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Hörmətli Həmkarlar, 

1991-ci ilin sonunda Sovet İttifaqının dağılmasından və Azərbaycan və Ermənistanın beynəlxalq 

arenada müstəqilliklərinin tanınmasından qısa bir vaxt sonra Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı 

edilən hərbi əməliyyatlar və hücumlar daha da intensivləşmişdir. Ermənistan Azərbaycana qarşı 

müharibəyə başlayaraq Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı 7 rayonu zor gücünə işğal etmiş, bir milyona 

qədər insanı ata-baba yurdlarından didərgin salmış, işğal olunmuş ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti 

həyata keçirmiş, münaqişə zamanı digər ağır cinayətlər törətmiş və Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində separatçı bir təşkilat yaratmışdır. 

Ötən 27 il ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən atəşkəs dəfələrlə pozulmuş və işğal 

olunmuş ərazilərdən açılmış silah atəşləri nəticəsində aralarında 2 yaşlı körpə də olmaqla, onlarla 

mülki əhali və uşaq qətlə yetirilmişdir. 

Uzun sürən işğaldan sonra Ermənistan silahlı qüvvələri 27 sentyabr 2020-ci ildə atəşkəsi yenidən 

pozaraq Azərbaycan Respublikasının digər yeni ərazilərini işğal etməyə cəhd göstərmiş və nəticədə iki 

ölkənin silahlı qüvvələri arasında hərbi toqquşmalar baş vermişdir. İkinci Dağlıq Qarabağ Müharibəsi 

10 Noyabr 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası 

arasında Üçtərəfli Bəyanatın1 imzalanması ilə Azərbaycan Ordusunun qələbəsi ilə başa çatmışdır. 

Üçtərəfli Bəyanatın imzalandığı vaxtdan bəri Azərbaycan tərəfi Ermənistan tərəfindən işğal 

müddətində Azərbaycan Respublikasının ərazilərində basdırılmış minaların xəritə və sxemlərini tələb 

etməkdədir. Buna baxmayaraq Ermənistan Respublikası hərbi işğalına məruz qalmış Azərbaycan 

ərazilərində əkilmiş minaların olduğu yerlərin xəritəsini Azərbaycan tərəfinə vermir və Ermənistan 

silahlı qüvvələri 1949-cu il tarixli Cenevrə Konvensiyalarının tələbləri də daxil olmaqla, beynəlxalq 

humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan vətəndaşlarına 

qarşı cinayətkar əməllərini davam etdirir. 

 
1 https://www.bbc.com/news/world-europe-54882564  

https://www.bbc.com/news/world-europe-54882564
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Ermənistanın mina sahələrinin xəritələrinin verilməsindən imtina etməsinə baxmayaraq 

Azərbaycan Respublikasının Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) azad edilmiş əraziləri minalardan 

təmizləməkdədir. ANAMA tərəfindən həyata keçirilən əməliyyatın rəhbəri İdris İsmayılovun rəsmi 

açıqlamasına görə, yalnız 27 sentyabr 2020 - 30 noyabr 2020-ci il tarixləri arasında ən az 4500 piyada 

əleyhinə mina və 2000 tank əleyhinə mina aşkar edilərək məhv edilmişdir2. Bəzi hesablamalara görə, 

azad edilmiş ərazilərin hamısının minalardan təmizlənməsi prosesi iyirmi ildən çox çəkə bilər və 

bölgənin dağ təbiəti bunu daha da mürəkkəbləşdirir3. 

Ermənistan tərəfinin Azərbaycan əhalisinə qarşı törətdiyi provokativ hərəkətlərin davamı olan 

xəritə və sxemləri verməməsi nəticəsində 4 iyun saat 11:00-da 2 nəfər media işçisi və 1 nəfər dövlət 

orqanı əməkdaşı Susuzluq mahalının çıxışında avtobusun tank əleyhinə minaya düşməsi nəticəsində 

həlak olmuşdurlar. Həmin televiziya kanalları və xəbər agentliklərinin əməkdaşları erməni işğalından 

yeni azad edilmiş Kəlbəcər rayonuna göndərilmişdilər. Bundan əlavə, həmin partlayış nəticəsində 4 

nəfər ağır yaralı halda xəstəxanaya aparılmışdır. 

Ermənistanın sözügedən xəritə və digər zəruri məlumatları verməkdən imtina etməsi dəfələrlə 

Azərbaycan sakinlərinin Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 2-ci və 8-ci maddələri, 1 saylı 

Protokolun 1-ci maddəsi və 4 saylı Protokolun 2 (1) və 3 (2) maddələrində müəyyən edilmiş hüquqları 

pozularaq, yaralanmaları və ölümü ilə nəticələnmişdir. Daha dəqiq desək, Üçtərəfli Bəyanatın 

imzalanmasından 2021-ci ilin mart ayına qədər 20 mülki şəxs öldürülmüş və 70-dən çoxu isə 

yaralanmışdır4. Lakin Ermənistan beynəlxalq hüququn yuxarıda göstərilən müddəalarından irəli gələn 

öhdəliklərini yerinə yetirsəydi, bunlar baş verməyəcəkdi. 

Qurbanların sayının artmasına baxmayaraq Ermənistanın beynəlxalq hüquqa riayət etməkdən və 

bu həssas məsələdə əməkdaşlıqdan imtina etməsi Azərbaycan tərəfini hiddətləndirir, regional vəziyyəti 

daha da gərginləşdirir, bölgədə sülh, təhlükəsizlik və əmin-amanlığın bərqərar yaranmasına mane 

olmağa davam edir və iki ölkə arasında əməkdaşlıq mühitin yaranmasının qarşısını alır. Bunu nəzərə 

alaraq Ermənistan tərəfinin basdırılmış minaların xəritə və sxemlərini təqdim etməklə, beynəlxalq 

hüququn tələblərindən irəli gələn öhdəliklərini yerinə yetirməsinə məcbur edilməsini tələb edirik. 

Azərbaycan Respublikasının Vəkillər Kollegiyası olaraq, beynəlxalq hüquq-müdafiə 

təşkilatlarına, xarici ölkələrin vəkillər kollegiyalarına və hüquq cəmiyyətlərinə müraciət edərək, baş 

verən insan hüquqları pozuntusuna etinasız qalmamağa, səlahiyyətlərindən irəli gələn vəzifələrə 

məsuliyyətlə yanaşmağa, o cümlədən Ermənistan siyasi-hərbi rəhbərliyini cinayət əməllərindən 

çəkindirməyə, Ermənistanın minalanmış ərazilərin xəritələrini Azərbaycana verməklə bağlı 

öhdəliklərinə və beynəlxalq humanitar hüququn normalarına əməl etmələri üçün tədbirlər görmələrinə 

çağırırıq. 

 

Hörmətlə, 

 

 

 

 

 

 

Anar Bağırov, h.ü.f.d.  

 

Sədr                                            

  

 
2 https://www.dailysabah.com/politics/azerbaijan-clearing-mines-in-areas-newly-liberated-from-armenian-occupation/news  
3 https://karabakhspace.commonspace.eu/opinion/opinion-why-should-armenia-hand-over-mine-maps-azerbaijan  
4 https://karabakhspace.commonspace.eu/opinion/opinion-why-should-armenia-hand-over-mine-maps-azerbaijan  

https://www.dailysabah.com/politics/azerbaijan-clearing-mines-in-areas-newly-liberated-from-armenian-occupation/news
https://karabakhspace.commonspace.eu/opinion/opinion-why-should-armenia-hand-over-mine-maps-azerbaijan
https://karabakhspace.commonspace.eu/opinion/opinion-why-should-armenia-hand-over-mine-maps-azerbaijan
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