Qarabağ tarixinin salnaməsi
(2001-ci il)
25 yanvar 2001 - Fransanın Strasburq şəhərində, Avropa Şurasının qərargahında Azərbaycan və Ermənistanın Avropa
Şurasına qəbulu mərasimi keçirilib.
Mərasimdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Heydər Əliyev və Robert Koçaryan iştirak ediblər. Hər iki ölkə
Avropa Şurasına üzvlüklə bağlı öhdəliklər paketində Dağlıq Qarağbağ münaqişəsinin yalnız sülh yolu ilə
nizamlanmasına dair müddəaya imza atmışdı.
***
26 yanvar 2001 - Parisdə Fransa prezidenti Jak Şirakın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Heydər
Əliyev və Robert Koçaryan arasında görüş keçirilib.
Tərəflər müzakirələri davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. Növbəti danışıqların mart ayında keçiriləcəcəyi elan
edilib.
***
22 fevral 2001 - Azərbaycan XİN Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi ilə bağlı ATƏT-in Minsk Qrupunun
1997-1998-ci illərdə tərəflərə rəsmən təklif etdiyi üç nizamlama planını ("Paket həll", "Mərhələli həll" və "Ümumi
dövlət" planı) ilk dəfə mətbuat səhifələrində geniş ictimaiyyətin müzakirəsinə çıxarıb.
***
23-24 fevral 2001 - Milli Məclisdə ölkə rəhbərliyinin, siyasi qüvvələrin, politoloqların iştirakı ilə Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə dair açıq müzakirələr başlanıb.
İki gün sürən müzakirələrin yekunu olaraq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyündən kənarda həll
yolunun olmadığı bir daha vurğulanıb. Müxalifət tərəfindən ölkə rəhbərliyinin apardığı danışıqlar kursuna alternativ
olaraq heç nə təklif edilməyib.
***
4-5 mart 2001 - Parisdə Fransa prezidenti Jak Şirakın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin
Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə növbəti danışıqlar keçirilib.
İki gün sürən edən danışıqlar Ermənistanın kompromissiz mövqeyi üzündən nəticəsiz bitib.
***
15 mart 2001 - ABŞ dövlət katibi Kolin Pauell Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti danışıqlar raundunu
Florida ştatının Ki Vest şəhərində keçirmək təşəbbüsü ilə çıxış edib.
Danışıqların aprelin əvvəlində keçiriləcəyi elan edilib.
***
3 aprel 2001 - ABŞ-ın Florida ştatının Ki Vest şəhərində Azərbaycan-Ermənistan danışıqları öncəsi Dövlət
Departamenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi ilə bağlı rəsmi bəyanat yayıb.
Sənəddə ilk dəfə olaraq Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi faktı qeyd olunurdu.
Ki Vest sammiti ABŞ dövlət katibi Kolin Pauellin təşəbbüsü ilə keçirilirdi.
***
4-7 aprel 2001 - Ki Vestdə (ABŞ) Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Heydər Əliyev və Robert Koçaryan arasında
Qarabağ nizamlanması tarixində ən uzun danışıqlar raundu keçirilib.
Dörd gün sürən danışıqlar rnəticəsiz başa çatıb. Vasitəçilər növbəti danışıqların iyunda Cenevrədə (İsveçrə)
keçiriləcəyini bəyan ediblər.
***
9 aprel 2001 - Ki Vest (Florida) danışıqları başa çatdıqdan sonra Vaşinqtona gələn Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin ABŞ prezidenti Corc Buşla ayrı-ayrılıqda görüşləri olub.
ABŞ rəhbəri Qarabağ münaqişəsində sülhə nail olmaq üçün vasitəçiliyin davam etdiriləcəyini bəyan edib.
***
18 may 2001 - Bakıya səfərə gələn Minsk Qrupunun həmsədrləri Kerri Kavano (ABS), Nikolay Qribkov (Rusiya) ve Filip
de Suremen (Fransa) Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə danışıqlar aparıblar.
Görüşdən sonra mətbuat qarşısına çıxan vasitçilər müzakirələrin gərgin keçdiyini bildiriblər. Həmsədrlər Azərbaycan və
Ermənistan prezidentlərinin Cenevrədə gözlənilən görüşün hələlik baş tutmayacağını bildiriblər.
Bu müzakirələrin pərdəarxası bir il sonra (iyun 2002) qismən aydınlaşacaq və məlum olacaq ki, Ermənistan tərəfi Paris
(mart 2001) və Ki Uest (aprel 2001) danışıqlarında Qarabağ nizamlanmasında «dəhliz mübadiləsi»nə (Dağlıq
Qarabağla Ermənistan arasında «Laçın dəhlizi» və Naxçıvanla Azərbaycanın qalan hissəsi arasında «Mehri dəşlizi»)
ilkin razılıq versə də, sonradan geri çəkilib.
***
19 may 2001 - ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilk dəfə olaraq Dağlıq Qarabağ separatçıları ilə görüşə (XankəndiStepanakert) Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən keçərək gediblər.
Bunadək vasitəçilərin Dağlıq Qarabağa səfərləri Ermənistan ərazisindən gerçəkləşirdi.
***
24-25 may 2001 - Yerevanda Ermənistan və Rusiya prezidentləri Robert Koçaryan və Vladimir Putinin görüşündə
Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunub.
***
1 iyun 2001 - MDB dövlət başçılarının Minskdə (Belarus) keçirilən sammiti çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan və
Rusiya prezidentlərinin üçtərəfli görüşü olub.
Görüşdə Rusiya prezidenti Putin Azərbaycanı Ermənistanla iqtisadi ve humanitar əlaqələr qurmağa cağırıb. Putinin
sözlərinə görə, ölkələri bir-birine bağlayan elementlər nə qədər cox olsa, munaqisənin həlli daha tez tapılar.
Azərbaycan prezidenti isə beynəlxalq vasitəçilərə və Ermənistana mesaj göndərib. Heydər Əliyev bildirib ki, Bakı hələlik
hərbi dildə danışmır, amma həmişə belə olmayacaq. O, Azərbaycanda əhalinin böyük hissəsinin sülh danıışqlarına artıq
inanmadığını və işğal olunmuş torpaqları müharibə yolu ilə azad etməyin tərəfdarı olduğunu bildirib.

***
22 iyun 2001 - ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri Maltada Qarabağ nizamlanmasının vəziyyətinə dair
məsləhətləşmələr aparıblar.
***
26-28 iyun 2001- Malidə (Afrika) İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının növbəti illik toplantısı
keçirilib. Toplantının yekun sənədləri arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair üç qətnamə də yer alıb.
Qətnamələrdən biri Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün pislənməsi, digər ikisi isə işğal olunmuş ərazilərin
bərpasına və azərbaycanlı köçkünlərə humanitar yardımın göstərilməsini nəzərdə tutur.
İKT müstəvisində bu cür sənədlərin qəbulu artıq ənənə halını alıb. Eynilə üç qətnamə qurumun bir il öncə (iyun 2000)
Malayziyada keçirilən XİN başçıları toplantısında da qəbul edilmişdi.
***
10-12 iyul 2001 - ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri regiona növbəti səfər ediblər.
Vasitəçilər Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşünün hazırlanması ilə bağlı müzakirələr aparıblar.
***
1 avqust 2001 - MDB dövlət başçılarının Soçidə (Rusiya) keçirilən qeyri-rəsmi sammiti çərçivəsində Azərbaycan və
Ermənistan prezidentləri Heydər Əliyev və Robert Koçaryan arasında növbəti görüş keçirilib.
***
Avqustun sonunda Azərbaycan və Ermənistana səfər edən ABŞ dövlət katibinin Avropa məsələləri üzrə müavini
Elizabet Cons iki ölkənin rəhbərliyi ilə Qarabağ nizamlanması ilə bağlı müzakirələr də aparıb.
Sentyabrda sülh prosesinin sürətlənəcəyi barədə bəyanatlar səslənməyə başlayıb. Lakin 2001-ci il sentyabrın 11-də
ABŞ-da baş verən terror olayları bütün dünyanın diqqətini özünə cəlb edib.
Qarabağ məsələsi və digər regional problemlər bir müddət beynəlxalq siyasətin gündəmində arxa plana keçib.
Qarabağ tarixinin salnaməsi
(2002-ci il)
13-15 mart 2002 - Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı sülh danışıqlarında yeni format tətbiq
olunmağa başlayıb. Praqa (Çexiya) yaxınlığında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ nizamlanması
üzrə xüsusi nümayəndələri - iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin müavinləri - ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin
vasitəçiliyi ilə görüşüblər.
İki ölkənin prezidentlərinin xüsusi nümayəndələrinin danışıqlar prosesinə cəlb olunması təşəbbüsü Minsk Qrupunun
həmsədrləri tərəfindən irəli sürülmüşdü. Bu format Qarabağ danışıqlarının 1992-1996-cı illər dövründə tətbiq
olunmuşdu. Vasitəçilər bu formatın yenidən işə salmaqla sülh prosesini daha da sürətləndirmək istəyirdilər.
***
29-30 iyul 2002 - Praqa (Çexiya) yaxınlığında Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Qarabağ nizamlanması üzrə
xüsusi nümayəndələrinin növbəti danışıqlar raundu keçirilib.
***
11 avqust 2002 - Ermənistanın Dağlıq Qarabağda qurduğu marionet rejimdə "prezident seçkisi" keçirilib. Qondarma
seçki heç bir beynəlxalq qurum və ölkə tərəfindən tanınmadı.
***
14 avqust 2002 - Naxçıvanda, Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin Sədərək rayonu ərazisində prezidentlər Heydər
Əliyev və Robert Koçaryan arasında təkbətək görüş keçirilib.
Bu, Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında 1999-cu ildə başlanan təkbətək görüşlərin sayca 21-cisi idi.
Dörd saat sürən görüşdən sonra açıqlama verən prezidentlər danışıqlardan ümumən razılıq ifadə etsələr də, ortada heç
bir nəticənin olmadığını bildirdilər.
***
26 sentyabr 2002 - Avropa Şurası Parlament Assambleyasında (AŞPA) Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və
apardığı işğalçılıq siyasətini nəzərə çatdıran ilk qətnamə qəbul olunub.
Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə Ermənistanın Avropa Şurası
qarşısındakı öhdəlikləri ilə bağlı qətnaməyə bu ölkənin Azərbaycana qarşı təcavüzü və işğal olunmuş ərazilər haqqında
bənd əlavə edilib.
***
7 oktyabr 2002 -Moldovanın paytaxtı Kişinyovda keçirilən MDB sammiti gedişində Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri Heydər Əliyev və Robert Koçaryanın növbəti görüşü olub.
Görüşü ümumən müsbət qiymətləndirən prezidentlər, bununla belə, kompromis razılaşma və ya konkret nəticədən
danışmağın hələ mümkünsüz olduğunu bildiriblər.
***
21 noyabr 2002 - Praqada keçirilən NATO sammiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti
görüşü keçirilib.
Bu, Heydər Əliyev və Robert Koçaryan arasında 1999-cu ildə başlanan görüşlər seriyasının sonuncusu (22-ci) idi.
Prezidentlər görüşdə hər hansı nəticə əldə olunmadığını bildiriblər.
Noyabrın 22-də Avroatlantika Tərəfdaşlıq Şurasının iclasında çıxış edən prezident Heydər Əliyev beynəlxalq birliyi, o
cümlədən NATO-nu Azərbaycanın məruz qaldığı işğala laqeyd münasibət göstərməməyə çağırıb.

Qarabağ tarixinin salnaməsi
(2003-cü il)
27 fevral 2003 - Vaşinqtonda ABŞ prezidenti Corc Buş və Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin görüşündə iki ölkə
arasında enerji və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq məsələləri, Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması müzakirə
edilib.
***
24 sentyabr 2003 - Baş nazir İlham Əliyev Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 58-ci sessiyasında çıxış edib.
Beynəlxalq birliyin Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə seyrçi qaldığını təəssüflə qeyd edən İlham Əliyev
Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü nəyin bahasına olursa-olsun bərpa edəcəyini bildirib.
***
5 dekabr 2003 - Prezident İlham Əliyevin ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiya, ABŞ və Fransadan olan həmsədrləri ilə ilk
görüşü olub.
Bir illik fasilədən sonra Qarabağ sülh prosesi bərpa olunub. Həmsədrlərin Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri ilə
sonuncu görüşü 2002-ci ilin noyabrında olmuşdu.
***
11 dekabr 2003 - Cenevrədə (İsveçrə) keçirilən "İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Dünya Sammiti"ndə Azərbaycan prezidenti
İlham Əliyevlə Ermənistan rəhbəri Robert Koçaryan arasında ilk görüş olub.
Qarabağ tarixinin salnaməsi
(2004-cü il)
19 fevral 2004 - Azərbaycan Ordusunun baş leytenantı Ramil Səfərov Budapeştdə erməni zabitini öldürməkdə ittiham
olunaraq həbs edilib.
NATO-nun "Sülh Naminə Tərəfdaşlıq" proqramı çərçivəsində təlimlərdə iştirak edən azərbaycanlı zabit erməni
hərbçisinin təhqiramiz hərəkətlərinə dözməyərək bu qətli törətmişdi.
2006-cı ilin aprelində Budapeşt məhkəməsinin qərarı ilə R.Səfərov ömürlük həbs cəzasına məhkum edildi.
***
16 aprel 2004 - Praqada (Çexiya) ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan xarici
işlər nazirlərinin görüşü keçirilib. Bunun ardınca iki ölkə XİN başçılarının Praqada daha bir neçə görüşü oldu.
Bu görüşlərdən sonra Qarabağ danışıqlarında yeni mərhələ sayılan "Praqa prosesi" start götürdü.
***
28 aprel 2004 - Prezident İlham Əliyev Varşavada (Polşa) keçirilən Avropa iqtisadi sammitində iştirak edib. Sammit
çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü olub.
***
1 iyul 2004 - Prezident İlham Əliyev "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
Proqram üzrə 2004-2007-ci illərdə ölkə ərazisində məcburi köçkünlərin çadır düşərgələri (5 rayonda 12 düşərgə) ləğv
olunub, 17 minə yaxın köçkün ailəsi üçün 56 yeni qəsəbə tikilib.
2007-ci ilin oktyabrında prezidentin sərəncamı ilə Dövlət Proqramına edilən əlavələrdə (2008-2011-ci illər) "fin evləri",
məktəb binaları, hərbi hissələrin ərazisində məskunlaşmış 12 min məcburi köçkün ailəsi üçün qəsəbələrin inşası
nəzərdə tutulub.
***
14 oktyabr 2004 - Ölkəmizin BMT-dəki daimi nümayəndəliyi "Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət" adlı
məsələnin BMT Baş Assambleyasının 59-cu sessiyasının gündəliyinə daxil edilməsi barədə quruma rəsmən müraciət
edib.
Qarabağ nizamlanmasına vasitəçilik edən ATƏT Minsk qrupunun həmsədr ölkələri (ABŞ, Rusiya, Fransa) Azərbaycanı
bu təşəbbüsdən çəkindirməyə çalışsalar da, müsəlman ölkələri və GUAM ölkələrinin dəstəyi ilə məsələ Baş
Assambleyanın gündəliyinə salındı.
***
29 oktyabr 2004 - BMT Baş Assambleyasının 59-cu sessiyasının iclasında "Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində vəziyyət" adlı məsələ səs çoxluğu ilə sessiyanın gündəliyinə daxil edilib.
Səsvermə zamanı 43 dövlət lehinə, 1 dövlət (Ermənistan) əleyhinə səs vermiş, 99 dövlət bitərəf qalmışdı. Məsələnin
müzakirəsi noyabrın 23-də keçirildi.
***
23 noyabr 2004 - BMT Baş Assambleyasının 59-cu sessiyasında "Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət" adlı
məsələ müzakirə olunub.
İclasda Azərbaycan XİN başçısı Elmar Məmmədyarov Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərdə həyata keçirdiyi
məskunlaşdırma siyasəti barədə məlumat verib.
ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri olan ölkələrin (ABŞ, Rusiya, Fransa) BMT-dəki təmsilçiləri Azərbaycanın iradlarını
qəbul etsələr də, məsələ ilə bağlı qətnamənin qəbulunda tələsməməyi tövsiyə ediblər.
Nəticədə kompromis variant kimi işğal olunmuş ərazilərdəki məskunlaşdırma faktlarını araşdırmaq üçün bölgəyə ATƏTin xüsusi missiyasının göndərilməsi (fevral 2005) qərara alınıb.

Qarabağ tarixinin salnaməsi
(2005-ci il)
25 yanvar 2005 - Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçi Devid Atkinsonun
(Britaniya) hazırladığı məruzə üzrə qətnamə qəbul olunub.
"ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində münaqişə" adlı 1416 (2005) saylı
qətnamədə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığı qeyd olunub.
Qətnamədə Ermənistana BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini (1993) yerinə yetirmək və silahlı qüvvələri işğal
olunmuş ərazilərdən çıxarmaq çağırışı yer alıb.
Bu, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü ilə bağlı Avropa Şurasında qəbul edilən ilk beynəlxalq əhəmiyyətli
sənəd idi.
***
15 may 2005 - Avropa Şurasının Varşavada keçirilən sammiti çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri
İlham Əliyev və Robert Koçaryan arasında Qarabağ nizamlanmasına dair növbəti görüş olub.
***
27 avqust 2005 - MDB dövlət başçılarının Kazanda (Rusiya, Tatarıstan) keçirilən sammiti çərçivəsində Azərbaycan və
Ermənistan prezidentləri İlham Əliyev və Robert Koçaryan arasında Dağlıq Qarabağ nizamlanması ilə bağlı növbəti
görüş keçirilib.
Qarabağ tarixinin salnamәsi
(2006-cı il)
10-11 fevral 2006 - Paris yaxınlığındakı Rambuye qәsrindә Azәrbaycan vә Ermәnistan prezidentlәri arasında Dağlıq
Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması ilә bağlı növbәti danışıqlar keçirilib.
Fransa prezidenti Jak Şirakın vasitәçiliyi ilә iki gün sürәn danışıqlar ermәni tәrәfin qeyri-konstruktivliyi üzündәn müsbәt
nәticә vermәdi.
***
2006-cı ilin mayında ATӘT-in Minsk qrupunun hazırkı hәmsәdrlik institutu yaradılan vaxtdan etibarәn ilk dәfә olaraq,
hәmsәdr ölkәlәrin xarici işlәr nazirlәrinin müavinlәrindәn ibarәt birgә missiya bölgәyә sәfәr edib.
Sәfәrin mәqsәdi Dağlıq Qarabağa dair razılıq әldә edilmәsi üçün 2006-cı ilin mühüm “imkan pәncәrәsi” yaratdığını hәr iki
ölkә prezidentlәrinin diqqәtinә çatdırmaqdan ibarәt idi.
***
4-5 iyun 2006 - Buxarestdә (Rumıniya) keçirilәn "Qara dәniz dialoq vә tәrәfdaşlıq forumu" sammitindә Azәrbaycan vә
Ermәnistan prezidentlәri arasında Qarabağ nizamalanmasına dair növbәti danışıqlar olub.
İki gün sürәn danışıqlarda tәrәflәrin mövqelәrini yaxınlaşdırmaq mümkün olmayıb.
***
ATӘT-in Minsk qrupu hәmsәdrlәri 22 iyun 2006-cı il tarixindә ATӘT-in Daimi Şurasına mәruzә tәqdim etdilәr. Onlar
mәsәlәyә bәyan etdilәr ki, yanaşmalarının mәqsәdi münaqişәnin bütün aspektlәrinin bir mәrhәlәdә hәlli deyildi.
Hәmsәdrlәrin sözlәrinә görә, qeyd olunan prinsiplәrlә mümkün әn yüksәk tәrәqqiyә nail olmaq, lakin bәzi әn çәtin
mәsәlәlәri sonraya saxlayaraq danışıqlar aparmaq nәzәrdә tutulurdu. Hәmsәdrlәr hazırkı mәrhәlәdә intensiv “mәkik
diplomatiyası”nın davam etdirilmәsinә vә prezidentlәrin yeni görüşlәrinә heç bir zәrurәt görmәdiklәrini diqqәtә
çatdırdılar.
***
17 iyul 2006 - "Böyük 8-lik" ölkәlәri (ABŞ, Britaniya, Almaniya, Fransa, İtaliya, Kanada, Yaponiya, Rusiya) başçılarının
Sankt-Peterburqda keçirilәn sammitinin yekun bәyannamәsindә Qarabağ sülh prosesinә dә yer ayrılıb.
Dünya liderlәri Azәrbaycan vә Ermәnistan rәhbәrlәrini sülh danışıqlarını sürәtlәndirmәyә çağırıblar.
***
7 sentyabr 2006 - BMT Baş Assambleyasının 60-cı sessiyasında Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı işğalçılıq
müharibәsinin fәsadlarından bәhs edәn yeni sәnәd qәbul olunub.
"Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki vәziyyәt haqqında" adlı qәtnamәdә ermәnilәrin işğal edilmiş
torpaqlarda yanğınlar törәtmәsinә diqqәt çәkilirdi.
Qәtnamәdә münaqişә zonasında monitorinqin hәyata keçirilmәsi әksini tapsa da, bu, gerşәklәşmәdi.
***
28 noyabr 2006 - MDB dövlәt başçılarının Minskdә keçirilәn sammiti çәrçivәsindә Azәrbaycan vә Ermәnistan
prezidentlәrinin görüşü olub. Görüşdәn sonra prezident İlham Әliyev sülh prosesinin "hәlledici mәrhәlәyә" daxil
olduğunu bildirib.
Lakin çox keçmәdәn Ermәnistan rәhbәrliyi parlament seçkilәrini (may 2007) bәhanә edәrәk danışıqlarda növbәti fasilә
götürdü.
***
10 dekabr 2006 - Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimdә "konstitusiya" qәbulu üzrә referedum keçirilib.
Referendumun nәticәsini dünyanın heç bir dövlәti (işğalçı Ermәnistan istisna olmaqla) tanımayıb.
Qarabağ tarixinin salnamәsi
(2007-ci il)
23 aprel 2007 - Azәrbaycan XİN ABŞ Dövlәt Departamentinin insan haqları üzrә hesabatında Qarabağa dair bölmәnin
tәftiş edilmәsinә etiraz olaraq bәyanat verib.

Hesabatın ilkin variantındakı "ermәni qüvvәlәri Dağlıq Qarabağ vә Azәrbaycanın daha yeddi rayonunu işğal altında
saxlayır" ifadәsi sonradan ermәnilәrin sәyi ilә dәyişdirilmişdi.
Azәrbaycanın etirazından sonra Dövlәt Departamenti sәnәddә әvvәlki mәtni bәrpa etdi vә ikitәrәfli münasibәtlәr normal
mәcraya düşdü.
***
9 iyun 2007 - Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması ilә bağlı Azәrbaycan vә Ermәnistan prezidentlәri arasında
Sankt-Peterburqda keçirilәn danışıqlarda irәlilәyiş әldә olunmayıb.
Bu, prezidentlәr İlham Әliyev vә Robert Koçaryan arasında sayca 9-cu (2003-cü ildәn) görüş idi.
***
19 iyul 2007 - Ermәnistanın Dağlıq Qarabağda qurduğu marionet rejimdә növbәti siyasi göstәri - "prezident seçkisi"
keçirilib.
Qarabağ separatçılarının lideri vәzifәsindә Akradi Qukasyanı Bako Saakyan әvәz edib.
Azәrbaycan bu seçkini qeyri-qanuni elan edib. Beynәlxalq tәşkilatlar da separatçıların "seçkisi"ni tanımadıqlarını bәyan
ediblәr.
Qarabağ tarixinin salnamәsi
(2008-ci il)
14 mart 2008 - BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında "Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә vәziyyәt
haqqında" qәtnamә qәbul olunub.
39 sәs lehinә, 7 әleyhinә vә 100 bitәrәf olmaqla qәbul edilәn qәtnamәdә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә dәstәk verilir,
Ermәnistan qüvvәlәrinin işğal olunmuş әrazilәrdәn çıxarılması tәlәb edilirdi.
***
6 iyun 2008 - Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә Ermәnistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın Qarabağ
nizamlanmasına dair ilk görüşü Sankt-Peterburqda, MDB-nin qeyri-formal sammiti çәrçivәsindә gerçәklәşib.
Prezidentlәr sülh prosesini davam etdirmәk barәdә razılığa gәliblәr.
***
26 iyun 2008 - Azәrbaycan Milli Ordusunun 90 illik yubileyi münasibәtilә Bakının Azadlıq meydanında möhtәşәm hәrbi
parad keçirilib.
***
26 sentyabr 2008 - Nyu-Yorkda, BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyası gedişindә Azәrbaycan, Türkiyә vә
Ermәnistanın xarici işlәr nazirlәri arasında görüş keçirilib.
Türkiyәnin tәşәbbüsü ilә gerçәklәşәn görüşdә üçtәrәfli formatda müzakirәlәrin davam etdirilmәsi qәrara alınıb.
***
2 noyabr 2008 - Moskvada, Rusiya dövlәt başçısının "Mayn Dorf" iqamәtgahında prezident Dmitri Medvedevin
vasitәçiliyi ilә Azәrbaycan vә Ermәnistan rәhbәrlәrinin növbәti görüşü olub.
Görüşdәn sonra prezidentlәr İlham Әliyev, Serj Sarkisyan vә Dmitri Medvedev Qarabağ münaqişәsinin sülh yolu ilә
nizamlanmasına dair Bәyannamә imzalayıblar.
***
4 dekabr 2008 - ATӘT-in Xarici İşlәr Nazirlәri Şurasının Helsinkidә keçirilәn illik toplantısında Azәrbaycan nümayәndә
heyәti "Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin sülh yolu ilә nizamlanmasına dair prinsiplәr" adlı sәnәd yayıb.
Sәnәddә Azәrbaycanın münaqişәnin siyasi vasitәlәrlә hәllinә tәrәfdar olduğu, lakin heç vaxt әrazi bütövlüyünü güzәştә
getmәyәcәyi vurğulanırdı.
Helsinkidә Azәrbaycan vә Ermәnistan XİN rәhbәrlәrinin Rusiya vә Fransa xarici işlәr nazirlәri vә ABŞ dövlәt katibi
yardımçısının iştirakı ilә görüşü keçirilib.
Qarabağ tarixinin salnamәsi
(2009-cu il)
28 yanvar 2009 - Azәrbaycan vә Ermәnistan prezidentlәri İlham Әliyev vә Serj Sarkisyan İsveçrәdә (Sürix), Davos
İqtisadi Forumu çәrçivәsindә görüşәrәk Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanmasını müzakirә ediblәr.
Prezidentlәr sülh prosesini davam etdirmәk barәdә razılığa gәliblәr.
***
17 aprel 2009 - Moskvada işgüzar sәfәrdә olan Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Rusiya prezidenti Dmitri
Medvedevlә görüşüb.
Prezidentlәr Qarabağ mәsәlәsini müzakirә edәrәk problemin beynәlxalq hüquq çәrçivәsindә hәllinin zәruriliyi barәdә
ortaq fikir ifadә ediblәr.
***
7 may 2009 - Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması ilә bağlı Azәrbycan vә Ermәnistan prezidentlәri İlham
Әliyev vә Serj Sarkisyan arasında növbәti görüş Çexiyanın paytaxtı Praqada keçirilib. ABŞ-ın Çexiyadakı sәfirliyindә
gerçәklәşәn görüş üç saata yaxın davam edib.

Görüş başa çatdıqdan sonra Minsk Qrupunun hәmsәdrlәri media nümayәndәlәrinә nikbin ruhda açıqlamalar veriblәr.
Vasitәçilәr danışıqların konstruktiv şәraitdә keçdiyini vә tәrәflәr münaqişәnin hәllinә dair baza prinsiplәrini razılaşdırmaq
әrәfәsindә olduqlarını bildiriblәr.
***
4 iyun 2009 - Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması ilә bağlı Azәrbaycan vә Ermәnistan prezidentlәri İlham Әliyev vә
Serj Sarkisyan arasında növbәti görüş iyunun 4-dә Sankt-Peterburqda keçirildi.
Bu görüş ötәn bir il әrzindә prezidentlәr Әliyev vә Sarkisyan arasında keçirilәn sayca 5-ci danışıqlar raundu idi.
Hәmin 5 görüşdәn son 3-nün Rusiyanın evsahibliyi ilә baş tutması bu ölkәnin Qarabağ nizalanmasında tәşәbbüsü әlә
almaq niyyәtinin göstәrirdi.
***
17 iyul 2009 - Moskvadakı “President-Hotel”dә Azәrbaycan vә Ermәnistan dövlәt başçıları İlham Әliyev vә Serj
Sarkisyanın Qarabağ nizamlanması üzrә növbәti görüşü gerçәklәşib.
İyulun 18-dә Azәrbaycan vә Ermәnistan rәhbәrlәri Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlә qeyri-rәsmi formatda (nahar
yemәyindә) bir araya gәlәrәk Qarabağ mәsәlәsinә dair fikir mübadilәsini davam etdiriblәr.
***
8 oktyabr 2009 - Moldovanın paytaxtı Kişinyovda Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev vә Ermәnistan prezidenti Serj
Sarkisyan arasında Qarabağ danışıqlarının növbәti raundu keçirilib.
Bu, prezidentlәr Әliyev vә Sarkisyan arasında ötәn ildәn bәri keçirilәn sayca 7-ci görüş, 2009-cu ildә isә artıq üst-üstә 5ci danışıqlar raundu idi.
***
22 noyabr 2009 - Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması ilә bağlı Azәrbaycan vә Ermәnistan prezidentlәri
arasında növbәti görüş Almaniyanın Münxen şәhәrindә keçirilib.
Bu, prezidentlәr İlham Әliyev vә Serj Sarkisyan arasında keçirilәn sayca 8-ci, 2009-cu ildә isә üst-üstә 6-cı görüş idi.

Qarabağ tarixinin salnamәsi
(2010-cu il)
25 yanvar 2010 - Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması ilә bağlı Azәrbaycan vә Ermәnistan prezidentlәri
arasında növbәti danışıqlar raundu Rusiyanın Qara dәniz sahilindәki Soçi şәhәrindә gerçәklәşib.
Prezidentlәr İlham Әliyev vә Serj Sarkisyan Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı ilә Soçidәki “Krasnaya polyana”
qәbul evindә bir araya gәliblәr.
Bu, Azәrbaycan vә Ermәnistan dövlәt başçılarının Rusiya prezidentinin iştirakı ilә üçtәrәfli formatda keçirdiklәri sayca 5-ci
görüş idi.
İlk belә görüş 2008-ci ilin noyabrın 2-dә Moskvada keçirilmiş vә Qarabağ münaqişәsinin sülh yolu ilә hәllinә dair Birgә
Bәyannamәnin imzalanması ilә başa çatmışdı. Prezidentlәrin növbәti üçtәrәfli görüşlәri 2009-cu ilin iyununda SanktPeterburqda, iyulda Moskvada, oktyabrda Kişinyovda MDB dövlәt başçılarının sammiti çәrçivәsindә keçirilib.
***
14 may 2010 - Azәrbaycanın Xarici İşlәr Nazirliyi bәyanat yayaraq Ermәnistanın Dağlıq Qarabağdakı qurama rejimim
“parlamenti”nә seçkilәr (23 may) keçirmәk niyyәtini pislәyib.
XİN-in bәyanatında qeyd olunurdu ki, Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә qondarma “seçkilәr” Ermәnistanın
anneksiya siyasәtini ört-basdır etmәk mәqsәdilә keçirilir.
“Xarici İşlәr Nazirliyi bәyan edir ki, Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәki tanınmamış separatçı rejim azәrbaycanlı
әhalinin etnik tәmizlәnmәsi әsasında Ermәnistanın tәşkil etdiyi bir qanunsuz qurumdur. Bu seçki dә Ermәnitanın başqa
dövlәtin әrazisini özünә birlәşdirmәk cәhdlәrini ört-basdır etmәk cәhdidir. Bu cür seçkilәr beynәlxalq hüququn
prinsiplәrini pozur, çünki, bu tәdbir Qarabağın azәrbaycanlı әhalisi olmadan aparılır vә belәliklә, heç bir hüquqi qüvvәyә
malik deyil”, - deyә bәyanatda vurğulanırdı.
Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimdә “parlament seçkilәri” mayın 23-dә keçirildi.
Dağlıq Qarabağdakı ermәnilәr bundan öncә dә bir neçә dәfә parlament vә prezident seçkilәri keçiriblәr.
Beynәlxalq tәşkilatlar bu seçkilәri qeyri-qanuni adlandırıblar.
***
17 iyun 2010 - Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanması üzrә yüksәk sәviyyәli danışıqların növbәti raundu
Rusiyanın Sankt-Peterburq şәhәrindә gerçәklәşib.
Sankt-Peterburqdakı әnәnәvi beynәlxalq iqtisadi forum çәrçivәsindә Azәrbaycan, Ermәnistan vә Rusiya prezidentlәrinin
üçtәrәfli görüşü keçirilib.
Azәrbaycan vә Ermәnistan prezidentlәri İlham Әliyev vә Serj Sarkisyan rusiyalı hәmkarları Dmitri Medvedevlә söhbәtdә
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәlli ilә bağlı danışıqları Madrid prinsiplәri әsasında davam etdirmәyә hazır olduqlarını
bildiriblәr.
Ümumilikdә prezidentlәr İlham Әliyev vә Serj Sarkisyan 2008-ci ilin iyunundan bu yana 10 dәfә bir araya gәliblәr.
Bu görüşlәrdәn 7-nın Rusiyanın evsahibliyi ilә, 6-nın isә Rusiya prezidentinin bilavasitә iştirakı ilә gerçәklәşmәsi rәsmi
Moskvanın Qarabağ nizamlanması prosesindә vasitәçilik tәşәbbüsünü ciddi şәkildә әlә aldığını göstәrir.

***

19 iyun 2010 - İyunun 19-na keçәn gecә Azәrbaycan vә Ermәnistan qoşunlarının
tәmas xәttindә atışma olub.
Tәrtәrin Çaylı kәndi istiqamәtindә baş verәn vә bir neçә saat sürәn atışmada ermәni
tәrәfi ciddi itki verib. Ermәnistan Müdafiә Nazirliyinin mәlumatına görә, atışma
zamanı 4 ermәni hәrbçi öldürülüb, 4-ü isә yaralanıb.
Azәrbaycan tәrәfi dә döyüşdә bir nәfәr itki verib. Bu, Bilәsuvar rayon Hәrbi
Komissarlığından hәrbi xidmәtә çağırılan Mübariz Ağakәrim oğlu İbrahimovdur.
Mübariz İbrahimov bu döyüşdә göstәrdiyi şücaәtә görә ölümündәn sonra
“Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı” adına layiq görülüb.
***
24 iyun 2010 - Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin yaradılmasının 92-ci ildönümü münasibәtilә Müdafiә
Nazirliyinin, Dövlәt Sәrhәd Xidmәtinin vә Daxili İşlәr Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının birlәşmә vә hissәlәrinin irimiqyaslı
birgә әmәliyyat-taktiki tәlimi keçirilib.
Azәrbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin Ali Baş Komandanı İlham Әliyev bölmәlәrin, hissәlәrin vә silah sistemlәrinin
taktiki döyüş tәtbiqini әhatә edәn tәlimin әsas mәrhәlәsini izlәyib.
***
26 iyun 2010 - Rusiya prezident Dmitri Medvedev, ABŞ prezidenti Barak Obama vә Fransa prezidenti Nikola Sarkozi
Kanadada keçirilәn “Böyük 8-lik” sammiti çәrçivәsindә Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı bәyanat qәbul ediblәr.
Üç ölkәnin prezidenti bәyanatda Azәrbaycan vә Ermәnistanı münaqişәnin әsas prinsiplәri üzәrindә işi sürәtlәndirmәyә
çağırıb.
“İndi Azәrbaycan vә Ermәnistan prezidentlәrinә bir addım atmaq qalır ki, münaqişәnin hәllinin әsas prinsiplәrini
hazırlayıb sülh müqavilәsi layihәsinin müzakirәsinә keçsinlәr”, - deyә bәyanatda vurğulanır.
***
4 iyul 2010- Amerika Birlәşmiş Ştatlarının dövlәt katibi Hillari Klinton Azәrbaycanda rәsmi sәfәrdә olub.
ABŞ dövlәt katibi prezident İlham Әliyevlә, xarici işlәq naziri Elmar Mәmmәdyarovla görüşlәr keçirib. Görüşlәrdә ikitәrәfli
münasibәtlәr, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi vә digәr mәsәlәlәr müzakirә olunub. Xanım Klinton Azәrbaycanın iqtidar vә
müxalifәtyönlü gәnclәr tәşkilatlarının tәmsilçilәri ilә dә görüşüb.
“ABŞ Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin sülh yolu ilә hәlli prinsipinә sadiqdir. Biz hesab edirik ki, problem güc tәtbiq
edilmәmәsi, әrazi bütövlüyü vә xalqların öz müqәddәratını tәyin etmәsi prinsiplәri әsasında hәll olunmalıdır”, - deyә ABŞ
dövlәt katibi bildirib.
Hillari Klinton Bakıdan sonra Yerevana gedib.
***
6 iyul 2010 - Bakıda Azәrbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgәsinin azәrbaycanlı icmasının mәrkәzi qәrargahının
açılışı keçirilib. Prezident İlham Әliyev mәrasimdә iştirak edib.
Dövlәt başçısı mәrasimdәn sonra Dağlıq Qarabağın azәrbaycanlı icmasının idarә heyәtinin üzvlәri ilә görüşdә deyib:
“Bu, sizin üçün müvәqqәti bir qәrargahdır. Torpaqlarımız işğalçılardan azad olunandan sonra sizin üçün yeni gözәl
binalar Dağlıq Qarabağda tikilәcәkdir. Mәn buna şübhә etmirәm vә tam әminәm ki, Azәrbaycan öz әrazi bütövlüyünü
bәrpa edәcәk, bu әdalәtsizliyә son qoyulacaqdır. Ölkәmizin beynәlxalq birlik tәrәfindәn tanınmış әrazi bütövlüyü bәrpa
olunacaqdır”.
***
16-17 iyul 2010 - Qazaxıstanın Almatı şәhәrindә ATӘT ölkәlәri xarici işlәr nazirlәrinin qeyri-rәsmi sammiti keçirilib.
İyulun 16-da sammit çәrçivәsindә Azәrbaycan vә Ermәnistan xarici işlәr nazirlәri Elmar Mәmmәdyarov vә Edvard
Nalbandyan ayrı-ayrılıqda ATӘT-in Minsk Qrupunun hәmsәdrlәri ilә görüşüblәr.
İyulun 17-dә Azәrbaycan vә Ermәnistan xarici işlәr nazirlәri Elmar Mәmmәdyarov vә Edvard Nalbandyan arasında
görüş keçirilib.
Görüşdә Fransanın xarici işlәr naziri Bernar Kuşner, Rusiyanın xarici işlәr naziri Sergey Lavrov, ABŞ dövlәt katibinin
müavini Ceyms Steynberq, ATӘT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәri dә iştirak ediblәr.
Görüşlәrdә Qarabağ nizamlanmasına dair hәr-hansı irәlilәyiş әldә etmәk mümkün olmayıb. Bu barәdә Azәrbaycanın
xarici işlәr naziri Elmar Mәmmәdyarov jurnalistlәrә açıqlamasında deyib.
***

22 iyul 2010 - Prezident İlham Әliyev Azәrbaycan Respublikasının müstәqilliyinin vә әrazi bütövlüyünün qorunub
saxlanılmasında müstәsna xidmәtinә vә göstәrdiyi rәşadәtә görә gizir Mübariz Ağakәrim oğlu İbrahimova “Azәrbaycanın
Milli Qәhrәmanı” adı verilmәsi (ölümündәn sonra) barәdә sәrәncam imzalayıb.
Prezident hәmçinin Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı Mübariz Ağakәrim oğlu İbrahimovun xatirәsinin әbәdilәşdirilmәsi
barәdә sәrәncam imzalayıb.

