması üçün bütün  iştirakçı ölkələrin konsensus əsasında qəbul olunmuş qərarı olması 
zəruridir.  viii 

Maraqlıdır  ki,  MQ  həmsədr  ölkələrinin  sayının  artırılmasına  Rusiyanın  reaksiyası  daha 
soyuqqanlı olmuşdur. Rusiya XİN  jurnalistlərin suallarına cavab olaraq dəfələrlə bəyan edib ki, 



ATƏT‐in Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyişməsində  siyasi  çalar  yoxdur  və Minsk qrupu  işinin 
öhdəsindən gəlməklə tərəflərin mövqeyini yaxınlaşdırmağa nail olmağa çalışır.  
 
ATƏT MQ‐nin fəaliyyətinin obyektivliyi  ilə bağlı şübhələrini də dilə gətirən Siyasi  İnnovasiya və 
Texnologiyalar  Mərkəzinin  direktoru  Mübariz  Əhmədoğlu  özünün  müsahəbələrində  qeyd 
etmişdi ki, "ATƏT MQ‐nin Nizamnaməsi və tərkibi dəyişdirilməlidir. Qrup münaqişənin həllində 
Azərbaycanın  hüquqlarını  tam  təmin  etmir.  Onun  fikrincə  Türkiyənin  qrupa  daxil  edilməsi 
məsələsi  çox  çətindir,  çünki,  Türkiyə  vasitəçi  kimi  çıxış  edərsə,  müharibə  başladığı  zaman 
Azərbaycana  yardım  edə  bilməyəcək.  Ona  görə  də  Azərbaycan  Almaniyanın  qrupa  daxil 
edilməsinə və münaqişənin həllində onun vasitəçi rolunun gücləndirilməsinə çalışmalıdır. ix 
 
Politoloq  İlqar Vəlizadə  "ATƏT‐in MQ yarandığı gündən bu yana qədər öz  rolunu dəyişdiyi və 
onların  yaranan  vəziyyətin  moderatorları  və  menecerləri  kimi  çıxış  etməyə  başladıqları 
qənaətini cəmiyyətlə bölüşmüşdür. Vasitəçilərin əsas məqsədi mümkün müharibə təhlükəsinin 
azaldılmasından  ibarətdir.  Təbii  ki, həmsədrlər dünya dövlətlərinin maraqlarını  təmsil  edir  və 
paritetlərin qorunmasının tərəfdarıdır. 
 
Qrupun tərkibinin dəyişməsi  ilə bağlı fikirlərini bölüşən Milli Məclisin deputatı, politoloq Rasim 
Musabəyovun  gəldiyi  qənaətə  görə  isə  ATƏT  MQ‐nin  missiyası  şişirdilib  və    onların 
bəyanatlarının tərəflər üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ona görə də missiyanın tərkibinə yeni 
üzvlərin daxil edilməsi heç nəyi dəyişdirməyəcək. x 
 
Politoloq Eldar Namazov Modern.az‐a açıqlamasında  “ATƏT‐in Minsk qrupu mövcud  tərkibdə 
heç bir ciddi  fəaliyyət göstərə və ya heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəyini deyib.  "Onların bu 
proseslərə  təsiri  sıfıra  yaxındır. Hətta  onlar münaqişənin  həllinə mane  olurlar.   Ayrı‐ayrılıqda 
Rusiyanın  və ABŞ‐ın  gedən  proseslərə  təsiri  daha  güclüdür,  nəinki  ATƏT‐in Minsk  qrupunun. 
Halbuki, bu qurumda hər iki dövlət də təmsil olunur". xi 
 
Beləliklə  cəmiyyətin müxtəlif  fəallarının dediklərindən misallar gətirməklə MQ həmsdərlərinin 
tərkibinin dəyişdirilməsi barədə vaxtilə Azərbaycanda başlanan təşəbbüsü dəyərləndirmək olar. 
Lakin, bu təşəbbüslərin heç biri geniş dəstəyini ala bilmədiyindən elə təklif olaraq qaldı. Lakin, 
bu  məsələnin  nə  zamansa  yenidən  gündəliyə  gələcəyi  barədə  ehtimallar  az  deyildir.  
Münaqişənin  həllinin  uzanması,  həmsədr  ölkələrdən  birinin münaqişnin  yenidən  alovlanacağı 
halda tərəf tutması, vasitəçilərin hər iki tərəfin fəaliyyəti nəticəsində çıxılmaz vəziyyətə düşməsi 
nə zamansa bu məsələni yenidən gündəliyə gətirəcəkdir.  
 
 
   



"ATƏT‐in Minsk Qrupu həmsədrləri üçün 2016‐cı il Aprel 
hadisələrindən sonrakı mühit" 

 
2016‐cı  Aprel  hadisələrinə  qədər  tərəflər  üçün  kompromisin  əldə  olunmasına mane  olacaq 
məsələlər  bir  qədər  arxa  plana  keçmişdi.  "Madrid  prinsipi"  adlanan  sənədin  münaqişə 
tərəflərində müzakirəsi uzun çəkdiyinidən neçə  illərdir ki, danışıqlar prosesində yeni mövzular 
meydana çıxmağa başladı. Tərəflər artıq humanitar problemlərin həll olunması,  cəmiyyətlərin 
sülhə hazırlanması uğrunda işlərin görülməsindən danışırdılar. Vyana və Sankt Peterburq görüşü 
zamanı ATƏT‐in Minsk Qrupunun şəxsi nümayəndəsinin mandatının artırılması, cəbhə xəttində 
nəzarətin  gücləndirilməsi  üçün  razılığa  gəlinməsi  artıq  danışıqlar  prosesinin  fərqli 
mərhələsindən xəbər verirdi.  
 
Vyana görüşü  ilə bağlı MQ həmsədrləri bəyanat qəbul etməklə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
hərbi  yolla  həllinin mümkün  olmadığını  vurğulayır,  tərəfləri  1994‐cü  ildə  imzalanmış  atəşkəs 
rejiminə  dair  razılaşmaya  riayət  etməyə  çağırıblar.  Halbuki,  Azərbaycan  tərəfi  tam  olaraq 
imzalanmış belə bir razılaşma sənədinin olmadığını, onun Rusiyanın səyi nəticəsində tərəflərin 
imzalayaraq  faksla Moskvaya  göndərdiklərini bildirir. Vyana  görüşünün bəyanatında  "Tərəflər 
təmas xəttində gərginliyi azaltmaq üçün qısa müddət  ərzində ATƏT‐in araşdırıcı mexanizmləri 
üzərində  işi  başa  çatdırmaq  barədə,  həmçinin  ATƏT‐in  fəaliyyətdə  olan  sədrinin  şəxsi 
nümayəndəsinin mövcud İdarəsinin səlahiyyətlərinin genişləndirməsi barədə razılığa gəliblər”.  
 
Bütün  bunların  təkcə  ATƏT‐in  Minsk  Qrupunun  beyninin  nəhsulu  olmadığı  aydındır,    bu 
prezidentlərin  razılaşdığı  qərarlardır.  MQ  təbii  ki,  danışıqların  mahiyyəti  və  nəticəsinin 
formalaşmasında  əsas  aparıcı  qüvvə  deyildir.  Onlar  bu  görüşləri  hazırlayır  və  tərəflərin 
arqumentləri  əsasında  görüşlərdən  sonra  mətbuata  məlumatın  ötürülməsi  məqsədilə  birgə 
bəyanat hazırlayırlar.  
 
Azərbaycanda MQ‐nun  üzərinə  ciddi məsuliyyət  qoyulur  və  onlardan  cəmiyyətin  gözləntiləri 
daha  çoxdur.  Onlardan  işğal  olunmuş  torpaqları  azad  etmələri  üçün  Ermənistana  təzyiqin 
artırmasını  tələb  edirlər.  Eyni  zamanda MQ‐nun  danışıqlar  prosesində  hər  hansı  bir  yenilik 
gətirmədiyi də  tənqid  üçün  əsasa  çevrilib.  Lakin,  ölkə  ictimaiyyəti  qəbul  etmək  etmir  ki, MQ 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə özünün bütün təkliflər  limitini bitiribdir. 2009‐cu  ildə "Madrid 
prinsipləri" elan olunduqdan sonra MQ‐nun heç bir təklifi olmayıb və təbii ki, münaqişənin həlli 
ilə bağlı baza prinsipləri səsləndirildikdən sonra hansısa yeni təklifin olacağı  inandırıcı deyil. Ən 
adi halda belə aydındır ki,   münaqişənin həll olunması üçün  işğal olunmuş ərazilərin mərhələ‐
mərhələ  azad  olunması,  ərazilərin  minadan  təmizlənməsi,  barış  komissiyasının  yaradılması, 
insanların  öz  evlərinə  qayıtmaları,  humanitar  problemlərin  həlli, DQ‐ın  statusu məsələsi  əsas 
müzakirə olunan məsələlərdir. Bütün bu təkliflər ATƏT‐in MQ‐nun  indiyə kimi təklif etdiyi son 
"Madrid prinsipləri"ndə əks olunmuş münaqişənin həll olunması üçün əsas baza prinsipləridir.  
 
2016‐cı  il Aprel hadisələri  və onun nəticələri Ermənistan üçün  gözlənilməz olduğundan ATƏT 
MQ‐nun  vasitəçilik  etdiyi  danışıqlar  prosesində  iştirakını  dayandırmışdı.  Aprel  hadisələri 
Azərbaycan üçün status‐kvonun aktuallığını azaldıb, Ermənistan üçün isə indiyə kimi 1994‐cil ilə 



qədər müharibə nəticəsində əldə etdiyi mövqeləri qorumasının vacibliyini və sərfəli danışıqlar 
üçün vaxt gözləməyə imkan verib.  
 
Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyi İyulun 10‐da Sputnik 
Media Mərkəzində  "ATƏT‐in Minsk  Qrupu  həmsədrləri  üçün  2016‐cı  il  Aprel  hadisələrindən 
sonrakı mühit" mövzusunda dəyirmi masa təşkil etdi ki, tədbirin əsas məqsədi Minsk Qrupu ilə 
bağlı  cəmiyyətdə  gedən  müzakirələri  ekspertlərin  təqdimatında  ictimaiyyətə  çatıdrmaqdan 
ibarət  idi.  Tanınmış  ekspertlərin  dəvət  olunması  ilə  2016‐cı  il  Aprel  hadisələrindən  sonra 
danışıqlar  prosesində  yaranan  durğunluq  barədə  danışılan  bu  konfrans  zamanı Minsk Qrupu 
həmsədrlərinin  aprel  hadisələrindən  sonra  tərəflər  arasında  artan  gərginliyin  azaldılmasında 
çətin vəziyyətə düşdüyü məsələləri müzakirə edilmişdir.  
 
Tədbir  zamanı  məruzə  ilə  çıxış  edən  Millət  vəkili  Rasim  Musabəyovun  qənaətinə  görə 
"Danışıqlar, Kazan görüşündən  sonra demək olar ki, getmir. Görüşlərin olmasına baxmayaraq 
bunu  tərəflər arasında danışıqlar prosesi adlandırmaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə, bu  vaxta 
kimi  keçirilən  görüşlər  zamanı,  danışıq  raundunun  gündəliyini  belə  razılaşdırmaq  mümkün 
olmayıb.  Çünki,  tərəflərin münaqişənin  həlinə  və  nəticələrə  baxışları  bir‐birlərinə  tam  tərsdir. 
Ermənilər  danışıq  predmeti  kimi  təmas  xəttində  vəziyyətin  stabilləşdirilməsi,  araşdırma 
missiyası, monitorinq təklifini irəli sürərək, mövcud vəziyyəti dondurmağa çalışırlar. Azərbaycan 
tərəfinin  mövqeyi  isə  ondan  ibarətdir  ki,  atəşkəs  özü‐özlüyündə  heç  bir  şeydir.  Azərbaycan 
maraqlıdır  ki,  münaqişənin  həllinə  hesablanmış  danışıqlar  aparılsın  və  nəticə  əldə  olunsun. 
Danışıqlar  olmadığı  halda,  atəşkəsin  möhkəmlənməsi  faktiki  olaraq  işğalın  möhkəmlənməsi 
deməkdir və təbii ki, rəsmi Bakı heç vaxt bu amillə razılaşmayacağını dəfələrlə vurğulayır". 
 
Rasim Musabəyov,  rəsmi  Bakının  ATƏT‐in  fəaliyyətindən  narazı  olmasına  baxmayaraq,  onun 
xidmətindən  imtina  etməsinin  doğru  olmayacağını  söyləyib:  "Müasir  dövrdə,  hansısa  danışıq 
formatından imtina edən tərəf özünü çətin vəziyyətə salır. ATƏT‐in alternativi varmı ki, bunlara 
"kənara çəkilin" deyək? Yaxasını qabağa verən kimsə varmı ki, bu məsələni dalandan çıxarmağa 
imkanı olsun? Yoxdur belə bir qurum, təşkilat. Ona görə də, nə qədər yarıtmaz olsa da, Minsk 
qrupundan imtina etmək doğru olmaz". 
 
Millət vəkili  ATƏT‐in Minsk qrupunun fəaliyyəti hansısa nəticə verməsə də, diplomatik aktivliyin 
olmasını  vacib  sayır.  Ən  azından münaqişənin  həll  olunması  ilə  bağlı  səylərin  davam  etməsi 
uğurlu addımdır. "Gəlin Moldovadakı Dnesteryanı bölgə probleminə baxaq. Orada 5+2 formatı 
var.  Eşitmisinizmi  orada  hansısa  cüzi  bir  fəaliyyət  olsun?  Yox!  Gürcüstanın  işğal  olunmuş 
Abxaziya  ərazisi  ilə  bağlı  Cenevrədə  bir  format  var.  O  da  Avropa  Şurasının  təşəbbüsüdür. 
Nəticəni  qoyduq  bir  kənara,  hansısa  fəaliyyət  olduğunu  eşitmisinizmi?  Yox! Ukrayna  ilə  bağlı 
Minsk və Normand formatı var. Hansı nəticəni görmüşük? Baxmayaraq ki, Ukrayna problemi ilə 
əlaqəli böyük dövlətlər ciddi səylər göstərir. Ona görə də, ATƏT‐dən imtina yaxşı bir şey deyil".  
 
Cəmiyyətdə  MQ  ilə  bağlı  müzakirələrin  intensiv  aparılması  və  yaxud  Azərbaycanın  narazı 
qalmasına baxmayaraq MQ həmsədrləri olan dövlətlərin hansınınsa Ermənistana təzyiq edərək 
onu münaqişənin  həllini  tezləşdirməyi  tələb  edəcəyi  və  yaxud  Azərbaycana  təsir  edərək  öz 
mövqeyindən  geri  çəkiləcəyinə  təhrik  etməsi  inandırıcı  deyil.  Rasim Musabəyovun  qənaətinə 
görə: "Onlar əsasən hansı tərəfin əsəblərinin gəriləməsini və yaxud könüllü olaraq  təslimçi sülhə 



mail  olmasını  gözləyirlər.  Əsas  gözləntiləri  ondan  ibarətdir  ki,  Azərbaycan  könüllü  olaraq DQ 
statusu  ilə bağlı mövqeyini dəyişsin və bununla da sülhü tezləşdirmək mümkün olsun". Amma, 
göründüyü  kimi,  Azərbaycan  buna  getmir  və  tərəflər  daxili  resursların  tükənməsinə  qədər 
dözəcəklərinə israrlıdırlar. "25 il bundan əvvəl erməni tərəfi daha güclü idi. indi vəziyyət dəyişir. 
İnsan resursları və iqtisadi resurslar bu müddət ərzində ciddi surətdə dəyişmişdir. Ermənilər 25 il 
bundan əvvəlki malik olduqları güclü mövqeyə görə münaqişədən uduş gözləyirlər, Azərbaycan 
isə bu günkü gücünə əsasən münaqişənin həll olunmasını istəyir".  
 
2016‐cı  il  aprel  ayı  zamanı  cəbhə  xəttində  baş  verən  gərginlikdən  sonra  bəlli  oldu  ki, 
Azərbaycanın  status‐kvonun  saxlanmasında  maraqlı  deyil  və  danışıqlar  prosesini 
intensivləşdirməyə daha çox maraq göstərir. Çünki, münaqişənin həll olunması regionun iqtisadi 
inkişafına  və  sabitliyə  əməl  olunmasına  ciddi  dəstəkdir.  Azərbaycan  tərəfi  ATƏT‐in  Minsk 
Qrupundan münaqişənin həllində daha çox səy göstərilməsini istəyir.  
 
Siyasi şərhçi Eldar Namazov tədbir zamanı öz çıxışında əsasən ATƏT‐in Mİnsk qrupundan Dağlıq 
Qarabağ  münaqişəsi  ilə  bağlı  mandatından  irəli  gələn  fəaliyyətini  həyata  keçirməsini  tələb 
etməyimizin daha produktiv olduğunu qeyd etmişdir. "Danışıqlar prosesində durğunluq yaranan 
zaman  həmsədrlər  bəyanatla  çıxış  edirlər  ki,  onların  indiki  işi  qarşıdırmanın  aradan 
qaldırılmasından  ibarətditr.  Bilirik  ki, MQ  özlüyündə  BMT‐nin  və ATƏTin  yaratdığı  və mandat 
verdiyi bir qrupdur və BMT‐yə də hesabat verir. Fəaliyyəti zamanı ATƏT və BMT tərəfindən qəbul 
olunmuş qətnamələr və qərarların  icrasına nail olunmayanda Azərbaycan tərəfi məcbur olur ki, 
güc tətbiq etməklə münaqişənin nəticəsini dəyişməyə nail olsun".  
 
Keçmiş diplomat eyni zamanda MQ‐nun əlahiddə rolunun şişirdilməsini də düzgün saymır. "Bu 
gün  ATƏT  çərçivəsində  nəyə  nail  olunubsa  bunlar  hamısı  prezidentlər  səviyyəsində  aparılan 
danışıqlar  nəticəsində  razılaşdırılıb  və  sonradan  ATƏT‐in  çərçivəsində  qərar  qəbul  olunub.  Ən 
bariz  nümunə,  DQ  münaqişə  zonasına  beynəlmiləl  sülhməramlı  qüvvələrin  yaradılması  və 
yerləşdirilməsi  barədə  qərar  qəbul  olunmuşdu.  Bu  gün  əsas  iş  prezidentlər  səviyyəsinə 
aparılmalı,  qərarlar  qəbul  olunmalıdır  və  sonradan  Minsk  Qrupu  özünün  təkliflərini 
hazırlamalıdır".  
 
Tədbirdə  öz  fikirlərini  auditoriya  ilə  bölüşən  siyasi  şərhçi  İlqar  Vəlizadə  indiyə  kimi  ATƏT‐in 
bütün məsuliyyəti tərəflərin üzərinə atmasını normal saymadığını bildirib. "ATƏT MQ indiyə kimi 
tərəflərə bildirib ki, siz danışıqları davam etdirin və biz sizin nəticəni qəbul edəcəyik. Son 20 ildə 
ATƏT  ciddi  bir  münaqişnin  həllinə  nail  ola  bilməyib.  Əgər  Kemp  Deviddə  Amerika  tərəflərə 
müdaxilə etməsəydi heç bir nəticə əldə etmək mümkün olmayacaqdı. Amma, DQ münaqişəsində 
ATƏT‐in  nüfuz  edəcəyi  bir məsələ  var  ki,  o  da münaqişənin  alovlanmasının  qarşısını  almağa 
yönəlib".  
 
İlqar  Vəlizadənin  qənaətinə  görə  2016‐cı  il  aprel  hadisələrindən  sonra  MQ  gələcəkdə  DQ 
münaqişəsinin  alovlanmaması  və  baş  verən  hadisələrdən  sığortalanmaq  üçün  müşahidə 
mexanizminin  formalaşdırılmasına  daha  çox  önəm  verir.  "Təbii  ki,  cəbhə  xəttində müşahidə 
qurğularının quraşdırılması təklifi Ermənistanın mənafeyinə daha uygundur. Onlar müharibənin 
alovlanmasını  və  yeni  hərbi  əməliyyatlar  zamanı  işğal  etdikləri  ərazilərin  itirilməsini  heç 
istəmirlər".  



 
Politoloq hesab edir ki, Vyana və S.Peterburq görüşləri zamanı  tərəflər arasında Azərbaycanın 
işğal olunmuş ərazilərinin qaytarılması ətrafında söhbət gedirdi. 2016‐cı ilin avqustundan sonra 
işğal olunmuş  ərazilərin qaytarılması  ilə bağlı  söhbətlər dayanıb və əsas diqqət  təhlükəsizliyin 
təmin  olunması  məsələsinə  yönəlib.  "Təbii  ki,  cəbhə  xəttində  tez‐tez  gərginliyin  artması 
substantiv  danışıqlar  təkifini  arxa  plana  atıb.  İndi  aydın  olur  ki,  tərəflər  danışıqlar  prosesinə 
inanmırlar və hər iki tərəf qısa müddətli müharibəyə hazır görsənirlər. Ümumiyyətlə münaqişəyə 
təsir edəcək regional siyasi proseslər baş verəcəyi halda nəticələr daha çox proqnozlaşdır". 
 
ATƏT‐in Minsk Qrupu həmsədrlərinin rolu barədə cəmiyyətdə gedən müzakirələrə toxunarkən 
siyasi  şərhçi  Əhməd  Əlili  qeyd  etdi  ki,  2016‐ci  il  aprel  hadisələrindən  sonra  sülhyaratma 
prosesinin  imici  korlandı  ki,  bu ATƏT‐in Minsk Qrupunun  imicinə  təsir  etməmiş  deyil.  Çünki, 
Minsk qrupun fəaliyyəti ümumilikdə sülhyaratma fəaliyyəti və həmin prosesin tərkib hissəsi kimi 
qəbul olunur. "Ona görə də ATƏT‐in Minsk Qrupunun  imicinin qorunması və zərər çəkməməsi 
sülhyatarma  prosesinin  özünün  qorunması  deməkdir.  Onların  imicinin  müsbət  olması 
münaqişənin həllində strateji resurs elan olunmalıdır. MQ həmsədri olan ölkələrdə güclü erməni 
lobbiləri  fəaliyyət  göstərir  ki,  bu  faktın  özü  Azərbaycanda  MQ‐nun  obyektiv  olacağına 
inamsızlığa əsas verir. Cəmiyyətdə erməni lobbisinin həmsədr ölkələrə, eləcədə MQ‐na ciddi təsir 
etdiyi barədə təsəvvürlər köklü surətdə özünə yer tapıb".  
 
Əhməd  Əlilinin  sözlərinə  görə  "Aprel  ayında  4  gün  ərzində  elə  nəticələr  meydana  çıxdı  ki, 
cəmiyyət  o  nəticədən  daha  məmnun  idi,  nəinki  uzun  müddət  davam  edən  sülhyaratma 
fəaliyyətindən.  Ümumiyyətlə,  münaqişənin  sülh  yolu  ilə  həll  olunması  ideyasının  özü  iflasa 
uğradı. Adamlar ordunun gətirəcəyi nəticələrin on  illərlə çəkilən  zəhmətin nəticələrindən daha 
uğurlu olduğuna inandılar".  
 
Çıxış yolu nədən ibarətdir olduğuna diqqət yetirən ekspert ATƏT‐in MQ həmsədrlərinin Track 1 
ilə Track 2 nümayəndələrinin mövqeyinin yaxınlaşdırılmasına nail olmasını önəmli sayır. Bundan 
ötrü müstəqil  ekspertlərin  tədbirlərində  çoxlu  sayda  dəyərli  fikirlər ortaya  çıxdığından  həmin 
fikirlərdən istifadə olunmasını önəmli sayır. "Qərb ölkələrində indi çalışırlar ki, uzun müddət həlli 
çətin  olan münaqişələr minimal  resurslar,  tərəflərin  özlərinin  razılığa  gəlməsindən  sonra  həll 
olunsun  və  orada  enerji  və maliyyə  itkisinə  az  yol  verilsin.  Xüsusən  də münaqişənin  həllində 
uğurlu nəticə əldə etmək üçün ölkənin beynəlxalq aləmdə  insan hüquqları  ilə bağlı da  imicinə 
üstünlük  verməsi  önəmlidir.  İnsan  hüquqları  ilə  bağlı  Azərbaycanın  beynəlxalq  aləmdə 
reputasiyası DQ münaqişəsinə çox ciddi təsir göstərir".  
 
Mətbuatda Minsk Qrupunun imici ilə bağlı prosesləri şərh edən jurnalist Ülkər Abdullayeva qeyd 
etdi ki, Azərbaycan əhalisi bu münaqişədən daha çox əziyyət çəkdiyindən onlar həmsədrlərdən 
ədalətli mövqe gözləyirlər. "Azərbaycanda 1 milyon məcburi köçkün və qaçqınların hüquqlarının 
qorunmasından danışmadan, onların haqqını müdafiə etmədən MQ‐nun həmsədr ölkələrinin və 
beynəlxalq ictimaiyyətin ölkəmizdə insan hüquqlarının təmin olunmasını tələb etməsi normal hal 
sayılmır". Təbii ki, cəmiyyətdə mövcud olan bu əhval‐ruhiyyə də mətbuata təsir edir.  
"Jurnalistlər bəzən öz aralarında Minsk qrupu həmsədrlərini "həmturistlər" adlandırırlar.  
 



Nəticələr və buraxılmış səhvlər 

Cəmiyyətdə  gedən  müzakirələr  zamanı  bəlli  olur  ki,  Azərbaycan  ATƏT‐in  Minsk  qrupunun 
fəaliyyətindən çox şey gözləyir. Lakin bunun müqabilində ölkədə MQ‐nun fəaliyyətinin müsbət 
məqamlarını dəyərləndirmək  istiqamətində az  təşəbbüslərin  şahidi oluruq. MQ  fəaliyyətindən 
narazılıq olsa da heç kim onun mandatının əlindən alınmasını istəmir, bütün təkliflər onun işinin 
səmərəliliyini artırmağa yönəlib. 1994‐cü ildən DQ münaqişəsini həll etməyə cəhd edən BMT və 
ATƏT tərəfindən yeni bir mandat düşünülməyib.  
 
Azərbaycanda  rəsmi  səviyyədə  təşkilatın  fəaliyyətinin konstruktiv qurulması üçün  çoxlu  sayda 
təkliflər  verilməsinə  baxmayaraq,  siyasi  institutlar  səviyyəsində  müzakirələr  kifayət  qədər 
aparılmır. 
 
ATƏT‐in MQ  rəsmilər  və münaqişənin  həlli  ilə  bağlı  ekspertlərlə müntəzəm  olaraq  görüşlər 
keçirməsinə baxmayaraq, siyasi partiyalar onlarla görüşə cəhd etmirlər və yaxud belə görüşlərin 
keçirilməsində  həmsədrlərin  marağı  yoxdur.  MQ  həmsədrləri  tərəfindən  regiona  səfərləri 
zamanı  uzun  müddətdir  ki,  jurnalistlər  üçün  Bakıda  mətbuat  konfransı  və  brifinqlər  təşkil  
olunmayıb. Jurnalistlər həmsədrlərin fikirləri və mövqeyi ilə cəmiyyətləri tanış etmək üçün ciddi 
səy göstərmirlər.  
 
MQ  həmsədrlərinin  cəbhə  xəttinə  və  yaxud  Azərbaycan,  Ermənistan  sərhəddinə  səfər 
etməmələri,  yerli  əhalinin  təhlükəsizlik  problemləri  ilə  maraqlanmamaları  onlara  qarşı 
tənqidlərin  sayını  artırır.  Dəfərlərlə  regionlara  səfərlərim  zamanı  yerli  əhali  həmsədrlərin 
vəziyyətlə  tanış  olmaları  üçün  qoşunların  təmas  xəttində  yaşayan  insanlar  ilə  görüşərək 
münaqişənin onların həyatına  təsiri  ilə maraqlanmalarını xahiş etmişlər. Xüsusən də, məcburi 
köçkünlərin kompakt yaşadığı ərazilərdə insanlar ilə görüşlər onlara qarşı cəmiyyətdə qızışdırılan 
emosiyalar və etirazların aradan qalxmasına kömək edər.  
 
Cəmiyyətlə  paralel  olaraq  məsləhətləşmələr  aparılmadan  münaqişə  tərəflərini  sülhün  əldə 
olunmasına yönəltmək, mövqeləri yaxınlaşdırmaq üçün nəaliyyət əldə etmək mümkün deyildir. 
Həmsədrlər cəmiyyətin müxtəlf təbəqələrindən olan söz sahibləri və təsir imkanı olan adamların 
imkanlarından  istifadə  etməklə mövqelərin  yaxınlaşmasına  lazım  olacaq  təşəbbüslərə  dəstək 
olmuş olarlar. 
 
MQ uzun müddətdir ki, tənqid oldunduğundan cəmiyyətlə işləməkdə marağını azaldıb, bəzən  
münaqişə tərəflərinin "girovuna" çevriliblər.  
 
 
 

 
 
 
 



ATƏT‐in Minsk Qrupu ilə bağlı təkliflər 
 

Azərbaycanda Minsk qrupunun fəaliyyəti ciddi tənqid olunsa da onun xidmətlərindən istifadə və 
yaxud  vasitəçilik missiyasına  rəsmi  səviyyədə  inam  azalmayıb.  Xüsusən  də  həmsədrlərin  hər 
dəfə  Bakıya  gəlişi  ərzində  onların  Azərbaycan  Respublikası  Prezidenti  və  Xarici  İşlər  Nazirliyi 
tərəfindən qəbul olunması və fikir mübadiləsi aparması qarşılıqlı inama bir nümunədir. Bundan 
irəli gələrək MQ ilə əməkdaşlığın yaxşılaşdırılmasına yönələn təkliflər irəli sürürük ki, bu təkliflər 
aşağıdakılardan ibarətdir:  

 1994‐cü  ildə  ATƏT‐in Minsk  şəhərində  keçirilməsi  planlaşdırılan  konfrans  və  bununla 
bağlı mandatın mahiyyəti barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını həyata keçirmək;  

 Münaqişə  tərəflərini  Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsinin  həll  olunmasına  yardım  edəcək 
BMT‐nin  4  qətnaməsinin  icrasına  əməl  etməyə  çağırmaqla  tərəflərin  məsuliyyətini 
artırmağa yardım etmək;  

 Münaqişə  tərəfləri arasında danışıqların aparılmasının mahiyyətini həmin cəmiyyətlərə 
ünvanlanan  mesajlar  və  yaxud  beynəlxalq  səviyyədə  keçirilən  toplantılar  ilə 
reallaşdırmaq;  

 Sülhyaratma prosesinin  inkişafına öz  töhfəsini verməklə cəmiyyətdə gərginliyin aradan 
qaldırılmasına  nail  olmaq,  sülhyaratma  işi  ilə  məşğul  olan  institutların  inkişafı  üçün 
əməkdaşlığın genişləndirməsi;   

 Gələcəkdə Azərbaycanda və Ermənistanda münaqişənin həllinə  təsir edəcək amillər və 
tərəflərin  sülhə  nail  olmaq  imkanlarının  vəziyyətini  dəyərləndirmək  və  bu  məqsədlə 
tədqiqat institutlarının təhlillərindən bəhrələnmək;  

 Münaqişə  tərəflərinin  siyasi  partiyaları  ilə  görüşlərin  keçirilməsinə  çalışmaq,  onların 
danışıqlar prosesi ilə bağlı məlumatlandırılmasına nail olmaq;  

 Mətbuat nümayəndələri üçün açıq görüşlərin keçirilməsi ilə onların dəstəyini qazanmalı 
və  cəmiyyətin  danışıqların mahiyyətini  açmadan,  danışıqların  gedişi  barədə  proseslər 
barəsində məlumatlandırılması;  

 Münaqişə  zonasına  səfər  zamanı  qoşunların  təmas  xəttində  və  yaxud  Azərbaycan 
Ermənistan  sərhəddində  yaşayan  insanların  təhlükəsilkik problemləri  ilə maraqlanmaq 
və  onlarla məsləhətləşmələr  aparılmasına  çalışmaq,  Xüsusən MQ  xüsusi  nümayəndəsi 
A.Kasprşikin belə görüşlərə cəlb olunmasına diqqət yetirmək;  

 Münaqişə  tərəflərində  məcburi  köçkünlər  və  qaçqınların  kompakt  yaşadığı  ərazilərə 
səfər edərək onlar ilə görüşlərin keçirilməsi ilə danışıqlar prosesinə ictimai dəstəyin əldə 
olunmasına nail olmaq; 

 Münaqişənin  həllinə  dəstək  olan  beynəlxalq  təşkilatların  təşəbbüsləri  və  layihələri  ilə 
əməkdaşlıq  edərək  onların  danışıqlar  prosesini  gücləndirmək  və  münaqişənin  həlli 
variantları ilə bağlı təkliflərini toplamaq; 

 Həmsədr  ölkələrin  institutları,  beynəlxalq  təşkilatlarını  Azərbaycan  və  Ermənistan 
ekspertlərinin  və  institutlarının  potensialından  istifadə  edərək  münaqişənin  həll 
olunmasına  yardım  edəcək  təkliflərin  hazırlanması  və  toplanmasında  aktivlik 
göstərməsinə çağırmaq;  
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Bu yazı Əvəz Həsənov tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üzrə Avropa 
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