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Kitabda Azәrbaycan qeyri-hökumәt tәşkilatlarının Vәtәn müharibәsi dövründә tor-
paqlarımızın işğaldan azad edilmәsi naminә gördüyü işlәr haqqında ilkin hesabat tәqdim
olunub.  

Hesabatda 44 günlük Vәtәn müharibәsi dövründә Azәrbaycan QHT-lәrinin çoxşaxәli
fәaliy yәti, o cümlәdәn Ali Baş Komandana, xalqa müraciәtlәri, Ermәnistanın ölkәmizә
qarşı törәtdiyi beynәlxalq cinayәtlәr vә digәr anti-bәşәri әmәllәrlә bağlı müvafiq beynәlxalq
tәşkilatlara vә bir sıra dövlәtlәrin rәhbәrlәrinә fәrdi vә kollektiv müraciәtlәri, işğalçıya qarşı
adekvat addımların atılması üçün çağırışlar әks olunub. 

Bundan başqa hesabatda Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzü vә törәtdiyi
beynәlxalq cinayәtlәr haqqında yerli vә xarici QHT-lәrin hazırladığı hesabatların da qısa
xülasәsi verilib. 
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Giriş
27 sentyabr 2020-ci ildәn etibarәn Ermәnistanın Azәrbaycana növbәti hәrbi tәcavüzü vә

Azәrbaycan Ordusunun uğurlu әks-hücum әmәliyyatı ilә bağlı ölkәmizin qeyri-hökumәt tәşkilatları
dәrhal sәfәrbәr olaraq fәaliyyәtlәrini Vәtәn müharibәsinin tәlәblәrinә uyğun tәşkil etmәyә
başladılar. Döyüş әmәliyyatlarının ilk günündәn etibarәn QHT-lәr qәhrәman ordumuzun Ermәnistanı
sülhә mәcburetmә әmәliyyatlarına çevik vә adekvat ictimai dәstәk verdilәr. Azәrbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumәt Tәşkilatlarına Dövlәt Dәstәyi Şurası da fәaliyyәtini
Vәtәn savaşının tәlәblәrinә uyğun quraraq QHT-lәrin bu mәsәlә ilә bağlı bütün tәşәbbüslәrinә
tәşkilati, texniki vә digәr zәruri dәstәyi tәmin etdi.

Bu hesabatda 44 günlük Vәtәn müharibәsi dövründә Azәrbaycan QHT-lәrinin çoxprofilli fәaliy -
yәti, o cümlәdәn Ali Baş Komandana, xalqa müraciәtlәri, Ermәnistanın ölkәmizә hәrbi tәca vüzü,
müharibә cinayәtlәri vә digәr әmәllәri ilә bağlı müvafiq beynәlxalq tәşkilatlara vә bir sıra
dövlәtlәrin rәhbәrlәrinә fәrdi vә kollektiv müraciәtlәri, işğalçıya qarşı adekvat addımların atılması
üçün çağırışları әks olunub. Bundan başqa hesabatda yerli vә beynәlxalq QHT-lәrin Ermәnistanın
Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzü vә müharibә cinayәtlәri haqqında hazırladığı hesabatların
qısa xülasәsi dә verilib. 

Vәtәn müharibәsi dövründә qeyri-hökumәt tәşkilatlarının әsgәr, gizir vә zabitlәrimizi, hәmçinin
şәhidlәrimizin vә hәrbiçilәrin ailәlәrini daim diqqәt mәrkәzindә saxlaması, onlara maddi vә mәnәvi
dәstәk göstәrmәsi ilә bağlı faktlarla da hesabatda tanış olmaq mümkündür.  Tәqdirәlayiq haldır  ki,
10-dan çox QHT tәmsilçisi Qarabağın işğaldan azad olunması uğrunda döyüşlәrdә zabit vә әsgәr
kimi sonadәk iştirak ediblәr. Hesabatda  hәmin QHT tәmsilçilәri haqqında da mәlumatlar yer alıb. 

Hesabatda diqqәt yetirilәn önәmli mәqamlardan biri dә QHT-lәrin informasiya müharibәsindә
üstünlüyümüzü tәmin etmәk, düşmәn vә onun havadarlarının ölkәmizә qarşı apardığı yalan vә
böhtan kampaniyasını zәrәrsizlәşdirmәk vә Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı törәtdiyi hәrbi vә
soyqırımı cinayәtlәrini ifşa edәrәk dünya ictimaiyyәtini operativ vә geniş şәkildә mәlumatlandırması
istiqamәtindә fәaliyyәtidir. İkinci Qarabağ müharibәsi dövründә Şuranın vә onun koordinatorluğu
ilә QHT-lәrin informasiya savaşında әsgәrlәrimizlә paralel mücadilә aparmaları, ölkәmizin әdalәtli
mövqeyinә verilәn böyük ictimai dәstәyin yerli vә beynәlxalq mediada geniş işıqlandırılması da
hesabatda әksini tapıb. 

Ola bilәr ki, biz QHT sektorunun gördüyü işlәrin hamısını bu hesabatda qeyd edә bilmәmişik.
Ona görә dә bu hesabat ilkin hesabat adlanır. Bu baxımdan QHT-lәrdәn xahişimiz odur ki, burada
yer almayan mәlumat vә faktları bizimlә bölüşsünlәr ki, yekun hesabat zamanı  onların hamısını
qeyd edәk. 

Vәtәn müharibәsindә fәal iştirak etdiklәrinә, sarsılmaz milli birliyimzә verdiklәri әvәzsiz töhfәyә
görә QHT sektorunun bütün üzvlәrinә dәrindәn tәşәkkürümüzü bildirir vә tarixi Qәlәbә münasibәtilә
onları tәbrik edirik.
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• Sentyabrın 27-dә 1128 QHT-nin xalqa müraciәtindә Ali Baş Komandana vә ordumuza tam
dәstәyi ifadә edilib. QHT rәhbәrlәri yaşından asılı olmayaraq bir nәfәr kimi Vәtәn müharibәsinә
töhfә vermәk üçün әlindәn gәlәn hәr şeyi edәcәyini hәmçinin, әmr verilәcәyi tәqdirdә qәhrәman
ordumuzun sıralarında düşmәnә qarşı vuruşmağa hazır olduqlarını bildiriblәr. QHT-lәr Vәtәn
müharibәsi dövründәki fәaliyyәti ilә bir daha sübut ediblәr ki, onlar ictimai rәyin formalaşmasında,
milli hәmrәyliyin güclәndirilmәsindә vә informasiya müharibәsindә әhәmiyyәtli rol oynayan ictimai
aktorlardır.

• Müharibәnin ikinci günündә 25 hәrbyönümlü QHT Ali Baş Komandana müraciәt edib. 
• 44 günlük Vәtәn müharibәsi dövründә orduya dәstәk mәqsәdilә QHT-lәr müxtәlif sәpkili

aksiya vә kampaniyalar tәşkil edib. “Əsgәrә pay”, “Əsgәr ailәlәrinә dәstәk olaq”, “100 әsgәrә
100 sovqat”, “100 әsgәrә 100 mәktub”, “Orduya dәstәk” adlı kampaniyalar çәrçivәsindә әsgәrlәr
üçün әrzaq, tibbi lәvazimat, isti geyimlәr vә digәr zәruri lәvazimatlar alınıb, tanınmış şәxslәrin,
sadә vәtәndaşların әsgәrlәrә ürәk sözlәri, arzuları cәbhәdә olan әsgәrlәrimizә mәktub formasında
çatdırılıb.

• 44 gün әrzindә QHT-lәr beynәlxalq tәşkilatlara, müxtәlif ölkәlәrin prezidentlәrinә vә xarici
işlәr nazirlәrinә Ermәnistanın işğalçılıq siyasәti, beynәlxalq cinayәtlәri vә digәr hüquq pozuntusu
hәrәkәtlәri ilә әlaqәdar 22 kollektiv vә 16 fәrdi olmaqla 38 müraciәt qәbul edib. Bu bәyanat vә
müraciәtlәr 39 beynәlxalq quruma, hәmçinin 5 ölkәnin prezident, parlament vә xarici işlәr
nazirlәrinә ünvanlanıb.

• Oktyabrın 7-dә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumәt Tәşkilatlarına
Dövlәt Dәstәyi Şurasının üzvlәri vә Katibliyin әmәkdaşları Silahlı Qüvvәlәrә Yardım Fonduna
ianә köçürüb. Bu qәrar işğal altında olan torpaqlarımızı düşmәndәn azad etmәk üçün uğurlu
hәrbi әmәliyyatlar aparan Ordumuza dәstәk mәqsәdi daşıyıb. 

• Oktyabrın 16-da Türkiyә, Özbәkistan, İran, Qırğızıstan, Başqırdıstan, Tatarıstan vә Qaqauz
Yerini (Moldova) tәmsil edәn 12 şair vә yazıçı Dünya Gәnc Türk Yazarlar Birliyinin çağırışına
qoşularaq Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı apardığı terror siyasәtinin dayandırılmasına dair
bәyanat yayıb. Yazarlar işğalçı Ermәnistanın tәcavüzkarlıq siyasәtini qәtiyyәtlә pislәyәrәk
beynәlxalq ictimaiyyәtә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünün bәrpa olunmasının vә Ermәnistanın
xalqımıza qarşı apardığı terror siyasәtini dayandırmasının vacibliyini bildiriblәr. 

• Yerli vә beynәlxalq QHT-lәrin Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüz vә törәtdiyi
beynәlxalq cinayәtlәr haqqında hazırladığı 12 hesabat  qısa müddәt әrzindә böyük auditoriyaya,
xarici mediaya tәqdim olunub. Bu hesabatlarda Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı tәcavüzü
nәticәsindә Azәrbaycana dәyәn iqtisadi vә hәrbi ziyan, mülki vәtәndaşlara qarşı cinayәtlәri,
ermәni terrorizmi, işğalçı ölkәnin Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı törәtdiyi müharibә cinayәtlәrinin
beynәlxalq humanitar hüquq kontekstindә qiymәtlәndirilmәsi, düşmәnin әrazilәrimizdә törәtdiyi
ekoloji terror, Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı cinayәtlәri ilә
bağlı beynәlxalq mәhkәmәyә müraciәtin formaları, Ermәnistanın dağıtdığı vә tәhqir etdiyi dini,
tarixi vә mәdәniyyәt abidәlәrinә dair mәlumatlar yer alıb.  

• Noyabrın 9-da Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn QHT-lәr Şuşanın işğaldan azad olunması
vә Dövlәt Bayrağı Günü münasibәtilә Prezident İlham Əliyevi tәbrik ediblәr.

• Vәtәn müharibәsi dövründә QHT-lәr informasiya müharibәsindә, yerli vә beynәlxalq
mediada, sosial şәbәkәlәrdә aktiv fәaliyyәt göstәriblәr.

Azәrbaycan qeyri-hökumәt 
tәşkilatlarının Vәtәn müharibәsindә 

iştirakına dair ümumi mәlumat
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Azәrbaycan QHT-lәri döyüş әmәliyyatlarının ilk günündәn etibarәn Azәrbaycanda milli
hәmrәyliyi vә birliyi güclәndirmәk, informasiya savaşında üstünlüyü qoruyub saxlamaq, Azәrbaycanın
haqq sәsini beynәlxalq ictimaiyyәtә dәqiq, qәrәzsiz vә obyektiv çatdırmaq, Ordumuzun Ermәnistanı
sülhә mәcburetmә әmәliyyatlarını uğurla başa çatdırmaq üçün çevik vә adekvat ictimai dәstәk
veriblәr. Bu mәqsәdlә Ali Baş komandana, ümumilikdә Azәrbaycan xalqına, Vәtәndaş Cәmiyyәti
tәmsilçilәrinә, beynәlxalq qurumlara, media orqanlarına müxtәlif sәpgili müraciәtlәr ünvanlanıb. 

Hәmin müraciәtlәrdәn bәzilәrini tәqdim edirik.

1. Azәrbaycan QHT-lәrinin 
Ali Baş Komandana vә xalqa müraciәti

27 sentyabr 2020 

“Bu gün sәhәr saatlarında Ermәnistan silahlı birlәşmәlәri Azәrbaycana qarşı hücuma keçmiş vә
yeni әrazilәrimizi işğal etmәk mәqsәdilә bütün sәrhәd boyu hәrbi obyektlәri vә mülki әhalini hәdәfә
almışdır. Azәrbaycan Ordusu düşmәnә ağır zәrbәlәr vuraraq onu geri oturtmuş vә bütün cәbhә boyu
әks-hücuma keçmişdir. Daxil olan mәlumatlara görә, düşmәn birliklәri ciddi itkilәr verәrәk geri çәkilir.

Ordumuz bütün dünyanın suveren Azәrbaycanın ayrılmaz tәrkib hissәsi kimi tanıdığı Qarabağı
vә әtraf rayonları düşmәn işğalından azad etmәk üçün müqәddәs savaşa başlayıb. Hәlledici
döyüşlәrdә yüksәk döyüş ruhuna malik Ordumuz düşmәnә sarsıdıcı zәrbәlәr endirәrәk torpaqlarımızı
düşmәndәn azad edir.

Ölkәmiz üçün tarixi әhәmiyyәt kәsb edәn bu çәtin, mәsuliyyәtli, eyni zamanda şәrәfli günlәrdә
xalqımız bütün varlığı ilә Ali Baş Komandanın, Ordumuzun yanındadır. Bu gün bütün xalqımız, o
cümlәdәn dә qeyri-hökumәt tәşkilatları bu müqәddәs savaşın önündә gedәn, vәtәn uğrunda
canını fәda etmәkdәn çәkinmәyәn әsgәr vә zabitlәrimizlә fәxr edir.

Bütün vәtәndaşlarımızı, o cümlәdәn dә cәbhәyanı rayonlarda yaşayan әhalimizi daha diqqәtli
olmağa vә rәsmi mәlumatlardan başqa heç bir xәbәr vә şayiәlәrә inanmamağa çağırırıq.

Bu bәyanatı imzalayan bütün QHT-lәr Ali Baş Komandan әmr edәcәyi tәqdirdә yaşımızdan
asılı olmayaraq hamımız cәbhәyә getmәyә, topaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda vu-
ruşmağa hazır olduğumuzu bәyan edirik.

Biz torpağımızın sahibiyik, onun uğrunda ölmәyә dә, öldürmәyә dә qadirik!
Bu müqәddәs savaşda biz mütlәq qalib gәlәcәyik!
Allah qәhrәman Ordumuzu qorusun vә daim qalib etsin!
Əldә etiyimiz ilkin qәlәbә münasibәtilә Ali Baş Komandanı, Ordumuzu vә xalqımızı ürәkdәn

tәbrik edirik!"

Müraciәt 1128 QHT adından yayılıb.

Azәrbaycanda milli hәmrәyliyin vә 
birliyin güclәndirilmәsinә dәstәk
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2. Hәrbyönümlü QHT-lәrin bәyanatı

28 sentyabr 2020

Azәrbaycan 27 sentyabr tarixinә böyük coşqu ilә illәrdir gözlәdiyimiz müjdәli xәbәrlәrin verilә -
cәyi günlәrin başlanğıcı tarixi olaraq başladı. Azәrbaycan Ordusu düşmәn qüvvәlәrinin sәhәr sa-
atlarından başlayan tәxribatına sәrt reaksiyaya verәrәk әks-hücum hәmlәsiylә düşmәnә sarsıdıcı
zәrbәlәr endirmәkdә davam edir.

Son günlәr düşmәnin cәbhәboyu әrazilәrdә aktivlәşmәsi, bütün qüvvәlәrini tәmas xәttinә
cәmlәyәrәk hücuma hazırlaşdığı hәr kәsә mәlum idi. Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı
Qüvvәlәrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev son çıxışlarında düşmәn qüvvәlәrin hücuma hazırlaşması
barәdә kәşfiyyat mәlumatlarının olduğunu deyәrәk, Azәrbaycan Ordusunun bu hücumları dәf etmәk
iqtidarında olduğunu, özümüzü әzmkarlıqla, qәtiyyәtli şәkildә müdafiә edәcәyimizi bәyan etmişdir.

Biz hәrbyönümlü QHT-lәr olaraq Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin
Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin apardığı haqq işini dәstәklәyir, bütün gücümüzlә, canımız-
qanımızla onun vә şanlı ordumuzun yanında olduğumuzu bәyan edirik!

Hәrbyönümlü QHT-lәr olaraq bütün cәmiyyәtimizә, sosial şәbәkә istifadәçilәrinә, cәbhәboyu
әrazilәrdә yaşayan insanlara sәslәnәrәk bildiririk ki, müharibәnin, hәrbi әmәliyyatların
özünәmәxsusluğu, öz qanunları var. Hәr bir vәtәndaşımız bu qanunlara tabe olmağa borcludur.
Hamını düşmәnin dezinformasiyalarına uymayaraq yalnız dövlәt qurumlarının yaydığı mәlumatlara
inanmağa vә istinad etmәyә çağırırıq.

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti xalqa müraciәtindә: “Bu işğala son qoyulmalıdır vә
qoyulacaq! Biz haqq yolundayıq. Bizim işimiz haqq işidir. Biz zәfәr çalacağıq. Qarabağ bizimdir,
Qarabağ Azәrbaycanındır!” dedi.

Hәrbyönümlü QHT-lәr olaraq vahid komandanlıqla idarә olunan Silahlı Qüvvәlәrimizin QƏLƏBƏ
әzminә bütün varlığımızla inandığımızı, müsәllәh әsgәr olaraq hәr an döyüşlәrә hazır olduğumuzu
QƏLƏBƏYƏ gedәn müqәddәs yolda birgә olduğumuzu bәyan edirik!

Biz Birlikdә Güclüyük!”

İmzaladı: 25 QHT
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3. Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevә
tәbrik mәktubu 

9 noyabr 2020
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları 8 noyabr – 

Şuşanın işğaldan azad olunması və 9 Noyabr Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə 
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Әliyevə təbrik məktubu göndərib

Müraciәtdә deyilir:

Hörmәtli cәnab Prezident!
Hörmәtli Ali Baş Komandan!
Bu gün Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn vә siyasi baxışından asılı olmayaraq bütün QHT-lәr

çox böyük qürur vә sevinc hissi ilә Sizi salamlayır, Şuşanın işğaldan azad olunması vә Dövlәt
Bayrağı Günü münasibәtilә Zati-alinizi ürәkdәn tәbrik edir.

Azәrbaycan xalqı vә ictimaiyyәti noyabrın 8-dә Şuşanın işğaldan azad olunması xәbәrini çox
böyük coşqu vә ruh yüksәkliyi ilә qarşıladı. Ölkәnin hәr yerindә soydaşlarımız bu tarixi hadisәni
bayram edir, bir-birini tәbrik edir vә hәr kәs özünü görünmәmiş dәrәcәdә xoşbәxt vә güclü hiss edir.

Şuşanın azad edilmәsi ilә Müzәffәr Ali Baş Komandan kimi Siz Azәrbaycan Ordusunun,
Azәrbaycan dövlәtinin vә xalqının nәyә qadir olduğunu, qәhrәman әsgәr vә zabitlәrimizin
mәharәtini vә gücünü bütün dünyaya nümayiş etdirdiniz.

Qafqazın konservatoriyası vә incisi olan, gen yaddaşımızda milli qeyrәt rәmzi kimi daşlaşan
Şuşanın azad edilmәsi Azәrbaycan xalqının tәkcә döyüşkәn ruhunun nümayişi deyil, hәm dә tap-
danmış heysiyyәtinin vә milli qürurunun bәrpası, dirçәldilmәsi demәkdir.

Bu gün biz xalq olaraq, azәrbaycanlı olaraq hamımız qürurluyuq, başımızı dik tuturuq, özümüzü
güvәnli vә güclü hiss edirik. Siz tarixi şәxsiyyәt kimi yeni tarix yaradırsınız. Siz son 200 ildә
xalqımızın vә dövlәtimizin haqsız olaraq mәruz qaldığı mәğlubiyyәtlәr tarixinin qaranlıq sәhifәsini
qapadıb, torpaqlarımızın işğal günlәrini tәqvimdәn çıxararaq onları qәlәbә günlәri ilә әvәzlәyirsiniz,
qalibiyyәt sәhifәsi ilә başlayan yeni vә şanlı tarix yazırsınız.
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Siz min illәr boyu bütün azәrbaycanlıların fәxr edәcәyi tarixi şәxsiyyәt vә Müzәffәr Ali Baş
Komandan kimi hәr zaman böyük hörmәt vә sayğı ilә xatırlanacaq qalib xalq, qalib ordu yaradırsınız.

Belә bir şәrәfli tarix yazdığınıza, bizә milli qüruru vә milli dirçәlişi yaşatdığınıza görә Sizә sonsuz
minnәtdarlığımızı bildiririk.

Bütün dünya artıq bilir ki, öz liderinin әtrafında sıx birlәşәn Azәrbaycan xalqı yerdә qalan tor-
paqlarının da işğaldan azad olunmasına vә qarşısında duran bütün vәzifәlәrin icrasına tezliklә
nail olacaq.

Hörmәtli Ali Baş Komandan, bu gün, 9 Noyabr Dövlәt Bayraq Gününün 102-ci ildönümündә
Azәrbaycanın şanlı bayrağı 28 illik işğala son qoyulduqdan sonra Şuşada, Füzulidә, Cәbrayılda,
Zәngilanda, Qubadlıda, Hadrutda, Suqovuşanda vә işğaldan azad olunmuş digәr yaşayış
mәntәqәlәrimizdә vüqarla dalğalanır. Biz hamımız әminik ki, qısa müddәt әrzindә Sizin qәtiyyәtli
iradәniz vә düşmәnin başını әzәn dәmir yumruğunuzla, ordumuzun qәhrәmanlığı vә şücaәti ilә
üçrәngli bayrağımız Xankәndidә, Xocavәnddә, Xocalıda, Ağdәrәdә, Laçında, Kәlbәcәrdә vә
Ağdamda dalğalanacaq, bununla da Azәrbaycan bütövlәşәcәk.

Hörmәtli Ali Baş Komandan, Sizi bir daha 8 noyabr tarixi qәlәbә günü - Şuşanın işğaldan azad
olunması, 9 Noyabr Dövlәt Bayrağı Günü münasibәtilә ürәkdәn tәbrik edir, Sizinlә qürur
duyduğumuzu bildirir vә başladığınız tarixi azadlıq missiyasında Sizә uğurlar dilәyirik.

Tәbrik mәktubu 638 QHT rәhbәri tәrәfindәn imzalanıb.
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Vәtәn müharibәsi dövründә qeyri-hökumәt tәşkilatları ordumuzun әsgәrlәrini, şәhid vә әsgәr
ailәlәrini daim diqqәt mәrkәzindә saxlamışlar. Bu dövr әrzindә ölkәnin müxtәlif әrazilәrindәn olan
şәhid ailәlәri ziyarәt edilib, QHT-lәr tәrәfindәn onlara, o cümlәdәn 500-dәn çox әsgәr ailәsinә
maddi vә mәnәvi dәstәk olunub. 

2 ixtisaslaşmış QHT tәrәfindәn (Psixoloji Xidmәt vә Tәdqiqatlar Mәrkәzi İctimai Birliyi, "Addım"
Gәnclәrin İnkişaf Mәrkәzi İctimai Birliyi) şәhid vә әsgәr ailәlәrinin üzvlәrinә psixoloji dәstәk
olunub, hospitallarda yaralı әsgәrlәrin sağlamlıq durumunun yaxşılaşdırılması üçün onlarla fәrdi
psixoloji seanslar aparılıb. Bundan әlavә, cәbhәyanı bölgәlәrdә vә terror aktlarının baş verdiyi
әrazilәrdә (Gәncә, Bәrdә) yaşayan әhali üçün dә ödәnişsiz psixoloji konsultasiyalar tәşkil edilib.

44 günlük Vәtәn müharibәsi әrzindә orduya dәstәk mәqsәdilә QHT-lәr tәrәfindәn müxtәlif
sәpkili  aksiya vә kampaniyalar tәşkil olunub. #Əsgәrәpay, “Əsgәr ailәlәrinә dәstәk olaq”,
“100 әsgәrә 100 sovqat”, “100 әsgәrә 100 mәktub”, “Orduya dәstәk” adlı kampaniyalar
çәrçivәsindә әsgәrlәr üçün әrzaq, tibbi lәvazimat, isti geyimlәr vә digәr zәruri lәvazimatlar alınıb,
tanınmış şәxslәrin, sadә vәtәndaşların әsgәrlәrә ürәk sözlәri, arzuları cәbhәdә olan әsgәrlәrimizә
mәktub formasında çatdırılıb. 

Bundan әlavә, bir çox QHT-lәr tәrәfindәn Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrinә
Yardım Fonduna müxtәlif mәblәğlәrdә vәsait ianә edilib.

Orduya vә cәbhәyanı bölgәdә yaşayan 
әhaliyә dәstәk mәqsәdilә görülәn işlәr
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Müharibә dövründә hәmçinin cәbhәyanı әrazilәrdә (Ağdam, Goranboy, Bәrdә, Tәrtәr rayonları)
evlәri dağıdılmış mәcburi köçkün ailәlәri, eyni zamanda Gәncә vә Bәrdәdә baş vermiş terror
hadisәlәrindәn zәrәrçәkmiş ailәlәr ziyarәt olunub, onlara әrzaq, isti geyimlәr vә digәr zәruri
yardımlar paylanılıb.
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Vәtәn müharibәsi dövründә aktiv fәaliyyәt göstәrәn 
QHT-lәrin siyahısı:

1. Mehdi Mehdiyev - Azәrbaycan Qarabağ Müharibәsi Əlillәri, Veteranları vә Şәhid Ailәlәri
İctimai Birliyi

2. Asәf Əliyev – “Qarabağ Qazilәri” İctimai Birliyi
3. Rauf  Zeyni - Azәrbaycan Milli Qeyri-Hökumәt Tәşkilatları Forumu
4. Emin Hәsәnli -“Tәxris Olunmuş Hәrbiçilәrin Gәnclәri Maariflәndirmә” İctimai Birliyi
5. Umud Mirzәyev - Beynәlxalq Avrasiya Mәtbuat Fondu
6. Elçin Mirzәbәyli - "Bakı Natiqlik Mәktәbi" İctimai Birliyi 
7. Ahmet Tecim - “Gәncliyә Yardım” Fondu
8. İntiqam Yaşar - "Dünya Gәnc Türk Yazarlar" İctimai Birliyi 
9. Esmira Orucova - "Hәsrәt Yolu" Əsir vә Girovlara Kömәk İctimai Birliyi
10. Samir Adıgözәlli - "İctimai-Siyasi Proseslәr vә Beynәlxalq Əlaqәlәr Elmi-Araşdırmalar

Mәrkәzi" İctimai Birliyi
11. Şәrqiyyә Mәmmәdova - "Maarifçi qadınlar" İctimai Birliyi
12. Sәbuhi Abbasov - "Azәrbaycan-Slavyan Gәnclәri Assosiasiyası" İctimai Birliyi
13. Cәsarәt Hüseynzadә - "İnformasiya Tәşәbbüslәrinә Dәstәk" İctimai Birliyi
14. Adilә Nәzәrova - "Kitab Evi" İctimai Birliyi
15. Şәkәrxanım Əliyeva - "Gender Bәrabәrliyi" İctimai Birliyi
16. Xalid Kazımov - "Regional İnsan Hüquqları vә Media Mәrkәzi" İctimai Birliyi
17. Elmәddin Muradlı - “Jurnalistika vә İnkişaf Mәrkәzi” İctimai Birliyi
18. Dinara Bayramlı - "SAF Hәyat Naminә" Gәnclәr İctimai Birliyi
19. Elçin Quliyev- "Davamlı İnkişafa Doğru" İctimai Birliyi
20. Maral Zamanova - "20 Yanvar Şәhid Ailәlәrinin Hüquqlarının Tәmin Olunması" İctimai Birliyi
21. İradә Riza-zadә - “Vәtәndaşların Sosial Rifahı Naminә” İctimai Birliyi
22. Növrәstә Yusifova - “Qarabağ Əlillәri vә Veteranları” İctimai Birliyi
23. Gәray Əlibәyov - "Mәdәni İnkişaf Mәrkәzi" İctimai Birliyi
24. Bahar Qasımova - Azәrbaycan Qadınlar Cәmiyyәti
25. Mәtanәt Cәfәrova - "Əsgәr Ailәlәrinә Dәstәk" İctimai Birliyi
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26. Telman Qasımov - “Elmi Araşdırmalar” İctimai Birliyi
27. Faiq Əhmәdov - “Sosial Dövlәt Naminә” İctimai Birliyi
28. Radә Abbas - "Müharibә Veteranı Qadınlarına Sosial Yardım" İctimai Birliyi
29. İndira Şәmsivari – Tәrәqqi Sosial-İqtisadi Araşdırmalar İctimai Birliyi
30. Şәrqiyyә Dadaşova – "Regional Gender Mәrkәzi" İctimai Birliyi
31. Ruhiyyә Mәmmәdova - “Ahıllara vә Tәnhalara Dәstәk” İctimai Birliyi 
32. Tәranә Paşayeva - “Psixoloji Xidmәt vә Tәdqiqatlar Mәrkәzi” İctimai Birliyi 
33. Gülqәdәm Mirzәyeva - Neftçalada Qadınların sosial İnkişafına Dәstәk" İctimai Birliyi 
34. Şәhla Babayev - "Sabirabadda Qadınların Sosial İnkişafına Dәstәk" İctimai Birliyi
35. Ruhәngiz Hüseynova - "Qadınlar arasında Hәmrәylik" İctimai Birliyi
36. Tәranә Əhmәd - Kimsәsiz vә Aztәminatlı Ailәlәrin Uşaqlarına Sosial - Mәnәvi Dәstәk"

İctimai Birliyi
37. Natәvan Əzizova - “Bilәsuvarda Qadınların Sosial İnkişafına Dәstәk" İctimai Birliyi 
38. Mәleykә Əlizadә - Gәncә Regional Qadın Mәrkәzi 
39. Dünyaxanım Əliyeva - "Dünya" Ana vә Uşaq İctimai Birliyi
40. Aynur Zülfüqarova -"Qadın vә uşaqların innovativ maariflәndirilmәsinә dәstәk" İctimai Birliyi
41. Fidan Abbaslı - "Ümidim Sәnsәn" sosial inkişafa yardım İctimai Birliyi 
42. Kamil Hәmidov - "Addım" Gәnclәrin İnkişaf Mәrkәzi İctimai Birliyi 
43. Yeganә Mirzәyeva - "Cığır" Mәnәvi Dәyәrlәrin İnkişafına Dәstәk İctimai Birliyi
44. Fәridә Vәliyeva - "Miqrasiya Proseslәrinin Tәdqiqi" İctimai Birliyi
45. Akif Nağı - Qarabağ Azadlıq Tәşkilatı
46. Taleh Əliyev - Vәtәndaş İştirakçılığının Tәşviqinә Dәstәk İctimai Birliyi
47. Mikayıl Hәsәnli - Gәnc Nәslin Maariflәndirilmәsi İctimai Birliyi
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Vәtәn müharibәsi başlayandan qeyri-hökumәt tәşkilatları bütün imkanlarını sәfәrbәr edәrәk
fәaliyyәtlәrini Ordumuzun döyüş meydanında qalib gәlmәsi, Azәrbaycanın diplomatiya, informasiya
savaşında üstün olmasına yönәldiblәr. Bu mәqsәdlә cәbhәyanı bölgәlәrdә yaşayan vәtәndaşlara,
şәhid ailәlәrinә, habelә hәrbiçilәrin ailәlәrinә maddi vә mәnәvi yardımlar edilib, beynәlxalq
tәşkilatlara, beynәlxalq mediaya davamlı müraciәtlәr olunub. Azәrbaycan QHT-lәrinin fәaliyyәti
demәk olar ki, bütün hәyat sahәlәrini әhatә edib. Böyük qürur vә fәxrlә söylәyirik ki, müharibә
başlayan kimi QHT nümayәndәlәri döyüşlәrә qatılmaq üçün könüllü olaraq müvafiq qurumlara
müraciәt edib vә birbaşa sәngәrә yollanaraq hәrbiçi qardaşları ilә birlikdә Azәrbaycan torpaqlarının
düşmәn işğalından azad olunmasında iştirak ediblәr.  

"Dünya Azәrbaycanlılarının Vәtәnpәrvәrlәr"
İctimai Birliyi

Belә QHT tәmsilçilәrindәn biri olan "Dünya Azәrbaycanlılarının Vәtәnpәrvәrlәri" İctimai
Birliyinin prezidenti, MQF-nin vitse-prezidenti Nәsimi Hәsәnov (Qarabağlı) Hadrut, Şuşa
әtrafı kәndlәr vә Şuşa şәhәrinin düşmәn işğalından azad olunması döyüşlәrindә iştirak edib.

27 sentyabr 2020-ci ildә, Vәtәn müharibәsi başlayan gündәn tәşkilatın sәdri Nәsimi Hәsәnov
(Qarabağlı) vә nümayәndәlәri 4 qrup üzrә könüllü olaraq fәaliyyәt göstәriblәr. Bu müddәt әrzindә
“Vәtәnpәrvәr Maarifçi Gәnclәr” İctimai Birliyi ilә birgә fәaliyyәt tәşkil olunub. 

Tәminat qrupu: bu qrup vasitәsilә Talış, Füzuli, Ağdam, Lәlәtәpә istiqamәtlәri üzrә ön
cәbhәdә xidmәt edәn әsgәrlәrә birbaşa yardımlar edilib.

Tәbliğat qrupu: Əsgәrlәrlә Birinci Qarabağ müharibәsi döyüşçülәrinin görüşlәri vә tәlimlәri
tәşkil olunub. Veteranlar silahlardan istifadә ilә bağlı gәnclәrә tәlim keçib.

Xidmәt (yardım) qrupu: Ön cәbhәdәn (Füzuli istiqamәtindәn) şәhidlәrin bayraqlarla yola sa-
lınmasına yardım edilib. 

QHT Kәşfiyyat qrupu: Xüsusi icazәlәr alınaraq kәşfiyyat-diversiya qrupları formalaşdırılıb. 
N.Hәsәnov 2-3 dәfә Şuşada olub. Öz evlәrini ziyarәt edib. Hazırda Şuşada xidmәt aparan

әsgәrlәr üçün müxtәlif lazımi әşya vә lәvazimatları tәmin etmәklә mәşğuldur.

Vәtәn müharibәsindә әsgәr vә zabit 
kimi iştirak edәn QHT nümayәndәlәri
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Tәrxis Olunmuş Hәrbçilәrin Gәnclәri 
Maariflәndirmә İctimai Birliyi 

Şura üzvü, “Tәrxis Olunmuş Hәrbçilәrin Gәnclәri Maariflәndirmә” İctimai Birliyinin sәdri
Emin Hәsәnli döyüşlәr başlayandan gündәn cәbhә bölgәsindә olmuş, könüllülәrin fәaliyyәtini
kordinә etmiş, Azәrbaycan әsgәrinin mәnәvi ruhunun daha da yüksәlmәsi, hәrbiçilәrin ailәlәrinin
maddi rifahının güclәnmәsi üçün fәaliyyәt göstәrmişdir.

Sentyabrın 27-dәn başlayaraq Azәrbaycan Ordusu Ermәnistanın tәxribatlarına cavab olaraq
әks-hücum әmәliyyatlarına keçmiş düşmәnә sarsıdıcı zәrbәlәr vuraraq işğalçıların xeyli sayda canlı
qüvvә vә texnikasını mәhv edib. Ordumuz Ali Baş Komandan cәnab İlham Əliyevin rәhbәrliyi ilә xalq
olaraq illәrdir hәsrәtindә olduğumuz qәlәbә sevinci bizlәrә yaşatdı. Xalq-ordu, iqtidar-xalq hәmrәyliyi
bir daha möhkәmlәndi. 

Hamımıza bәlli olduğu kimi, 44 günlük müharibә dövründә xalq olaraq hәmrәylik nümayiş
etdirәrәk ordumuzun, döyüşәn hәrbçilәrimizin yanında olduq. Dövlәtimizin yetәrincә resursları
olmasına baxmayaraq, cәmiyyәt olaraq da vәtәndaş mәsuliyyәtimizi dәrk edәrәk hәr birimiz
әlimizdәn gәlәni ön cәbhә üçün etmәyә çalışdıq. Tәrxis Olunmuş Hәrbçilәrin Gәnclәri Maariflәndirmә
İctimai Birliyi Koordinasiya Mәrkәsi tәsis etdi. Mәrkәzin rәhbәri tәşkilat sәdri Emin Hәsәnli, üzvlәr isә
ehtiyatda olan polkovnik Xaliq Mәmmәdov, ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Hidayәtov Qalib,
ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Hәşimov Rüstәm, ehtiyatda olan polkovnik-leytenant Qocayev
Fuad vә birliyin idarә heyәtinin üzvlәri Seyfәddin Sәfәrli, Hәsәnli Mikayıl tәyin olundu. Tәşkilat olaraq
koordinasiyalı şәkildә istәr ölkәdәki, istәrsә dә Türkiyәdәki әlaqәlәrimiz vasitәsilә toplanan yardımları,
vәtәndaşlarımızın tәşkilatımıza әmanәt etdiyi yardımları ön xәtdә - cәbhә bölgәsinә çatdırıb.
Bununla bәrabәr tәşkilatımız vasitәsilә cәbhә bölgәsinә yardım etmәk istәyәn qurumların vә
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şirkәtlәrin yardımları cәbhә bölgәsindәki hәrbi hissәlәrә ya birbaşa çatdırılıb ya da çatdırılması koor-
dinasiya edilib. Tәşkilatımız tәrәfindәn: generator (9-10kv-luq), kompyüter vә printer, poverbank,
plaş (yağışdan qorunmaq üçün), alt paltarı, alt geyimi, krossovka (dağlarda geyinmәk üçün), papaq,
corab, sviter, üzqırxan, siqaret, snikers vә mars şokoladları, içmәli su, batinka, odun sobası, qaz
dopusu vә s. zәruri lәvazimatlar onlarla, yüzlәrlә olmaqla hәrbi hissәlәrә göndәrilib. 

Tәşkilatımızın müәyyәnlәşdirdiyi siyahıya uyğun olaraq sәdr Emin Hәsәnli başda olmaqla
Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı, birinci Qarabağ müharibәsinin iştirakçı olan yüksәk rütbәli hәrbçilәr,
aprel döyüşlәrinin qazilәri ölkәmizin müxtәlif KİV-lәrindә çıxışlar edәrәk tәbliğat işinә mühüm töhfәlәr
veriblәr. Tәşkilatımızın üzvü olan 4 nәfәr, könüllü olaraq müharibәdә iştirak edib vә hal-hazırda
xidmәtlәrini davam etdirirlәr. Hәrbyönümlü QHT-lәrin bәyanatlarını hazırlayıb. Mütәmadi olaraq
onların cәbhә bölgәsindәki fәaliyyәtini koordinasiya edib. 

Tәşkilatımızın dәstәyi ilә yazıçıların, şairlәrin, muğam ustalarının,  Gәnc Alim, Aspirant vә
Magistrlәr İctimai Birliyinin sәdri İlqar Orucovun cәbhә bölgәsinә sәfәrlәri tәşkil olunub. Sәfәr
iştirakçıları hәm döyüşlәrә gedәcәk hәrbçilәrlә, hәm dә hospitallarda olan yaralı hәrbçilәrlә görüşüb. 

Tәşkilatımız qardaş Türkiyә Respublikasında әmәkdaşlıq etdiyi tәşkilatlardan - Türkiyә Ehtiyatda
olan Zabitlәr Birliyi, Türkiyә Müharibә Veteranları Birliyi, Türkiyә Müharibә Əlillәri, Şәhid, Dul vә
Yetimlәr Birliyi, Türkiyә Ehtiyatda olan Gizirlәr Birliyi, Türkiyә Milliyәtçi Hәkimlәr Birliyi vә s. kimi
tәşkilatlardan Vәtәn müharibәsinin ilk başlanğıcından dәstәk mәktubları almağa başlayıb. Göndәrilәn
hәr bir mәktubda sәmimiyyәt, istiqanlılıq, qardaş hәmrәyliyi öz әksini tapıb. Əmәkdaşlıq etdiyimiz
Türkiyә Milliyyәtçi Hәkimlәr Birliyi müharibә dövründә birgә tәşәbbüslә "Qarabağ üçün könüllü ol"
kampaniyası başladıb. Kampaniya çәrçivәsindә 504 hәkim Qarabağda - cәbhә bölgәsindә xidmәt
etmәk üçün müraciәt edib. Müraciәt edәnlәrin siyahısı ölkәmizin İstanbuldakı Baş konsulu xanım
Nәrminә Mustafayevaya tәqdim olunub. Türkiyә Milliyyәtçi Hәkimlәr Birliyi hәmçinin tibbi yardımlar
da göndәrib. 

Tәşkilatımız tәrxis olunmuş hәrbçilәr adından cәnab Prezidentә mәktub ünvanlayaraq azad
olunmuş müqәddәs Şuşa şәhәrindә Qarabağ Dövlәt Universiteti tәsis olunmasını vә hәmin
universitetә ümummilli lider Heydәr Əliyevin adının verilmәsini tәklif edib. 

Vətən Müharibəsi Veteran-
ları Birliyinin sədri, birinci Qa-
rabağ savaşının qəhrəman işti-
rakçısı, hərbi hissə komandiri
olmuş kapitan Füzuli Rzaquli-
yev veteran yoldaşları ilə birlikdə
ilk günlərdən səngərdə olmuş,
hərbi bilik və bacarıqlarını gənc
həmkarları ilə bölüşmüşdür.
Qeyd edək ki, döyüşlərdə Füzuli
Rzaquliyevin hərbçi oğlu da iş-
tirak etmişdir. 

Vәtәn Müharibәsi Veteranları Birliyi
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Azәrbaycan Qarabağ Müharibәsi Əlillәri, Veteranları
vә Şәhid Ailәlәri İctimai Birliyi sәdr Mehdi Mehdiyevin
başçılığı ilә Vәtәn müharibәsi dövründә fәallığı ilә
seçilib vә aşağıdakı işlәri görüb.

- Ön xәtdә yerlәşәn hәrbi hospitala yardım: 200-
dәn çox cәrrah alәtlәri dәsti, qan qazı aparatı, sarğı
vasitәlәri, spirt vә s.;

– Hәrbi vasitәlәr üçün “Dürasel” batareyaları, 16
RAM (operativ yaddaş) noutbuk;

– Əsgәrlәr üçün xeyli sayda sviter, idman papaqları,
müxtәlif әlcәklәr, isti corablar;

– 20 dәst qalın dәmirdәn hazırlanmış odun sobası;
– Müxtәlif çeşidli әrzaq yardımı vә siqaret;
– Mәrkәzi Hәrbi Klinik Hospitala 14 yeşik meyvә

(yaralı әsgәrlәr üçün);
– Respublikanın şәhәr vә rayonlarında (Naxçıvan

MR istisna olmaqla) şәhidlәrin qarşılanmasında vә
dәfnindә iştirak, ailә üzvlәri ilә söhbәt;

– Laçın istiqamәtinә 2 qrup könüllü (bәlәdçi);
– Ali Baş Komandana “Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı” adının verilmәsi üçün Milli Mәclisә

müraciәt;

2) Müharibә veteranları tәşkilatlarının Koordinasiya Mәrkәzi vasitәsilә (4 tәşkilat tәmsil olunur):
– Veteranlardan ibarәt könüllü dәstәnin formalaşdırılması vә avtobuslarla hәrbi hissәyә yola

salınması (qida tәminatı ilә);
– Veteranların ön xәtdә әsgәrlәrlә görüşü, vәtәnpәrvәrlik ruhunda söhbәtlәr, döyüş tәcrübәsi

bölgüsü.

Azәrbaycan Qarabağ Müharibәsi Əlillәri, 
Veteranları vә Şәhid Ailәlәri İctimai Birliyi
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I Qarabağ müharibəsinin qa-
zisi, Azərbay canda Minadan
Zərərçəkən lərin Assosiasiya-
sının sədri, tanınmış jurnalist
Rey Kərimoğlu Vətən mühari -
bəsində döyüşçü kimi iştirak edən
QHT təmsilçilərindəndir. O, Fü-
zuli-Cəbrayıl istiqamətində gedən
döyüşlərdə iştirak edib və döyüş -
lərin birində yaralanıb.

Azәrbay canda Minadan 
Zәrәrçәkәnlәrin Assosiasiyası

Oktyabrın 2-dә Qarabağ qazilәri birliyinin “Qazilәr qrupu”nun rәhbәri Asәf Əliyev, Ədalәt
Mәhәrrәmov, Rey Qasımov, Rafiq Kәrimov, Sadiq Quliyev vә Fәzail Əsәdov Ağcabәdi rayonunda
yerlәşәn 704 saylı hәrbi hissәyә ezam edilib.

Sәfәrimizin birinci günü 930 saylı hәrbi hissәdә ön cәbhәyә göndәrilәn könüllü çağırışçılar
taborun şәxsi heyәti ilә görüşümüz oldu. Görüş çox yüksәk sәviyyәdә keçirilib. Qrupun sәdri Asәf
Əliyev, Asәf Əliyev, Ədalәt Mәhәrrәmov, Rey Qasımov, Rafiq Kәrimov, Sadiq Quliyev vә Fәzail
Əsәdov ayrı-ayrılıqda çıxış edәrәk döyüşә yollanacaq әsgәr vә zabitlәrә 1-ci Qarabağ döyüşlәri
vaxtı baş vermiş maraqlı hadisәlәr, Azәrbaycan hәrb tarixindәn, Azәrbaycanın dövlәt müstәqilliyinin
әldә edilmәsindәn danışıblar. Bu hadisәlәr zamanı canlarını vәtәn uğrunda fәda edәn şәhid
qәhrәmanların hәyatından söhbәt edilib. Çıxışçılar döyüş zamanı әsgәr vә zabitlәrin qarşılaşa
bilәcәyi ekstremal vәziyyәtlәrlә bağlı döyüş tәcrübәlәrini onlarla bölüşüblәr. Bu görüşlәr elә bir
hal alıb ki, digәr taborların әsgәrlәri dә onların kazarmalarına gedib belә söhbәtlәr etmәlәrini
xahiş ediblәr.

- 02 oktyabrda “Qarabağ Qazilәri” İctimai Birliyi tәrәfindәn tәdarük edilmiş corab, alt isti
geyimi, siqaretlәri tәqdim etmәk üçün Beylәqan rayonuna sәfәr edilib. Müdafiә Nazirliyinin
Beylәqanda yerlәşәn mәrkәzi anbarına tәhvil verilib.

- Hәmin gün qrup Füzuli rayonu istiqamәtindә döyüşәn Qazilәrlә görüşmәk üçün hәmin
әraziyә gedib. Onlar “Qisasçı Qazilәr” batalyonu kimi rәsmәn döyüşlәrdә iştirak edirdilәr.
Fürsәtdәn istifadә edәn qrup üzvlәri yeli әhaliylә dövlәt vә dövlәtçiliyimizlә bağlı söhbәtlәr
aparılıb. 

- Sonra 704 saylı hәrbi hissәyә qayıdan qrup üzlәri söhbәtlәrini davam etdirib.
- Oktyabrın 02-30 arası qrup üzvlәri hәr gün cәbhәyә göndәrilәcәk әsgәr vә zabitlәrlә 4-5

görüş keçirib. Onlarla analoji söhbәtlәr aparılıb.
- Sәfәr zamanı qrup üzvlәri döyüş әhval-ruhiyәsi aşağı olan bir sıra döyüşçülәrlә geniş iş

aparıb vә onların döyüşü ruhunun yüksәldilmәsinә, psixoloji cәhәtdәn narahatçılığının aradan
qalxmasına yardımçı olub.

- Əldә edilmiş nәticәlәrdәn çıxış edәrәk tәklif edirik ki, xidmәtdә olan әsgәr vә zabitlәrin
döyüş ruhunun yüksәldilmәsi, nizam intizamın artırılması vә digәr mәqsәdlә qrupun işi mütlәq
davam etdirilsin. Eyni zamanda qazilәr qrupunun sayının artırılmasını da tәklif edirik.
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Vətəndaş İştirakçılığının Təşviqinə
Dəstək İctimai Birliyinin sədri Taleh
Məhəm məd oğlu Әliyev ehtiyatda olan
zabit kimi döyüşlərə cəlb edilib, hal-hazırda
xidmətini davam etdirir. 

Hərbi jurnalist, birinci Qarabağ
savaşının iştirakçısı, “Әsgər
ailəsi” Cəmiyyətinin sədri Roza
Әliqızı da 44 gün ərzində əs -
gərlərlə birlikdə döyüşən QHT
təmsilçilərindəndir. O, Füzuli,
Cəbrayıl istiqamətlərində gedən
döyüşlərdə iştirak edib.

“Əsgәr ailәsi” 
Cәmiyyәti

Gәnc Nәslin Maariflәndirilmәsi İctimai Birliyinin
sәdri Mikayıl Raqif oğlu Hәsәnli müharibәnin ilk
günlәrindәn sosial şәbәkәlәrdә informasiya müharibәsindә
fәal iştirak edib. Sosial şәbәkә vә sayt vasitәsilә
maariflәndirmә işlәri aparıb. Cәbhә bölgәsindә yerlәşәn
hәrbi hissәlәrә müәyyәn yardımların çatdırılmasını koor-
dinasiya edib. Döyüşlәr zamanı övladlarından xәbәr ala
bilmәyәn bir neçә ailәyә övladları ilә әlaqә qurması üçün
dәstәk olub, yaralı olan bir neçә әsgәrimizin olduğu hos-
pitalın müәyyәnlәşdirilmәsindә ailәlәrә kömәklik göstәrib. 

QHT-lәrin yerli vә xarici bәyanatlarına qoşulmaqla
bәrabәr müharibәdә qazanılan möhtәşәm uğurlara görә
cәnab Ali Baş Komandan müraciәt ünvanlayıb. Könüllü olaraq döyüşlәrdә iştirak etmәsi üçün
sәfәrbәrlik xidmәtinә müraciәt edib. Qardaşı Hәsәnov Rauf Raqif oğlu Vәtәn müharibәsi başlayan
gündәn hәrbi vәzifәli olaraq döyüşlәrә cәlb edilib vә indi dә xidmәtini davam etdirir.

Vәtәndaş İştirakçılığının
Tәşviqinә Dәstәk İctimai Birliyi

Gәnc Nәslin Maariflәndirilmәsi İctimai Birliyi



21

Qarabağ Azadlıq Tәşkilatı müharibәnin ilk günündәn,
sentyabrın 27-dә bütün qüvvәlәri ilә müharibәnin tәlәblәrinә
sәfәrbәr olub. Hәmin gün sentyabrın 27-dә QAT-ın
ofisindә toplantı keçirilib. Toplantıda müharibәyә sәfәrbәr
olunması ilә bağlı qәrar qәbul olunub vә dәrhal da 15
nәfәrdәn ibarәt heyyәtlә tәşkilatın üzvlәri Bakıdan, eyni
zamanda yaxın rayonlardan Şәkidә fәaliyyәt gösәtәrәn
QAT-ın Laçın rayon şöbәsi, Tәrtәr şöbәsi, Tәrtәrdә
fәaliyyәt gösәtәrәn Kәlbәcәr şöbәsi, Bәrdә şöbәsi, Ağdam
vә digәr yaxın әrazilәrdә olan şöbәlәri ilә birlikdә cәbhә
bölgәsinә yola düşüblәr. Bәrdә, Ağdam rayonlarında,
Tәrtәrin isә kәndlәrindә olublar vә әsas işdә orada hәm
icra strukturları ilә görüşüb, tәşkilat olaraq nә lazımdırsa
etmәyә hazır olduqlarını bildirәrәk, hәm dә  insanlarla
vәtәnpәrvәr mövzuda ruhlandırıcı söhbәtlәr aparıblar. Hәmin gün Ağdamda iki şәhid, Bәrdә
rayonunda isә bir şәhid dәfn olunub. QAT üzvlәri  şәhidlәrin dәfnindә vә yas mәrasimindә iştirak
ediblәr. Bütün bu prosesslәr QAT sәdri Akif Nağının, sәdr müavinlәri Barat İmani, Hacı Fәrman
Mәmmәdov, Şaiq Süleymanov vә hәmin әrazidәki QAT-ın  rayon şöbәlәrinin sәdrlәri vә üzvlәrinin
iştirakı ilә hәyata keçirirlib. İki gün QAT üzvlәri hәmin bölgәdә qalıb, sonra Bakıya qayıdıblar.
Növbәti dәfә oktyabr ayının 3-4-ü hәmin heyәt Akif Nağı başda olmaqla cәbhә bölgәsinә gedib,
Goranboy, Naftalan, Ağdam vә Bәrdә rayonlarında olublar. Çoxsaylı görüşlәr keçiriblәr, yas
mәrasimlәrindә iştirak ediblәr, әsgәrlәrә sovqat aparıblar. Sәfәr zamanı tәşkilat qәrara alıb ki,
cәbhә bölgәsindә daimi fәaliyyәt göstәrәn QAT-ın cәbhә qәrargahını yaratsınlar. Qәrara uyğun
olaraq Bәrdә şәhәrindә cәbhә qәrargahı yaradılıdı, qәrargaha Hacı Fәrman Mәmmәdov rәhbәr
tәyin edildi. Bütün müharibә gedәn 44 gün әrzindә  F.Mәmmәdov  qәrargahda olmuş, yerli әhali,
şәhid ailәlәri ilә görüşәrәk vәtәnpәrvәr mövzuda söhbәtlәr aparmış, yas mәrasimlәrinin yüksәk
sәviyyәdә keçirilmәsindә xüsusi iştirak etmişdir. 

Növbәti dәfә QAT sәdri A.Nağı heyәtlә birlikdә oktyabr ayının 10-11-dә Füzuli, Ağdam, Beylәqan,
Bәrdә istiqamәtindә olublar, әsgәrlәrә isti paltar vә әrzaq mәhsulları aparıblar.  Yardımın
toplanmasında QAT üzvlәri vә digәr vәtәndaşlar iştirak ediblәr. Oktyabrın 17-18-dә isә Ağdam,
Bәrdә vә Tәrtәrin kәndlәrindә olmuş, yas mәrasimlәrindә iştirak etmiş, oktyabrın 24-25-dә Ağdam,
Bәrdә rayonlarında olmuş, Ağdam Rayon İcra Hakimiyyәtinin başçısı ilә görüşmüş, vәziyyәti
müzakirә edәrәk fikirlәrini bildirib, tәkliflәr veriblәr. 31 oktyabr - 01 noyabr tarixdә isә yenidәn
Ağdam, Bәrdә istiqamәtindә QAT rәhbәrliyi növbәti sәfәrә getmiş, insanlarla görüşmüş, yüksәk
әhval-ruhiyyә yaratmağa çalışmışlar. 

Noyabr ayının 7-8-dә Ağdam rayonunda olmuş, geniş şәkildә görüşlәr keçirilmiş,  şәhid ailәlәri
ilә görüşlәr olmuşdur. 21-22 noyabrda Tәrtәr, Ağdam, Bәrdәdә, eyni zamanda Gәncә şәhәrindә
olmuş, orada da yas mәrasimlәrindә iştirak etmiş, maariflәndirici söhbәtlәr aparmışlar. 

İkinci Qarabağ savaşı başlanan gündәn QAT üzvlәrindәn 60-70- faizi sәfәrbәrlik üçün müraciәt
edib, bir nәfәr Ağdam istiqamәtindә şәhid olub, eyni zamanda Bәrdә rayon şöbәsinin sәdri Gәray
Əsәdov, şöbәnin sәdr müavini Əlibәy Mәmmәdov, Ağdam şöbәsinin sәdri Rәhim Mәmmәdov,
Laçın şöbәsinin sәdr müavini Vüqar Əliyev vә digәrlәri birbaşa döyüşlәrdә döyüşçü vә ya hәrbi
tәlimatçı kimi iştirak ediblәr.

Qeyd olunan QHT rəhbərlərindən başqa digər QHT təmsilçiləri də, ümumilikdə 
QHT-lərin 100-dək nümayəndəsi ön cəbhədəki hərbi əməliyyatlarda iştirak etmişdir

Qarabağ Azadlıq Tәşkilatı
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27 sentyabrdan başlayaraq Ermәnistanın Azәrbaycana növbәti hәrbi tәcavüzü vә Azәrbaycan
Ordusunun uğurlu әks-hücum әmәliyyatı ilә bağlı ölkәnin qeyri-hökumәt tәşkilatları dәrhal
sәfәrbәr olaraq beynәlxalq tәşkilatlara baş verәnlәrlә bağlı müraciәtlәr vә bәyanatlar göndәrdilәr.
Bu müddәt әrzindә QHT-lәr tәrәfindәn beynәlxalq tәşkilatlara, müxtәlif ölkәlәrin prezidentlәrinә
vә xarici işlәr nazirlәrinә Ermәnistanın işğalçılıq siyasәti, törәtdiyi beynәlxalq cinayәtlәr vә digәr
hüquq pozuntuları ilә әlaqәdar 22 kollektiv vә 15 fәrdi olmaqla 36 müraciәt qәbul edilib.

Bu bәyanat vә müraciәtlәr aşağıdakı 39 beynәlxalq quruma vә 5 ölkәnin prezidentlәrinә,
parlamentinә vә xarici işlәr nazirlәrinә ünvanlanıb:

1) BMT-nin baş katibinә - 14 müraciәt
2) BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurasına -14 müraciәt
3) BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının prezidenti - 2 müraciәt
4) BMT-nin İnsan Hüquqları üzrә Ali Komissarlığının Ofisi - 2 müraciәt
5) ATƏT-in fәaliyyәtdә olan sәdrinә - 1 müraciәt
6) ATƏT PA-nın prezidentinә - 2 müraciәt
7) AŞPA prezidentinә - 7 müraciәt
8) NATO-nun baş katibinә - 2 müraciәt
9) NATO PA-nın prezidentinә - 3 müraciәt
10)MDB PA-nın rәhbәrinә - 2 müraciәt
11) Avropa Şurasının prezidentinә - 8 müraciәt
12)Avropa Komissiyasının prezidentinә - 8 müraciәt
13)Avropa Parlamentinin prezidentinә- 5 müraciәt
14)TÜRKPA-nın prezidentinә - 1 müraciәt
15)QDİƏT PA-nın prezidentinә - 1 müraciәt
16)Avronest Parlament Assambleyasına- 1 müraciәt 
17)Parlamentlәrarası İttifaqın prezidentinә - 1 müraciәt
18) İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatının prezidentinә - 1 müraciәt
19) İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatının Parlament İttifaqının prezidentinә- 1 müraciәt
20)ABŞ Konqresinin nümayәndәlәr palatasına - 1 müraciәt
21)Amnesty İnternational tәşkilatına - 1 müraciәt
22)UNİCEF-in icraçı direktoruna - 3 müraciәt
23)Uşaqları Xilasetmә Beynәlxalq Tәşkilatının İdarә Heyәtinin sәdrinә - 2 müraciәt
24)Beynәlxalq Uşaq Hüquqları Bürosunun prezidentinә - 2 müraciәt
25)SOS Beynәlxalq Uşaq Kәndlәrinin prezidentinә - 2 müraciәt
26)Uşaq Müdafiә Fondunun icraçı direktoruna - 2 müraciәt
27)Uşaqlar üçün Qlobal Fondunun prezidentinә - 2 müraciәt
28)Rusiya mediasına vә jurnalist tәşkilatlarına - 1 müraciәt
29)Beynәlxalq Qızıl Xaç Cәmiyyәtinin Prezidenti - 1 müraciәt
30)Beynәlxalq Qızıl Xaç Cәmiyyәtinin Azәrbaycan nümayәndәliyi - 1 müraciәt
31)Terrora qarşı mübarizә zamanı insan hüquqlarının tәşviqi vә qorunması üzrә BMT-nin

Xüsusi Mәruzәçisi - 1 müraciәt
32) Beynәlxalq Söz Azadlığı Mübadilәsi Şәbәkәsinә, Beynәlxalq Mәtbuat İnstititutuna - 1 müraciәt
33)Jurnalistlәri Müdafiә Komitәsinә - 1 müraciәt
34)Sәrhәdsiz Reportyorlar Tәşkilatına - 1 müraciәt

Beynәlxalq tәşkilatlara QHT-lәr tәrәfindәn 
ünvanlanan fәrdi vә kollektiv müraciәtlәr
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35)Beynәlxalq Jurnalistlәr Federasiyasına - 1 müraciәt
36)Avropa Jurnalistlәr Federasiyasına - 1 müraciәt
37)Beynәlxalq Xәbәr Tәhlükәsizliyi İnstitutuna - 1 müraciәt
38)Beynәlxalq Media Dәstәyi Tәşkilatına - 1 müraciәt
39) “Article 19” Tәşkilatına - 1 müraciәt

QHT-lәr hәmçinin aşağıdakı ölkәlәrin prezidentlәrinә vә xarici işlәr nazirlәrinә müraciәtlәr
ünvanlayıb:

1) ABŞ prezidenti Donald Trampa - 5 müraciәt
2) Fransa prezidenti Emmanuel Makrona - 5 müraciәt
3) Rusiya prezidenti Vladimir Putinә - 5 müraciәt
4) Almaniya Xarici İşlәr naziri Hayko Maasa - 1 müraciәt
5) Fransa Respublikasının Senatına - 1 müraciәt

Birlәşmiş Millәtlәr
Tәşkilatı 

Avropa Şurası
AŞPA

Avropa Komissiyası
Avropa Parlamenti

ATƏT
ATƏT PA

NATO
NATO PA

İslam Əmәkdaşlıq
Tәşkilatı

TÜRKPA
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27 sentyabr 2020

İctimai Liderlər Platforması Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı 
hərbi təcavüzü qəti şəkildə pisləməyə, Ermənistanın yeni işğal niyyətini 

durdurmaq üçün təsirli addımlar atmağa və təcavüzkarı cəzalandırmağa çağırıb.

1

BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına

ATӘT-in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələrinə:

ABŞ-ın prezidenti cənab Donald Trampa
Rusiya Federasiyasının prezidenti cənab Vladimir Putinə

Fransa Respublikasının prezidenti cənab Emanuel Makrona

Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzü 
haqqında "İctimai Liderlәr Platforması"nın 

MÜRACİƏTİ

27 sentyabr 2020

27 sentyabr 2020-ci ildә saat 06:00 radәlәrindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri atәşkәs rejimini
kobud şәkildә pozaraq iriçaplı silahlar, minaatanlar vә müxtәlif çaplı artilleriya qurğularından
istifadә etmәklә Azәrbaycanın yeni әrazilәrini işğal etmәk mәqsәdilә geniş miqyaslı hәrbi
әmәliyyatlara başlamışdı. Ermәnistanın bütün cәbhә boyu tәşkil etdiyi hәrbi tәcavüz nәticәsindә

Kollektiv müraciәtlәr1
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Azәrbaycan ordusunun әsgәrlәri vә cәbhәyanı әrazilәrdә yaşayış mәntәqәlәri vә mülki әhali
hәdәfә alınmışdır. Mülki әhali vә hәrbi qulluqçular arasında hәlak olan vә yaralananlar barәsindә
mәlumatlar vardır, vәtandaşların mülkiyyәtinә ciddi ziyan dәymişdir. 

Ermәnistanın yaşayış mәntә qәlәrini, mülki әhalini qәsdәn hәdәfә alması beynәlxalq humanitar
hüququn, o cümlәdәn 1949-cu il Cenevrә konvensiyalarının kobud surәtdә pozulmasıdır. 

Ermәnistan hәrbi-siyasi rәhbәr liyinin
uzun müdddәt hazırlaşdığı vә bu gün
başlatdığı Azәrbaycana qarşı hücumu
hazırda bütün cәbhә boyu davam edir.
Bu beynәlxalq hüququn ayaqlar altına
atılması vә Ermәnistanın Azәr bay cana
qarşı növbәti hәrbi tәcavüzü vә güc
tәtbiq etmәk aktıdır. 

Əgәr  bu ilin  iyul tәcavüzünә görә
işğalçı Ermәnistanın qanunsuz әmәl -
lәrinә beynәlxalq tәşki latlar tәrә findәn,
xüsusilә BMT Tәhlükә sizlik Şurası,
ATƏT-in Minsk Qrupunun hәmsәdr ölkәlәri, Human Right Watch, Amnesty İnternational, Freedom
House vә digәrlәri tәrә findәn adekvat qiymәt verilsәyidi vә tәcavüzkar cәzalandırılsaydı, indi biz
Ermәnistanın növbәti tәcavüzünün şahidi olmazdıq.

Buna görә dә biz, bu bәyanata imza atan, siyasi mövqeyindәn asılı olmayaraq  Azәrbaycanın
bütün qeyri-hökumәt tәşkilataları sizlәrә müraciәt edir vә Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı
başladığı hәrbi tәcavüzü qәti şәkildә pislәmәyә, Ermәnistanın yeni işğal niyyәtini durdurmaq
üçün tәsirli addımlar atmağa vә tәcavüzkarı cәzalandırmağa çağırırıq. 

Ermәnistanın müharibә cinayәtlәrinin davam etmәsinә, Azәrbaycana qarşı başladığı yeni
hәrbi tәcavüzә, beynәlxalq hüquq normalarını kobud şәkildә pozduğuna vә BMT Tәhlükәsizlik
Şurasının münaqişә ilә bağlı qәbul etdiyi mәlum qәtnamәlәrini yerinә yetirmәdiyinә görә
beynәlxalq ictimaiyyәt vә sizlәr dә mәsuliyyәt daşıyırsınız.

İmzaladı: Azәrbaycanın "İctimai Liderlәr Platforması"nın üzvlәri - 44 QHT

Linklәr:

AZ:https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_QHT_leri_BMT_nin_Tehlukesizlik_Surasina_ABS_Ru-
siya_ve_Fransa_prezidentlerine_muraciet_unvanlayib-1596345 

EN: https://en.azvision.az/news/131290/platform-of-ngo-leaders-of-azerbaijan-appeals-world-
leaders-on-armenian-attack%C2%A0.html 
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27 sentyabr 2020

Beynəlxalq təşkilatlara Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı hərbi 
təcavüzü qəti şəkildə pisləməyə, Ermənistanın yeni işğal niyyətini durdurmaq

üçün təsirli addımlar atmağa və təcavüzkarı cəzalandırmağa çağırış edilib. 

2 

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı 
ATƏT

ATƏT PA
Avropa Şurası

AŞPA
NATO

NATO PA
Avropa Komissiyası
Avropa Parlamenti

İslam Əmәkdaşlıq Tәşkilatı
TÜRKPA

Bütün digәr beynәlxalq tәşkilatlara

Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin  Azәrbaycana 
qarşı törәtdiyi hәrbi tәcavüz vә silahlı hücum 

haqqında ölkә QHT-lәrinin

MÜRACİƏTİ

27 Sentyabr 2020

Bu gün sәhәr tezdәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәri atәşkәs rejimini kobud şәkildә pozaraq
iriçaplı silahlar, minaatanlar vә müxtәlif çaplı artilleriya qurğularından istifadә etmәklә Azәrbaycanın
yeni әrazilәrini işğal etmәk mәqsәdilә geniş miqyaslı hәrbi әmәliyyatlara başlamışdı. Ermәnistanın
bütün cәbhә boyu tәşkil etdiyi hәrbi tәcavüz nәticәsindә Azәrbaycan ordusunun әsgәrlәri vә
cәbhәyanı әrazilәrdә yaşayış mәntәqәlәri vә mülki әhalisi bombardman edilmiş vә nәticәdә  mülki
әhali vә hәrbi qulluqçulardan bir hәlak olmuş vә yaralanmışdır. Mülki vәtәndaşların әmlaklarına vә
mülklәrinә ciddi ziyan dәymişdir. 

Ermәnistan hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin heç kimdәn gizlәtmәdәn  uzun müddәt hazırlaşdığı vә
Azәrbaycana qarşı bu gün başlatdığı hücum hazırda bütün cәbhә boyu davam edir. Azәrbaycanın
Ermәnistan tәrәfini insanlığa sığmayan әmәllәrinә son qoyması ilә bağlı tәkidli çağırışlarına bax-
mayaraq işğalçı ölkә  öz çirkin әmәllәrindәn әl çәkmir vә  beynәlxalq hüququn bütün norma vә
prinsiplәrini pozmaqda davam edir. 

Sentyabrın 27-dә isә  Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı növbәti hәrbi tәcavüzünü hәyata keçir -
mәklә bir daha dünyaya meydana oxumağa başladı. Ermәnistan beynәlxalq humanitar hüququn,
hәmçinin insan hüquqlarının müdafiәsi vә fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanı qәbul edәn
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vә qoşulan ölkәlәrdәn biri olmasına baxmayaraq, dinc әhalinin bu kimi alçaq hücümlarla bilәrәkdәn
qәtlә yetirir vә terrorçu mahiyyәtini bir daha dünyaya nümayiş elәtdirir.

Azәrbaycan hәr zaman mәnfur işğalçıların tәxribatları ilә üz-üzә qalıb. Bütün dünya ictimaiyyәti
vә bütün tәşkilatlar bizim әrazi bütövlüyünü tanıyır. 30 ilә yaxındır ki, beynәlxalq danışıqlar
aparılır lakin bütün danışıqların sonunda Ermәnistan yeni tәxribatlara әl ataraq bütün prosesi iflic
vәziyyәtә salır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq, bu gün Azәrbaycan Ordusu öz torpağında
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü qoruyur.

Buna görә dә, biz, bu bәyanata imza atan Azәrbaycanın bütün qeyri-hökumәt tәşkilatları
sizlәrә müraciәt edir vә Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı başladığı hәrbi tәcavüzü qәti şәkildә
pislәmәyә, Ermәnistanın yeni işğal niyyәtini durdurmaq üçün tәsirli addımlar atmağa vә tәcavüzkarı
cәzalandırmağa çağırırıq. 

Ermәnistanın bu gün törәtdiyi növbәti hәrbi tәcavüz, işğalçı ölkәnin beynәlxalq hüququn
norma vә prinsiplәrinin kobud şәkildә pozduğuna vә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının münaqişә ilә
bağlı qәbul etdiyi mәlum qәtnamәlәrini yerinә yetirmәdiyinә görә beynәlxalq ictimaiyyәt vә sizlәr
dә mәsuliyyәt daşıyırsınız.

İmzaladı: 502 QHT

Linklәr:

AZ:https://azertag.az/xeber/Azerbaycanda_500_den_chox_QHT_beynelxalq_teskilatlara_mu-
raciet_unvanlayib-1596527  

EN:https://azertag.az/en/xeber/More_than_500_NGOs_in_Azerbaijan_appeal_to_international_or-
ganizations-1596623 
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BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına

BMT-nin baş katibi cənab Antonio Quterreşə

Azәrbaycan QHT-lәri Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının
Tәhlükәsizlik Şurasından Ermәnistana sanksiya 

tәtbiq olunmasını tәlәb edir

MÜRACİƏT

Bildiyiniz kimi, 27 sentyabr 2020-ci il saat 06:00 radәlәrindәn başlayaraq Ermәnistan silahlı
qüvvәlәri atәşkәs rejimini kobud şәkildә pozaraq Azәrbaycanın yeni әrazilәrini işğal etmәk
mәqsәdilә hәrbi әmәliyyatlara başlayıb. Bu günә qәdәr Ermәnistan ordusunun qәsdәn vә
hәdәflәnmiş şәkildә yaşayış mәntәqәlәrini atәşә tutması nәticәsindә ikisi uşaq olmaqla, 19 nәfәr
mülki şәxs hәlak olub, 55 nәfәr yaralanıb. Dövlәt vә özәl mülkiyyәtlәrә ciddi zәrәr dәyib.    

Ermәnistan bir daha bu vәhşi әmәllәri ilә sivil dәyәrlәri qәbul etmәdiyini, mülki insanların, o
cümlәdәn azyaşlı uşaqların qatili olduğunu nümayiş etdirir. Hәrbi әmәliyyatlar şәraitindә mülki in-
sanların hәdәfә alınması vә qәsdәn öldürülmәsi hәrbi cinayәtdir. Ermәnistanın hәrbi-siyasi
rәhbәrliyi vә bütövlükdә Ermәnistan dövlәti buna görә mәsuliyyәt daşıyır. Ermәnistanın Azәrbaycana
hәrbi tәcavüzü çәrçivәsindә xüsusilә mülki әhalini vә yaşayış mәntәqәlәrini qәsdәn hәdәfә
alması beynәlxalq humanitar hüququ, o cümlәdәn 1949-cu il Cenevrә Konvensiyası ilә üzәrinә
düşәn öhdәliklәri kobud şәkildә pozur.  

Buna görә dә, bu bәyanata imza atan Azәrbaycan qeyri-hökumәt tәşkilatları hәyәcan tәbili
çalaraq Sizi BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurasının Ermәnistan qoşunlarının işğal etdiyi Azәrbaycan tor-
paqlarından dәrhal çәkilmәsi ilә bağlı 4 qәtnamәsinә mәhәl qoymayan, sülh danışıqlarından
qaçan vә hazırda ölkәmizin yeni әrazilәrini işğal etmәk üçün döyüş әmәliyyatları aparan
Ermәnistanın tәcavüzkar siyasәtini dayandırmaq üçün beynәlxalq mandatınız çәrçivәsindә rәsmi
İrәvana qarşı tәsirli addımlar atmağa vә ciddi iqtisadi vә siyasi sanksiyalar tәtbiq etmәyә çağırırıq.

İmzaladı: 44 QHT

Linklәr:
AZ: https://azvision.az/news/232097/-qht-ler-ermenistana-sanksiya-tetbiq-olunmasini-teleb-

edir-.html 
https://musavat.com/news/bmt-tehlukesizlik-surasi-ermenistana-sanksiya-tetbiq-etsin_740040.html 
EN: https://en.azvision.az/news/131836/azerbaijani-ngos-urge-un-to-impose-sanctions-on-ar-

menia.html 

02 oktyabr 2020

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasından 
Ermənistana sanksiya tətbiq olunması tələb olunur.
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ATӘT-in fəaliyyətdə olan sədri, Albaniyanın baş naziri və 
Xarici İşlər naziri Zati-aliləri Edi Ramaya

Azәrbaycan QHT-lәrinin müraciәti

Biz Azәrbaycan QHT-lәri, Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun ATƏT-in hәmsәdri kimi
saxta xәbәrlәrә әsaslanan vә Ermәnistanı dәstәklәyәn ikiüzlü bәyanatını, elәcә dә Türkiyәnin
Qarabağ münaqişәsinә qarışması ilә bağlı yanlış fikirlәrini qınayırıq.

Makronun Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı son açıqlamaları onun Qarabağ münaqişәsindәki
real vәziyyәti anlamadığını göstәrir. Bu cür qәrәzli bәyanatlardan sonra Fransanın ATƏT Qrupunun
hәmsәdri olmasının mәqsәdәmüvafiqliyi bizi hәqiqәtәn narahat edir.

Makronun hәrbi әmәliyyatların başlanğıcından bәri tutduğu mövqe vә anti-Azәrbaycan açıqla-
maları, Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinin hәllindә Fransaya hәvalә edilmiş beynәlxalq
mandata ziddir vә neytral vasitәçi missiyasını pozur.

ATƏT-in mandatına uyğun vasitәçi olan bir ölkәnin, tәrәflәrә münasibәtdә tarazlığı nümayişkaranә
şәkildә pozaraq işğalçı Ermәnistana açıq vә birmәnalı dәstәk vermәk hüququ yoxdur.

Nәhayәt, ATƏT-in fәaliyyәtdә olan sәdri olaraq mövqeyinizi bildirmәyiniz vә Emmanuel Makron
barәsindә münaqişәnin hәr iki tәrәfinә münasibәtlәrdә qәrәzsizliyin vә bununla әlaqәdar
qaydaların vә mandatın pozulması ilә bağlı tәdbirlәr görmәyiniz üçün Sizә müraciәt edirik.

İmzaladı: 367 QHT

Linklәr:
AZ: https://ordu.az/az/news/173025/azerbaycan-qht-leri-atet-sedrine-muraciet-etdi 
EN: http://thelondonwatch.com/2020/10/02/appeal-of-azerbaijani-ngos-to-the-osce-chairper-

son-in-office/

02 oktyabr 2020

Fransa Prezidenti E.Makronun ATӘT-in həmsədri kimi saxta xəbərlərə 
əsaslanan və Ermənistanı dəstəkləyən ikiüzlü bəyanatı, eləcə də Türkiyənin 

Qarabağ münaqişəsinə qarışması ilə bağlı yanlış fikirləri qınanılır. 
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Ermәnistanın tәcavüzü hәm dә Avropanın enerji
tәhlükәsizliyini tәhdid edir 

27 sentyabr 2020-ci il saat 06:00 radәlәrindәn başlayaraq Ermәnistan silahlı qüvvәlәri
atәşkәs rejimini kobud şәkildә pozaraq Azәrbaycanın qәsdәn vә hәdәflәnmiş şәkildә yaşayış
mәntәqәlәrini artilleriya atәşinә tutur. Nәticәdә çoxlu sayda mülki әhali hәlak olub. Hәlak olanlar
içәrisindә uşaqlar da var.  Ermәnistan ordusu  strateji vә beynәlxalq әhәmiyyәt kәsb edәn neft vә
qaz layihәlәrinin  (Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC), Qәrb İxrac Boru Kәmәri (QİBK), Cәnubu Qafqaz
Boru Kәmәri (GQBK) vә Cәnub Qaz Dәhliz) keçdiyi әrazilәri Tovuz (13 kәnd) vә Şәmkir (13
kәnd) dә raket atәşinә tutmağa başlayıb.

2 oktyabr 2020-ci il tarixindә isә Ermәnistan ordusu  әrazisindәn 4 (dörd) neft vә qaz kәmәrlәri
keçәn Şәmkir rayonunun Sabirkәnd yaşayış mәntәqәsini ağır artilleriya vә raket atәşinә tutub.

Cәnub Qaz Dәhlizi layihәsinin әsas mәqsәdi Avropanın enerji tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi
vә artırılması, Azәrbaycan qazını Cәnubi Qafqaz Qaz Boru Kәmәri (CQBK), TANAP vә Trans-
Adriatik Boru Kәmәri (TAP) vasitәsilә Türkiyә vә Cәnubi Avropaya ixracını tәmin etmәkdir. 

2020-ci ildә bu qaz kәmәrinin buraxılış qabiliyyәtinin ildә 16 mlrd. 2023-cü ildә 23 mlrd., 2026-
cı ildә isә 31 mlrd. kubmetrә çatdırılacağı gözlәnilir. Hal hazırda Ermәnistanın tәxribat, terror
xarakterli hәrәkәtlәri isә faciә ilә nәticәlәnә bilәr. 

NHMT olaraq yuxarıda bәhs olunan mövcud problemdәn   narahatlığımızı bildirir:
-Ermәnistan  ordusunun bu kәmәrlәr keçәn әrazilәri atәşә tutması  tәsadüfü deyil mәqsәdyönlü

olduğunu düşünәrәk, vә bunun ciddi fәsadlar ver bilәcәyini nәzәrә alaraq,
әrazisindәn beynәlxalq neft vә qaz kәmәrlәri keçәn ölkә rәhbәrlәrinә, Avropa Birliyi ölkәlәrinә,

kәmәrlәrә maliyyә vәsaiti ayran Beynәlxalq Maliyyә Qurumlarına, kәmәrlәrә sәrmayә qoyan vә
müәyyәn paya malik olan  çoxlu sayda şirkәtlәrә  müraciәt edәrәk, Sizlәrdәn Ermәnistanın Azәr -
baycana qarşı tәcavüzünü, mülki әhalinin qәsdәn bombalamasını, qlobal enerji xәtlәrinin keçdiyi
әrazilәri hәdәfә almasını pislәmәyә vә  işğalçı Ermәnistana qarşı tәsirli tәdbirlәr görmәyә
çağırılırıq. Ermәnistanın bu tәcavüzü tәkcә Azәrbaycana qarşı deyil, bu hәmdә Avropanın enerji
tәhlükәsizliyinә ciddi tәhdiddir.  

Mirvari Qәhrәmanlı,

Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının sədri 

Linklәr:
AZ: https://ordu.az/az/news/173121/ermenistan-avropanin-enerji-tehlukesizliyini-tehdid-edir 
EN: https://defence.az/en/news/147334/armenias-attack-on-azerbaijan-is-a-serious-

threat%C2%A0europes-energy-security 

3 oktyabr 2020

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, mülki əhalinin qəsdən 
bombalaması, qlobal enerji xətlərinin keçdiyi ərazilərin hədəfə alınması 

pislənilir və işğalçı Ermənistana qarşı təsirli tədbirlər görülməsinə çağırılır. 
(Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatı)
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Ermәnistanın Gәncәyә qarşı  törәtdiyi hәrbi cinayәtlә 
bağlı Azәrbaycan QHT-lәrinin beynәlxalq ictimaiyyәtә

MÜRACİƏTİ

4 oktyabr 2020-ci il Bakı, Azərbaycan

Bu ilin sentyabrın 27-dәn etibarәn Ermәnistanın silahlı qüvvәlәri Azәrbaycanın mülki әhalisini
vә mülki obyektlәrini artilleriya vә raket atәşinә tutmaqda davam edir.

Bu gün, yәni  4 oktyabr 2020-ci ildә Ermәnistan beynәlxalq humanitar hüququn vә hәrbin bütün
qaydalarını növbәti dәfә kobud şәkildә pozaraq,  bir daha öz acizliyini nümayiş etdirәrәk münaqişә
zonasından uzaqda yerlәşәn  500 minlik әhalisi olan tarixi Gәncә şәhәrini raket atәşinә tutmuş vә
nәticәdә 1 nәfәr hәlak olmuş, 4 nәfәr yaralanmış vә tarixi abidәlәr dağıdılmışdı. Ermәnistan silahlı
qüvvәlәri Gәncә şәhәrinә raket zәrbәsi endirәn zaman  beynәlxalq konvensiyalarla qәti qadağan
edilәn kasetli bombalardan istifadә etmişdi.

Bu günә olan statistik mәlumatlara görә Ermәnistanın Azәrbaycanın 10-dan çox rayon vә
şәhәrlәrinә endirdiyi raket zәrbәlәri nәticәsindә 23 mülki şәxs qәtlә yetirilib vә 76 nәfәr yaralanıb,
dövlәt vә özәl mülkiyyәtә ciddi ziyan vurulub.

Ermәnistanın mülki әhalini bilәrәkdәn hәdәfә almaqda mәqsәdi müharibәnin coğrafiyasını
genişlәndirmәk, diqqәti işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ vә onun әtrafında olan 7 rayondan yayındırmaq
vә 3-cü ölkәni münaqişәyә cәlb etmәkdәn ibarәtdir.

Biz, Azәrbaycan QHT-lәri, dәrin narahatlıq hissi ilә beynәlxalq ictimaiyyәtin diqqәtini Ermәnistanın
siyasi vә hәrbi rәhbәrliyinin insanlıq әleyhinә törәtdiyi cinayәtlәrә cәlb edir vә beynәlxalq humanitar
qanunun, xüsusilә 1949-cu ildә qәbul edilmiş Cenevrә konvensiyasının Ermәnistan tәrәfindәn
kobud şәkildә  pozdulduğunu bildiririk. 

Biz bu müraciәtә imza atan Azәrbaycanda fәaliyyәt göstәrәn yüzlәrlә QHT adından dünyada
fәaliyyәt göstәrәn hüquq müdafiә tәşkilatlarına, QHT-lәrә, media tәmsilçilәrinә, parlament üzvlәrinә
vә hökumәtlәrә müraciәt edir,  Ermәnistanın Azәrbaycanın mülki әhalisinә qarşı törәdiyi hәrbi
cinayәtlәrә etiraz etmәyә vә bu cinayәt әmәllәrini qәti şәkildә pislәmәyә çağırırıq.

Sonda onu da bildirmәk istәyirik ki, Azәrbaycana qarşı törәtdiyi hәrbi cinayәtlәrә, işğala vә
tәcavüz aktına, xüsusilә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 4 qәtnamәsini yerinә yetirmәdiyinә görә
Ermәnistanın indiyә kimi cәzasız qalması, bu gün onun daha tәhlükәli vә qәddar cinayәt
törәtmәsinә sәbәb olur.

İmzaladı: 292 QHT

Linklәr:
AZ: https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3310478.html 
EN: https://www.azernews.az/karabakh/169973.html 

4 oktyabr 2020 

Beynəlxalq ictimaiyyət 4 oktyabr 2020-ci ildə Ermənistanın beynəlxalq humanitar 
hüququn bütün qaydalarını növbəti dəfə kobud şəkildə pozaraq Gəncə şəhərini raket
atəşinə tutmasına, onun hərbi cinayətlərinə etiraz etməyə və bunu pisləməyə çağırılır.
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatına:

BMT-nin Baş katibi
cənab Antonio Quterreşə

ATӘT-in Minsk Qrupu həmsədr ölkələrinin Prezidentlərinə:

Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti
cənab Donald Trampa

Rusiya Federasiyasının prezidenti
cənab Vladimir Putinə

Fransa Respublikasının prezidenti
cənab Emanuel Makrona

6 oktyabr 2020-ci il
Bakı, Azərbaycan

Ermәnistanın Azәrbaycanın mülki vә 
sәnaye obyektlәrinә qәsdәn hücumları ilә 

bağlı Azәrbaycan QHT-lәrinin

MÜRACİƏTİ

Dәrin narahatlıq vә narazılıq hissi ilә, biz, Azәrbaycan QHT-lәri, Ermәnistanın Azәrbaycana
qarşı cari ilin sentyabrın 27-dә başlatdığı hәrbi tәcavüzü ilә bağlı Sizә müraciәt edirik. 6
oktyabr 2020-ci il tarixinә olan mәlumata görә, Ermәnistanın hücumları nәticәsindә 27
azәrbaycanlı mülki şәxs hәlak olub, 141 nәfәr yaralanıb, 500-dәn çox yaşayış binası vә mülki
obyekt isә dağıdılıb.

Biz, tәәssüflә Ermәnistanın 1949-cu il Cenevrә Konvensiyası da daxil olmaqla beynәlxalq hu-
manitar hüquq norma vә prinsiplәrini kobud şәkildә pozaraq Gәncә, Mingәçevir, Bәrdә, Beylәqan,
Xızı, Abşeron vә azәrbaycanlı mülki әhalinin sıx mәskunlaşdığı digәr şәhәr vә kәndlәrimizә
hücumlar edәrәk münaqişәnin miqyasını vә coğrafiyasını açıq şәkildә genişlәndirmәk cәhdlәrinә
diqqәtinizi çәkmәk istәrdik.

Oktyabrın 4-dә Ermәnistanın hәrbi qüvvәlәri, müvafiq beynәlxalq konvensiyaların qadağan
etdiyi kasetli bombalardan istifadә edәrәk, münaqişә bölgәsindәn 60 kilometr mәsafәdә yerlәşәn,
500 min nәfәrdәn çox әhalisi olan Azәrbaycanın ikinci böyük şәhәri, Gәncәni bombaladı.

6 oktyabr 2020  

Ermənistanın Azərbaycanın mülki və sənaye obyektlərinə, 
Gəncə və Mingəçevirə hücumlar etməsi ilə bağlı etiraz müraciəti.
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Elә hәmin gün tәcavüzkar Ermәnistan hәm dә Azәrbaycanın әsas sәnaye mәrkәzlәrindәn biri
olan Mingәçevir şәhәrinә qarşı raket hücumuna başladı. Cәnubi Qafqaz regionunun әn böyük
hidroelektrik stansiyası olan Mingәçevir Su Elektrik Stansiyasının (SES) Ermәnistan tәrәfindәn
hәdәfә alınması SES-in mәhv edilmәsinә gәtirib çıxararaq Azәrbaycanın vә qonşu ölkәlәrin
әhalilәri üçün humanitar fәlakәtә sәbәb ola bilәrdi ki, bu da insanlığa qarşı açıq bir cinayәtdir.

Yuxarıda göstәrilәn faktları nәzәrә alaraq, biz, Azәrbaycan QHT-lәri adından Sizә müraciәt
edәrәk Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatını Ermәnistandan Azәrbaycan xalqına qarşı tәxribat xarakterli
hәrbi әmәliyyatlar vә hәrbi cinayәtlәrin törәdilmәsini, Ermәnistanın sәnaye obyektlәrimizә
hücumlarını dayandırmağı tәlәb etmәk vә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Tәhlükәsizlik Şurasının
822, 853, 874 vә 884 saylı qәtnamәlәrinә uyğun olaraq Ermәnistanı hәrbi qüvvәlәrini Azәrbaycan
Respublikasının işğal olunmuş әrazilәrindәn tam vә qeyd-şәrtsiz çıxarmağa mәcbur etmәk
mәqsәdilә praktik vә nәticә yönümlü addımlar atmağa çağırırıq.

Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı son hәrbi cinayәtlәrinә dair mәlumatları әks etdirәn infoqrafika
müraciәtә әlavә edilir.

İmzaladı: 45 QHT

Linklәr:
AZ: https://azvision.az/news/232722/qht-lerden-bmt-nin-bas-katibine-ve-hemsedr-olkelerin-

prezidentlerine-muraciet.html 
EN: https://defence.az/en/news/146396/azerbaijani-ngos-appeals-to-un-secretary-general-and-

leaders-of-co-chair-countries 
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Azәrbaycan Qeyri-Hökumәt Tәşkilatları adından 
ABŞ Konqresinin Nümayәndәlәr Palatasının üzvlәrinә

MÜRACİƏT

5 oktyabr 2020

Hörmәtli ABŞ Konqresinin Nümayәndәlәr Palatasının üzvlәri,

Biz, Azәrbaycan QHT-lәri Konqres üzvü Jackie Speierin 1oktyabr 2020-ci ildә ABŞ Konqresinә
tәqdim etdiyi 1165 saylı qәtnamә layihәsi ilә әlaqәdar böyük narahatlıqla Sizә müraciәt edirik. Bu
qәtnamә layihәsindәki müddәaların BMT Tәhlükәsizlik Şurasının müvafiq nizamnamәlәrini kobud
şәkildә pozduğuna vә bu illәr әrzindә ABŞ ilә Azәrbaycan arasında qurulan qarşılıqlı faydalı
tәrәfdaşlıq әlaqәlәrinin ruhuna zidd olduğuna tam әminik.

Ermәnistan, ABŞ da daxil olmaqla bütün dünya ölkәlәrinin tanıdığı Azәrbaycanın әrazi bütöv -
lüyünü qәsdәn pozur. Ermәnistan ABŞ ilә güclü hәrtәrәfli әlaqәlәrә vә strateji enerji-tәhlükәsizlik
tәrәfdaşlığına sahib olan Azәrbaycana qarşı tәxribat xarakterli tәdbirlәr görür.

Bildiyiniz kimi, 27 sentyabr 2020-ci ildәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәri müxtәlif çaplı ağır artilleriya,
hәmçinin istifadәsi qadağan olunmuş kasetli bombalar vasitәsi ilә Azәrbaycan silahlı qüvvәlәrinin
mövqelәri ilә yanaşı cәbhә xәttindә vә ondan tamamilә uzaqda olan yaşayış mәntәqәlәrini intensiv
atәşdә saxlayır vә onlara hücum edir.  Ermәnistan Azәrbaycan Respublikasının çağırışlarına mәhәl
qoymadan açıq şәkildә vә qәsdәn mülki әhalini vә uşaq bağçaları, mәktәblәr, xәstәxanalar kimi
mülki infrastrukturu hәdәf alır.

5 oktyabr 2020-ci ilәdәk Ermәnistanın top vә raket hücumları nәticәsindә 25 azәrbaycanlı
mülki şәxs öldürülüb, 127 nәfәr yaralanıb vә 500-dәn çox yaşayış binası vә mülki obyekt
dağıdılıb. Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin bölmәlәri münaqişә zonasından uzaqda yerlәşәn vә
әhalinin sıx mәskunlaşdığı Naftalan, Yevlax, Ağcabәdi, Beylәqan, Bәrdә, Şәmkir, Gәncә,
Mingәçevir, Xızı vә Abşeron rayon vә şәhәrlәrini qәsdәn vә davamlı atәşә tutur.

Ermәnistan silahlı qüvvәlәri regionun әn böyük su anbarı vә әsas elektrik stansiyası yerlәşәn
Mingәçevir sәnaye şәhәrinә 2 raket hücumu edib. Ermәnistan 500.000-dәn çox әhalisi olan
Azәrbaycanın ikinci böyük şәhәri Gәncәni dә beynәlxalq konvensiyalarla qadağan edilmiş kaset
bombaları ilә atәşә tutub. Bu tәxribat xarakterli hәrәkәtlәrlә Ermәnistan beynәlxalq hüququn
norma vә prinsiplәrini, beynәlxalq humanitar hüququ vә digәr ölkәlәri münaqişә tәrәfi kimi cәlb
etmәyә çalışır. 

Beynәlxalq sülhün vә tәhlükәsizliyin әsas qarantı olan BMT Tәhlükәsizlik Şurasının Ermәnistan-
Azәrbaycan münaqişәsinә dair 822, 853, 874 vә 884 (1993) saylı qәtnamәlәrindә açıq şәkildә
Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin işğala etdiyi Azәrbaycan Respublikasının әrazilәrindәn tam vә
qeyd-şәrtsiz çıxarılması tәlәb olunur. 

6 oktyabr 2020  

Konqres üzvü Jackie Speierin oktyabrın 1-də ABŞ Konqresinə 
təqdim olunan 1165 saylı qətnamə layihəsinin rədd olunması ilə bağlı müraciət. 
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Bu qәtnamәlәrdә Azәrbaycana qarşı hәyata keçirilәn tәcavüzkar addımlar qınanır, münaqişә
tәrәfi olmayan mülki şәxslәr qorunur vә әrazi әldә etmәk üçün güc tәtbiq edilmәsinin yolverilmәz
olduğu vurğulanır, eyni zamanda әrazi bütövlüyü, suverenliyi vә Azәrbaycanın beynәlxalq alәmdә
tanınmış sәrhәdlәrinin toxunulmazlığı tәkrarlanır. 

Bu danılmaz faktdır ki, Ermәnistan ermәni lobbisinin xidmәtlәrindәn istifadә edәrәk Azәrbaycana
qarşı işğalçı vә tәcavüzkar niyyәtlәrini beynәlxalq alәmdә, o cümlәdәn ABŞ Konqresindә tanıdır.
1165 saylı qәtnamә layihәsi ermәni lobbi qruplarının Azәrbaycan vә Türkiyәyә qarşı qәrәzli
münasibәtinә növbәti sübutdur. Qeyd edәk ki, ABŞ-dakı Azәrbaycan icması da bununla әlaqәdar
petisiyalar hazırlayıb.

Subyektiv vә әdalәtsiz qәtnamә layihәsi ABŞ-ın Cәnubi Qafqaz bölgәsindәki enerji vә tәhlü -
kәsizlik maraqlarına birbaşa tәhlükә yaradır.

Biz  inanırıq ki, ABŞ Konqresi, tәklif olunan 1165 saylı qәtnamә layihәsini rәdd edәrәk ABŞ ilә
Azәrbaycan arasındakı uzunmüddәtli әmәkdaşlığa vә hәr iki dövlәtin milli maraqlarına sadiqliyini
nümayiş etdirәcәk.

İmzaladı: 290 QHT

Linklәr:

AZ:https://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Qeyri_Hokumet_Teskilatlari_adindan_ABS_Konqre-
sinin_Numayendeler_Palatasina_muraciet_unvanlanib-1605761

EN: https://en.trend.az/azerbaijan/politics/3311933.html 
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Azәrbaycanda İnsan Hüquqları sahәsindә fәaliyyәt
göstәrәn QHT-lәrin "Amnesty International"ın 

verdiyi bәyanata etirazı barәdә

MÜRACİƏT

Azәrbaycanda insan hüquqları sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn QHT-lәr olaraq dәrin narahatlıq
vә narazılıq hissi ilә Sizin Ermәnistan-Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsindә mülki şәxslәrin
qorunması vacibliyi ilә bağlı verdiyiniz bәyanata etirazımızı bildiririk.

Hüquq müdafiә tәşkilatı kimi mülki şәxslәrin humanitar hüquq, hәmçinin beynәlxalq insan
hüquqları çәrçivәsindә qorunmasının vacibliyi ilә bağlı mövqeyiniz tәqdirәlayiqdir. Lakin tәәssüflәr
olsun ki, bәyanatınızda qeyri-obyektiv baxış vә qәrәzlilik hiss olunur. Bәyanatınızda daha çox
Xankәndi vә Şuşanın Azәrbaycan hәrbi qüvvәlәri tәrәfindәn bombalandığı barәdә mәlumat
verilir. Biz diqqәtinizi Ermәnistanın 1949-cu il Cenevrә Konvensiyası da daxil olmaqla beynәlxalq
humanitar hüququn norma vә prinsiplәrini kobud şәkildә pozaraq Gәncә, Tәrtәr, Mingәçevir,
Bәrdә, Beylәqan, Ağcabәdi vә Xızı kimi azәrbaycanlı mülki әhalinin sıx mәskunlaşdığı şәhәr vә
rayonlara hücumlar edәrәk münaqişәnin miqyasını vә coğrafiyasını açıq şәkildә genişlәndirmәk
cәhdlәrinә çәkmәk istәrdik. Ermәnistanın raket zәrbәlәri nәticәsindә 27 azәrbaycanlı mülki şәxs
hәlak olub, 141 nәfәr yaralanıb, 500-dәn çox yaşayış binası vә mülki obyekt isә dağıdılıb. Bu cür
vacib vә hәssas mәsәlәdә selektiv yanaşma insan hüquqları priması baxımından qәrәzsizlik
mövqeyinin tamamilә pozulması demәkdir.

Eyni zamanda düzgün olaraq qeyd edirsiniz ki, Azәrbaycan vә Ermәnistan Klaster silahları
barәdә Konvensiyanın tәrәflәridir. Azәrbaycan tәrәfi bu konvensiya ilә öhdәliklәri tamlıqla yerinә
yetirir. Lakin Ermәnistan ordusunun istifadә etdiyi klaster bombaları münaqişә zonasında vә
ondan aralıda yerlәşәn kәnd vә şәhәrlәrin mülki әhalinә vә infrastrukturuna xeyli zәrәr vurub.
Beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәri  Azәrbaycan Silahlı Qüvvәlәrinin ölkәmizin әrazi
bütövlüyünü bәrpa etmәk vә mülki әhalinin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün apardığı әmәliyyatlara
haqq verir.  Azәrbaycan ordusu öz әrazisindә müdafiә olunur vә yalnız legitim hәrbi obyektlәri
hәdәf seçir.  Mülki obyektlәrә konvensiyaya uyğun olaraq atәş açılmır. 

Yuxarıda göstәrilәn faktları nәzәrә alaraq Azәrbaycanda insan hüquqları sahәsindә fәaliyyәt
göstәrәn QHT-lәr adından Sizә müraciәt edir vә Ermәnistanın Azәrbaycan xalqına qarşı hәyata
keçirdiyi tәxribatçı hәrbi tәcavüzünü vә hәrbi cinayәtlәrini pislәmәyә çağırırıq.

Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı son hәrbi cinayәtlәrinә dair mәlumatları әks etdirәn infoqrafika
müraciәtә әlavә edilir.

İmzaladı: 9 QHT

Linklәr:
AZ: https://azvision.az/news/232731/qht-lerden-amnesty-internationala-etiraz.html 
EN: https://en.trend.az/azerbaijan/karabakh/3312815.html 

6 oktyabr 2020  

Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən QHT-lər "Amnesty 
International" təşkilatının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində

mülki şəxslərin qorunması vacibliyi ilə bağlı verdiyi bəyanata etiraz edir. 
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Azәrbaycan QHT-lәrinin Almaniyanın Xarici İşlәr naziri 
Hayko Maasın Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinә 

dair açıqlaması ilә bağlı bәyanatı

Biz, Azәrbaycan QHT-lәri, Almaniya Federativ Respublikasının Xarici İşlәr naziri Hayko Maasın
Azәrbaycana birtәrәfli atәşkәsә dair çağırış etmәsi vә ölkәmizә tәzyiq göstәrilmәsi barәdә
Almaniya Bundestaqında açıqlama vermәsinin ictimaiyyәtimizdә ciddi tәәssüf hissi ilә qarşılandığını
bildirmәk istәrdik.

Mәlum olduğu kimi, 27 sentyabr 2020-ci ildәn etibarәn Ermәnistan atәşkәs rejimini kobud
şәkildә pozaraq Azәrbaycanın yeni әrazilәrini işğal etmәk mәqsәdilә geniş miqyaslı hәrbi
әmәliyyatlara başlamışdır. Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü nәticәsindә Azәrbaycanın mülki әhalisi,
strateji sәnaye obyektlәri, o cümlәdәn Avropanın enerji tәhlükәsizliyindә prinsipial rol oynayan
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kәmәrini, vә münaqişә zonasından yüzlәrlә kilometr uzaqlıqda yerlәşәn
iri şәhәrlәri raket atәşinә tutulur. Son iki hәftәdә Ermәnistan beynәlxalq humanitar hüququ vә
Cenevrә konvensiyasını kobud şәkildә pozaraq uzaq mәnzilli raket vә artilleriyadan istifadә
edәrәk Azәrbaycanın 32 günahsız mülki vәtәndaşını qәsdәn öldürmüş vә 165-ni yaralamış,
1000-dәn çox evi vә mülki infrastrukturu dağıtmışdı.   

Hesab edirik ki, ATƏT-in Minsk Qrupuna üzv olan, Avropada vә dünyada sülhün vә tәhlü -
kәsizliyin tәmin edilmәsindә vacib rol oynayan dövlәt olaraq Almaniya Azәrbaycanın әrazi
bütövlüyünü, suverenliyini vә beynәlxalq alәm tәrәfindәn tanınmış sәrhәdlәrinin toxunulmazlığı
prinsipini bir mәnalı müdafiә edәn BMT Tәhlükәsizlik Şurası, Avropa Şurasının Parlament As-
sambleyası, Avropa Parlamenti vә ATƏT Parlament Assambleyası, elәcә dә Almaniya Bundestaqının
müxtәlif illәrdә qәbul etdiklәri qәrar vә qәtnamәlәrinә hörmәtlә yanaşmalı vә işğalçı Ermәnistanın
indiyә kimi bu tәlәblәrә әmәl etmәmәsini şiddәtlә qınamalıdır. 

Qeyd olunanları nәzәrә alaraq biz, yuxarıda adı çәkilәn sәnәdlәri qәbul edәn tәrәf olan Al-
maniyanı Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinin beynәlxalq  hüququn norma vә prinsiplәri, o
cümlәdәn Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyü, suverenliyi vә beynәlxalq sәviyyәdә
tanınmış sәrhәdlәrinin toxunulmazlığı çәrçivәsindә hәllini dәstәklәmәyә vә regionda atәşkәsin
vә sülhün bәrpasını tәmin etmәk üçün Ermәnistanın işğal olunmuş әrazilәrimizi dәrhal, tam vә
qeyd-şәrtsiz tәrk etmәsini tәlәb etmәyә çağırırıq.

Ümid edirik ki, Almaniya hәr zaman olduğu kimi bundan sonra da özünün obyektiv vә
beynәlxalq hüquqa uyğun prinsipial mövqeyini qoruyub saxlayacaqdır.

İmzaladı: 45 QHT

Linklәr:
AZ: https://azvision.az/news.php?id=233011&lang=az
EN: https://defence.az/en/news/146560/azerbaijans-ngos-appeal-to-german-fm-on-armenia-

azerbaijan-conflict 

8 oktyabr 2020  

Almaniyanın Xarici İşlər naziri H.Maasın Azərbaycana birtərəfli 
atəşkəsə dair çağırış etməsi və ölkəmizə təzyiq göstərilməsi barədə 

Almaniya Bundestaqında açıqlama verməsinə etiraz bildirilir.
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TASS informasiya agentliyinin diplomatik 
informasiya strukturları ilә әlaqәlәr şöbәsinin müdiri

Sәadәt Qәdirovaya qarşı aparılan nifrәt kampaniyaları ilә
әlaqәdar Azәrbaycan QHT-lәrinin

BƏYANATI

Biz, Azәrbaycan QHT-lәri, TASS informasiya agentliyinin diplomatik informasiya strukturları ilә
әlaqәlәr şöbәsinin müdiri Sәadәt Kadırovaya qarşı ermәni ictimaiyyәtinin son әsassız tәnqid vә
tәhqirlәri, elәcә dә onun hәyat vә sağlamlığına qarşı birbaşa tәhdidlәr sәslәndirmәsi barәdә son
dәrәcә narahatlığımızı bildiririk.

Sәadәt Qәdirovaya qarşı yönәlmiş kampaniyanın sәbәbi ondadır ki, o, "Rossiya-1" telekanalının
"Vladimir Solovyovla axşam" televiziya proqramında Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı yönәlmiş
işğalçılıq vә tәcavüz siyasәtini açıq şәkildә tәnqid edib.  Onun bu çıxışdan sonra sosial medianın
ermәni seqmentindә Sәadәt Qәdirovanın  hәm peşә fәaliyyәtinә, hәm dә şәxsiyyәtinә qarşı
yönәlmiş bir sıra onlayn kampaniyalar başladıldı.

Biz, Azәrbaycan QHT-lәri, Ermәnistan ictimaiyyәtinin yuxarıda sadalanan hәrәkәtlәrinin
Rusiyanın nüfuzlu “TASS” informasiya agentliyindә rәhbәr mövqelәrdәn birini tutan jurnalist
Sәadәt Qәdirovanın hüquq vә azadlıqlarının kobud şәkildә pozduğunu bәyan edirik.  Düşüncә vә
söz azadlığı istәnilәn demokratik cәmiyyәtin tәmәlidir.  Bu hüququn pozulmasına yönәlmiş hәr
hansı bir hәrәkәt, hazırda ermәni ictimaiyyәti tәrәfindәn törәdildiyi әmәllәr dә daxil olmaqla,
Rusiya Federasiyasının qanunvericiliyinә uyğun olaraq ciddi şәkildә cәzalandırılmalı vә aradan
qaldırılmalıdır.

Biz, Rusiya Federasiyasını Sәadәt Qәdirovanı ermәni ictimaiyyәtinin  tәhdid vә nifrәt kampa-
niyalarından qorumaq üçün bütün lazımi tәdbirlәri görmәyә çağırırıq.

İmzaladı: 23 QHT

Linklәr:
AZ: https://azvision.az/news/233307/azerbaycan-qht-leri-beyanat-yayib.html 
RU:https://azertag.az/ru/xeber/Azerbaidzhanskie_NPO_rasprostranili_zayavlenie_v_svyazi_s_ug-

rozami_v_adres_rukovoditelya_otdela_informacionnogo_agentstva_TASS_Saadat_Kadyrovoi-
1610393 

10 oktyabr 2020  

TASS informasiya agentliyinin diplomatik informasiya strukturları ilə 
əlaqələr şöbəsinin müdiri Səadət Qədirovaya qarşı erməni ictimaiyyətinin 

son əsassız tənqid və təhqirləri, eləcə də onun həyat və sağlamlığına qarşı 
birbaşa təhdidlər səsləndirməsinə etiraz edilir. 
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Rusiya Federasiyasının prezidenti cənab Valdimir Putinə
ABŞ prezidenti cənab Donald Trampa

Fransanın prezidenti cənab Emanuel Makrona
Rusiya, ABŞ və Fransa ictimaiyyətinə

Azәrbaycan QHT-lәrinin Gәncәdә uşaq vә qadınların
Ermәnistanın raket atәşi nәticәsindә öldürülmәsilә bağlı

MÜRACİƏTİ

11 oktyabr 2020-ci il, Bakı şəhəri

Hörmәtli Prezidentlәr,
Biz, Azәrbaycanda uşaq vә qadınların hüquqlarını müdafiә edәn QHT-lәr olaraq Sizә müraciәt

edirik.
Mәlum olduğu kimi, 9 oktyabr 2020-ci ildә Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin

tәşәbbüsü ilә humanitar әsaslarla atәşkәsin elan olunması ilә bağlı Moskvada Rusiya Xarici İşlәr
naziri Sergey Lavrov, Azәrbaycan Xarici İşlәr naziri Ceyhun Bayramov vә Ernәnistan Xarici İşlәr
naziri Zöhrab Mansakyan arasında üç tәrәfli görüş keçirilib. 

Tәxminәn 11 saat davam edәn görüşdәn sonra 4 bәnddәn ibarәt razılıq әldә olunub: 

1. 2020-ci il oktyabrın 10-u saat 12.00-dan etibarәn Beynәlxalq Qırmızı Xaç Komitәsinin me-
yarlarına uyğun vә vasitәçiliyi ilә әsirlәrin vә digәr saxlanılan şәxslәrin vә hәlak olanların
cәsәdlәrinin dәyişdirilmәsi üçün humanitar әsasda atәşkәs elan olunur.

2. Atәşkәs rejiminin konkret parametrlәri әlavә olaraq razılaşdırılacaq.
3. Azәrbaycan Respublikası vә Ermәnistan Respublikası ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin

vasitәçiliyi ilә tәnzimlәnmәnin әsas prinsiplәri әsasında münaqişәnin tezliklә sülh yolu ilә hәlli
mәqsәdilә substantiv danışıqlara başlayırlar;

4. Tәrәflәr danışıqlar prosesinin formatının dәyişmәz olduğunu tәsdiq edirlәr.

Ancaq tәәssüflәr olsun ki, Ermәnistan tәrәfi öz riyakar xislәtinә vә tәcavüzkar mahiyyәtinә
uyğun olaraq imzalanan razılaşmanın bütün maddәlәrini kobud şәkildә pozaraq, atәşkәs haqqında
razılaşmaya әmәl etmәyәrәk Azәrbaycanın hәm cәbhә boyu rayon vә kәndlәrini, hәm dә cәbhәdәn
uzaq mәsafәdә yerlәşәn şәhәrlәrini ağır artilleriya vә raket atәşinә tutmaqda davam edir. 

Ən acınacaqlısı isә odur ki, oktyabrın 11-dә saat 04.00 radәlәrindә Azәrbaycanın ikinci әn
böyüş vә 500 mindәn çox әhalisi olan, cәbhә xәttindәn  80 km uzaqlıqda yerlәşәn Gәncә şәhәri
Ermәnistanın siyasi vә hәrbi rәhbәrliyinin әmri ilә raket atәşinә tutuldu.

11 oktyabr 2020  

Oktyabrın 11-də Gəncəyə raket hücumu edərək 
günahsız uşaq və qadınları qətlə yetirən Ermənistana qarşı 

ciddi addımlar atmağa, təcavüzkarı durdurmağa çağırış edilir.

12 
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Ermәnistanın bu barbar vә vәhşi hücumu nәticәsindә 3 yaşayış binası dağılıb, 7-dәn çox
mülki şәxs ölüb vә 33-dәn çoxu yaralanıb. Ölәnlәr arasında uşaq vә qadınlar da var. Ermәnistanın
bu cinayәti dinc vә günahsız azәrbaycanlılara qarşı törәdilәn vә Xocalıdan sonra növbәti soyqırım
aktıdır.

Atәşkәsin elan olunmasından sonra Ermәnistanın Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı açiq
hücum etmәsi vә onlarla insanı öldürmәsi vә yaralaması tarixdә görünmәmiş bir alçaqlıq vә
cinayәtdir. Ermәnistan bu cinayәt әmәli ilә bir daha sübut etdi ki, o heç zaman әldә olunan razılaş -
maya, imzaladığı sәnәdә әmәl etmәyib. Digәr tәrәfdәn  Ermәnistanın Gәncәni raket atәşinә
tutması hәm dә onu göstәrir ki, işğalçı ölkә әvvәlki illәrdә olduğu kimi yenә dә dünya ictimaiyyәtinin,
konkret olaraq hәmsәdr ölkәlәri kimi sizin mövqeyinizi vә çağırışınızı heçә sayır, bütün beynәlxalq
konvensiyaları kobud şәkildә pozmaqda davam edir. Bunun isә tәk sәbәbi indiyә kimi Ermәnistanın
cәzasız qalması vә işğalçı ölkәyә qarşı hәr hansı bir beynәlxalq sanksiyanın tәtbiq olunmamasıdır.

Biz, aşağıda imza edәn uşaq vә qadın hüquqlarının müdafıәsi ilә mәşğul olan QHT-lәr sizә vә
sizin ölkәlәrin vәtәndaş cәmiyyәti instututlarına müraciәt edir, atәşkәs rejimini riyakarcasına
pozan vә çoxlu sayda günahsız uşaq vә qadını qәtlә yetirәn Ermәnistana qarşı ciddi addımlar
atmağa, tәcavüzkarı durdurmağa çağırırıq. 

Siz münaqişәnin hәllinә mәsul olan ölkәlәr Ermәnistanın bütün dünya qarşısında bu qәdәr
açıq vә birmәnalı şәkildә müharibә cinayәti törәtmәsinә laqeyd qala bilmәzsiniz.  Azәrbaycana
qarşı törәdilәn bu tәcavüzә laqeyd qalmanız, sizin insani dәyәrlәrә, beynәlxalq öhdәliklәrә vә
beynәlxalq humanitar qanuna açıq hörmәtsizliyiniz kimi qiymәtlәndirilәcәkdir.

Ümid edirik ki, ABŞ, Rusiya vә Fransa ictimaiyәti dә Ermәnistanın insanlıq әleyhinә törәtdiyi
bu cinayәti qәti şәkildә pislәyәcәk vә ölkә rәhbәrlәrindәn Ermәnistanın cәzalandırılmasını tәlәb
edәcәklәr.

İmzaladı: 74 QHT

Linklәr:
AZ: https://azvision.az/news/233373/qht-ler-hemsedr-olkelerin-prezidentlerine-muraciet-etdi.html 
EN: https://report.az/en/nagorno-karabakh-conflict/we-hope-that-the-public-of-the-united-sta-

tes-the-russian-federation-and/ 
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BMT-nin Baş katibi cənab Antonio Quttereş
AŞPA-nın prezidenti cənab Rik Daem

ATӘT PA-nın prezidenti cənab Georgi Sereteli
NATO-nun Baş katibi cənab Yens Stolkenberq

NATO PA-nın prezidenti cənab Atilla Mesterhazy
Avro İttifaqı Komissiyasının prezidenti xanım Ursula Van Der Leyen

Avropa Şurasının prezidneti cənab Şarl Mişel
Avropa Parlamentinin prezidenti cənab David Sastoli

UNİCEF-in icraçı direktoru xanım Henrietta Fore

Azәrbaycan QHT-lәrinin Gәncәdә uşaq vә qadınların
Ermәnistanın raket atәşi nәticәsindә öldürülmәsilә bağlı

MÜRACİƏTİ

11 oktyabr 2020-ci il Bakı şəhəri

Hörmәtli xanımlar vә cәnablar,
Mәlum olduğu kimi, 9 oktyabr 2020-ci ildә Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin

tәşәbbüsü ilә humanitar әsaslarla atәşkәsin elan olunması ilә bağlı Moskvada Rusiya Xarici İşlәr
naziri Sergey Lavrov, Azәrbaycan Xarici İşlәr naziri Ceyhun Bayramov vә Ernәnistan Xarici İşlәr
naziri Zöhrab Mansakyan arasında üçtәrәfli görüş keçirilib. 

Tәxminәn 11 saat davam edәn görüşdәn sonra 4 bәnddәn ibarәt razılıq әldә olunub: 

1. 2020-ci il oktyabrın 10-u saat 12.00-dan etibarәn Beynәlxalq Qırmızı Xaç Komitәsinin me-
yarlarına uyğun vә vasitәçiliyi ilә әsirlәrin vә digәr saxlanılan şәxslәrin vә hәlak olanların
cәsәdlәrinin dәyişdirilmәsi üçün humanitar әsasda atәşkәs elan olunur.

2. Atәşkәs rejiminin konkret parametrlәri әlavә olaraq razılaşdırılacaq.
3. Azәrbaycan Respublikası vә Ermәnistan Respublikası ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin

vasitәçiliyi ilә tәnzimlәnmәnin әsas prinsiplәri әsasında münaqişәnin tezliklә sülh yolu ilә hәlli
mәqsәdilә substantiv danışıqlara başlayırlar;

4. Tәrәflәr danışıqlar prosesinin formatının dәyişmәz olduğunu tәsdiq edirlәr.

Ancaq tәәssüflәr olsun ki, Ermәnistan tәrәfi öz riyakar xislәtinә vә tәcavüzkar mahiyyәtinә
uyğun olaraq imzalanan razılaşmanın bütün maddәlәrini kobud şәkildә pozaraq, atәşkәs haqqında
razılaşmaya әmәl etmәyәrәk Azәrbaycanın hәm cәbhә boyu rayon vә kәndlәrini, hәm dә cәbhәdәn
uzaq mәsafәdә yerlәşәn şәhәrlәrini ağır artilleriya vә raket atәşinә tutmaqda davam edir. 

11 oktyabr 2020  

Oktyabrın 11-də Gəncə şəhərini atəşə tutan təcavüzkar 
Ermənistanın cəzalandırılması tələb olunur. 
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Ən acınacaqlısı isә odur ki, oktyabrın 11-dә saat 04.00 radәlәrindә Azәrbaycanın ikinci әn böyük
vә 500 mindәn çox әhalisi olan, cәbhә xәttindәn 80 km uzaqlıqda yerlәşәn Gәncә şәhәri
Ermәnistanın siyasi vә hәrbi rәhbәrliyinin әmri ilә raket atәşinә tutuldu. Ermәnistanın bu barbar vә
vәhşi hücumu nәticәsindә 3 yaşayış binası dağılıb, 7-dәn çox mülki şәxs hәlak olub vә 33-dәn çoxu
yaralanıb. Ölәnlәr arasında uşaq vә qadınlar da var. Ermәnistanın bu cinayәti dinc vә günahsız
azәrbaycanlılara qarşı törәdilәn vә Xocalıdan sonra növbәti soyqırım aktıdır. Ümumilikdә isә son
15 gündә Ermәnistan tәrәfindәn 40 nәfәr mülki şәxs öldürülüb, 230-dan çoxu isә yaralanıbdır.

Atәşkәsin elan olunmasından sonra Ermәnistanın Azәrbaycanın dinc әhalisinә  qarşı açıq
hücum etmәsi vә onlarla insanı öldürmәsi vә yaralaması tarixdә görünmәmiş bir alçaqlıq vә
cinayәtdir. Bundan başqa Ermәnistanın 10 oktyabr 2020-ci ildә imzalanmış Moskva razılaşmasının
bütün bәndlәrini kobud şәkildә pozması bir daha onu sübut etdi ki, işğalçı ölkә son 28 ildә olduğu
kimi yenә dә münaqişәni sülh vә danışıqlar yolu ilә hәll olunmasında qәtiyyәn maraqlı deyil.

Digәr tәrәfdәn  Ermәnistanın Gәncәni raket atәşinә tutması hәm dә onu göstәrir ki, işğalçı
ölkә әvvәlki illәrdә olduğu kimi yenә dә dünya ictimaiyyәtinin, beynәlxalq tәşkilatların qәbul etdiyi
qәtnamәlәri, bәyanatları vә çağırışları heçә sayır, bütün beynәlxalq konvensiyaları kobud şәkildә
pozmaqda davam edir. Bunun isә tәk sәbәbi indiyә kimi Ermәnistanın cәzasız qalması vә işğalçı
ölkәyә qarşı hәr hansı bir beynәlxalq sanksiyanın tәtbiq olunmamasıdır.

Biz, Azәrbaycanda faәliyyәt göstәrәn QHT-lәr böyük narahatçılıq hissi ilә sizә bir daha
müraciәt edir, atәşkәs rejimini riyakarcasına pozan vә çoxlu sayda günahsız uşaq vә qadını qәtlә
yetirәn Ermәnistana qarşı ciddi addımlar atmağa, tәcavüzkarı durdurmağa çağırırıq. 

Siz dünyada sülhün vә tәhlükәsizlyin, insan huquq vә azadlıqlarının qorunmasına, beynәlxalq
hüququn norma vә prinsiplәrinә әmәl edilmәsinә, mülki әhәlinin öldürülmәsini qadağan edәn
beynәlxalq konvensiyaların yerinә yetirilmәsinә mәsul olan vә buna nәzarәt etmәli olan beynәlxalq
tәşkilatlar olaraq Ermәnistanın bütün dünya qarşısında bu qәdәr açıq vә birmәnalı şәkildә müharibә
cinayәti törәtmәsinә laqeyd qala bilmәzsiniz.  Azәrbaycana qarşı törәdilәn bu tәcavüzә laqeyd
qalmanız, sizin insani dәyәrlәrә, beynәlxalq hüquqa vә beynәlxalq humanitar qanuna açıq hörmәt -
sizliyiniz kimi qiymәtlәndirilәcәkdir.

Ümid edirik ki, siz Ermәnistanın insanlıq әleyhinә törәtdiyi bu cinayәti qәti şәkildә pislәyәcәk
vә işğalçı ölkәnin cәzalandırılması üçün lazım olan bütün tәdbirlәri görәcәksiniz.

İmzaladı: 532 QHT

Linklәr:
AZ: https://azvision.az/news/233430/qht-lerden-beynelxalq-teskilatlarin-rehberlerine-muraciet.html 
EN:https://azertag.az/en/xeber/Azerbaijani_NGOs_appeal_to_heads_of_international_organi-

zations_regarding_Armenias_missile_attack_on_Ganja-1610915   
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UNİCEF-in İcraçı Direktoru xanım Henriyetta Fora
Uşaqları Xilasetmə Beynəlxalq Təşkilatının İdarə Heyətinin sədri cənab Robert Guda

Beynəlxalq Uşaq Hüquqları Bürosunun prezidenti cənab Teofan Nikyemaya
SOS Beynəlxalq Uşaq Kəndlərinin prezidenti cənab Siddharta Kaul

Uşaq Müdafiə Fondunun icraçı direktoru xanım Bharti Vahi
Uşaqlar üçün Qlobal Fondunun prezidenti cənab Con Heklinger

Gәncәdә uşaq vә qadınların Ermәnistanın raket atәşi
nәticәsindә öldürülmәsilә bağlı Azәrbaycan QHT-lәrinin

MÜRACİƏTİ

12 oktyabr 2020-ci il Bakı şəhəri

Hörmәtli Xanımlar vә Cәnablar,

Biz, Azәrbaycanda uşaq vә qadınların hüquqlarını müdafiә edәn QHT-lәr olaraq böyük
narahatlıq hissi ilә Sizә müraciәt edirik.

Mәlumat üçün bildiririk ki, sentyabrın 27-dәn etibarәn Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı
başladığı hәrbi tәcavüz nәticәsindә bölgәdә vәziyyәt çox gәrgin hәddә çatmış vә hәrbi әmәliyyatlar
yenidәn bәrpa edilmişdir. Hәrbi әmәliyyatları dayandırmaq vә insan itkisinin qarşısını almaq
mәqsәdilә 9 oktyabr 2020-ci ildә Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin tәşәbbüsü
ilә humanitar әsaslarla atәşkәsin elan olunması ilә bağlı Moskvada Rusiya Xarici İşlәr naziri
Sergey Lavrov, Azәrbaycan Xarici İşlәr naziri Ceyhun Bayramov vә Ermәnistan Xarici İşlәr naziri
Zöhrab Mansakyan arasında üç tәrәfli görüş keçirilib. 

Tәxminәn 11 saat  davam edәn görüşdәn sonra 4 bәnddәn ibarәt razılıq әldә olunub: 

1. 2020-ci il oktyabrın 10-u saat 12.00-dan etibarәn Beynәlxalq Qırmızı Xaç Komitәsinin me-
yarlarına uyğun vә vasitәçiliyi ilә әsirlәrin vә digәr saxlanılan şәxslәrin vә hәlak olanların cәsәd -
lәrinin dәyişdirilmәsi üçün humanitar әsasda atәşkәs elan olunur.

2. Atәşkәs rejiminin konkret parametrlәri әlavә olaraq razılaşdırılacaq.
3. Azәrbaycan Respublikası vә Ermәnistan Respublikası ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin

vasitәçiliyi ilә tәnzimlәnmәnin әsas prinsiplәri әsasında münaqişәnin tezliklә sülh yolu ilә hәlli
mәqsәdilә substantiv danışıqlara başlayırlar;

4. Tәrәflәr danışıqlar prosesinin formatının dәyişmәz olduğunu tәsdiq edirlәr.

12 oktyabr 2020  

Uşaq və qadın hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan QHT-lər atəşkəs rejimini 
pozan və çoxlu sayda uşaq və qadını qətlə yetirən Ermənistanın bu cinayət əməlini

kəskin şəkildə pisləməyə, beynəlxalq ictimaiyyətin erməni vəhşiliyinə və 
vandalizminə laqeyd qalmaması üçün etiraz səsi ucaltmağa çağırış edilir. 
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Əldә olunan razılığa baxmayaraq, Ermәnistan tәrәfi hәr dәfә olduğu kimi yenә dә tәxribata әl
ataraq atәşkәsi pozmuşdur. Azәrbaycanın hәm cәbhә boyu rayon vә kәndlәrini, hәm dә cәbhәdәn
uzaq mәsafәdә yerlәşәn şәhәrlәrini ağır artilleriya vә raket atәşinә tutmaqda davam edir. 

Diqqәtinizә çatdırmaq istәyirik ki, oktyabrın 11-dә saat 02.00 radәlәrindә Azәrbaycanın ikinci
әn böyük vә 500 mindәn çox әhalisi olan, cәbhә xәttindәn  80 km uzaqlıqda yerlәşәn Gәncә
şәhәri Ermәnistanın siyasi vә hәrbi rәhbәrliyinin әmri ilә raket atәşinә tutulub. Hücum nәticәsindә
Gәncә şәhәrindә yerlәşәn 3 yaşayış binası dağıdılıb, 4-ü qadın olmaqla 9 mülki şәxs hәlak olub,
34-dәn çox insan yaralanıb ki, onlardan da 16-sı qadın, 6-sı isә uşaqdır. 

Ermәnistan  1992-ci ildә Xocalıda azәrbaycanlılara qarşı törәtdiyi soyqırımı cinayәtini son iki
hәftәdә Gәncәdә vә digәr rayon vә şәhәrlәrimizdә davam etdirәrәk çoxlu sayda  günahsız uşaq
vә qadını qәtlә yetirib.

Xatırladaq ki, 2017-ci ildә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Füzuli rayonunun Alxanlı kәndinә 82 vә
120 mm-lik minaatanlardan vә ağır qumbaraatanlardan atәş açaraq 18 aylıq qız Zәhra Quliyevanı
vә 50 yaşlı nәnәsi Sahibә Quliyevanı da öldürmüşdülәr. 

Bildiyiniz kimi, IV Cenevrә Konvensiyasına uyğun olaraq silahlı münaqişә zamanı mülki
şәxslәrin, xüsusilә uşaqların qorunması konvensiyanın әsas prinsiplәrindәndir. Tәәssüflәr olsun
ki,  bu qәtllәr Ermәnistanın siyasi vә hәrbi rәhbәrliyinin uşaq qatili olduqlarını, insanlıq әleyhinә
cinayәt törәtdiklәrini vә heç bir beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrinә әmәl etmәdiklәrini
göstәrir.

Biz, aşağıda imza edәn uşaq vә qadın hüquqlarının müdafiәsi ilә mәşğul olan QHT-lәr sizә
müraciәt edir, atәşkәs rejimini riyakarcasına pozan vә çoxlu sayda günahsız uşaq vә qadını qәtlә
yetirәn Ermәnistanın bu cinayәt әmәlini kәskin şәkildә pislәmәyә, beynәlxalq ictimaiyyәtin ermәni
vәhşiliyinә vә vandalizminә laqeyd qalmaması üçün etiraz sәsinizi yüksәltmәyә vә mandatınız
daxilindә  tәcavüzkar Ermәnistanı durdurmağa çağırırıq. 

Ümid edirik ki, siz bizim kollektiv müraciәtә laqeyd qalmayacaq vә Azәrbaycanın mülki
şәxslәrinin kobud şәkildә pozulmuş hüquqların müdafiәsi üçün әlinizdәn gәlәni edәcәksiniz.

Qeyd: Oktyabrın 11-dә Ermәnistanın Gәncә şәhәrindә törәtdiyi vәhşiliyi vә vandalizmi özündә
әks etdirәn fortoşәkillәr müraciәtә әlavә olunur.

İmzaladı: 103 QHT

Linklәr:

AZ: https://azvision.az/news/233523/qht-ler-beynelxalq-teskilatlarin-rehberlerine-muraciet-
edib.html 
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Azәrbaycan QHT-lәrinin Rusiya Federasiyasının
media vә jurnalist tәşkilatlarının nümayәndәlәrinә

MÜRACİƏTİ

12 oktyabr 2020-ci il Bakı, Azərbaycan

Əziz dostlar,
Biz, Azәrbaycan QHT-lәri, Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәyata keçirdiyi tәcavüz vә terror

siyasәti fonunda Rusiya Federasiyasının mediasında müşahidә olunan anti-Azәrbaycan tәbliğatı
ilә әlaqәdar sizә dәrin narahatlıq vә etirazla müraciәt edirik.

Bildiyiniz kimi, 2020-ci il sentyabrın 27-dәn etibarәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Gәncә,
Mingәçevir, Bәrdә, Beylәqan, Xızı, Abşeron vә digәr şәhәr vә kәndlәr dә daxil olmaqla münaqişә
zonasından bir neçә yüz kilometr mәsafәdә yerlәşәn vә azәrbaycanlı mülki әhalinin sıx
mәskunlaşdığı yaşayış mәntәqәlәrini atәşә tutmaq da daxil olmaqla, Azәrbaycan Respublikasına
qarşı yeni hәrbi tәcavüzә vә tәxribata başladı, bu birbaşa beynәlxalq humanitar hüququn norma
vә prinsiplәrinin, xüsusilә 1949-cu il Cenevrә Konvensiyasının kobud şәkildә pozulmasıdır.

12 oktyabr 2020-ci il tarixinә olan mәlumata görә 41 azәrbaycanlı mülki şәxs Ermәnistan
tәrәfindәn qәtlә yetirilmiş, 207 nәfәr isә yaralanmışdır, 1200-dәn çox yaşayış binası vә mülki
obyekt Ermәnistan tәrәfindәn mәhv edilmişdir.

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin tәşәbbüsü ilә 9 oktyabr 2020-ci ildә hu -
manitar әsaslarla atәşkәsin elan olunması ilә bağlı Moskvada Rusiya Xarici İşlәr naziri Sergey
Lavrov, Azәrbaycan Xarici İşlәr naziri Ceyhun Bayramov vә Ermәnistan Xarici İşlәr naziri Zöhrab
Mnatsakanyan arasında üç tәrәfli görüş keçirilib. 

Görüş çәrçivәsindә 4 bәnddәn ibarәt razılıq әldә olunub: 

1. 2020-ci il oktyabrın 10-u saat 12.00-dan etibarәn Beynәlxalq Qırmızı Xaç Komitәsinin me-
yarlarına uyğun vә vasitәçiliyi ilә әsirlәrin vә digәr saxlanılan şәxslәrin vә hәlak olanların
cәsәdlәrinin dәyişdirilmәsi üçün humanitar әsasda atәşkәs elan olunur.

2. Atәşkәs rejiminin konkret parametrlәri әlavә olaraq razılaşdırılacaq.
3. Azәrbaycan Respublikası vә Ermәnistan Respublikası ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdrlәrinin

vasitәçiliyi ilә tәnzimlәnmәnin әsas prinsiplәri әsasında münaqişәnin tezliklә sülh yolu ilә hәlli
mәqsәdilә substantiv danışıqlara başlayırlar;

4. Tәrәflәr danışıqlar prosesinin formatının dәyişmәz olduğunu tәsdiq edirlәr.

Ancaq tәәssüflәr olsun ki, Ermәnistan tәrәfi öz riyakar xislәtinә vә tәcavüzkar mahiyyәtinә
uyğun olaraq imzalanan razılaşmanın bütün maddәlәrini kobud şәkildә pozaraq, atәşkәs haqqında

12 oktyabr 2020  

Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təcavüz və terror siyasəti 
fonunda Rusiya Federasiyasının mediasında müşahidə olunan anti-Azərbaycan

təbliğatı ilə əlaqədar sizə dərin narahatlıq və etiraz bildirilir.
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razılaşmaya әmәl etmәyәrәk Azәrbaycanın hәm cәbhә boyu rayon vә kәndlәrini, hәm dә cәbhәdәn
uzaq mәsafәdә yerlәşәn şәhәrlәrini ağır artilleriya vә raket atәşinә tutmaqda davam edir.

Ən acınacaqlısı isә odur ki, oktyabrın 11-dә saat 02.00 radәlәrindә Azәrbaycanın ikinci әn
böyük vә 500 mindәn çox әhalisi olan, cәbhә xәttindәn 80 km uzaqlıqda yerlәşәn Gәncә şәhәri
Ermәnistanın siyasi vә hәrbi rәhbәrliyinin әmri ilә raket atәşinә tutuldu. Ermәnistanın bu barbar
vә vәhşi hücumu nәticәsindә 3 yaşayış binası dağılıb, 4 qadın da daxil olmaqla 9 mülki şәxs
hәlak olub, 16 qadın vә 6 uşaq da daxil olmaqla 34 nәfәr yaralanıb. 

Ermәnistan bu cinayәt әmәli ilә bir daha sübut etdi ki, Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinin
sülh yolu ilә hәll olunmasında maraqlı deyil vә әvvәlki 28 ildә olduğu kimi, әldә olunmuş razılaş -
malara vә imzalanan sәnәdlәrә heç vaxt әmәl etmәyib.

Bizә mәlumdur ki, rus KİV-lәri yayımlanan verilişlәri vә müvafiq kontenti hazırlayarkәn qonşu
ölkәlәrdә baş verәn hadisәlәrin işıqlandırılmasına xüsusi diqqәt yetirir vә yuxarıda qeyd etdiyimiz
hadisәlәr dә istisna deyil.

Lakin tәәssüf hissi ilә qeyd etmәliyik ki, Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinә hәsr olunmuş
televiziya verilişlәrinin iştirakçıları müәyyәn edilәn zaman balans qorunmur,  әsassız ermәni
mövqeyinin geniş işıqlandırılması vә Azәrbaycanın әdalәtli mövqeyini müdafiә edәn jurnalistlәrә
qarşı ictimai kampaniyaların tәşkili real faktların tәhrif olunmasına, münaqişәnin vә hazırda baş
verәn hadisәlәrin birtәrәfli vә qәrәzli işıqlandırılmasına sәbәb olur.

Yuxarıda deyilәnlәri nәzәrә alaraq biz hesab edirik ki, Rusiya media mәkanında münaqişә ilә
bağlı hadisәlәri işıqlandırarkәn, Rusiya ictimaiyyәtini çaşdıran, anti-Azәrbaycan hisslәrinin kәskin
artmasına sәbәb olan vә Azәrbaycan ictimaiyyәtindә Rusiyaya qarşı dost münasibәtinә mәnfi
tәsir göstәrәn ermәni tәbliğatına daha çox yer ayrılır.

Bu cür vәziyyәt Rusiya ilә Azәrbaycan arasında çoxәsrlik dostluq vә strateji tәrәfdaşlıq
ruhuna ziddir vә bu, eyni zamanda, Azәrbaycanın çoxmilyonlu rusdilli auditoriyasının dәrin
mәyusluğuna sәbәb olur.

Yuxarıda göstәrilәn faktları nәzәrә alaraq biz, Azәrbaycan QHT-lәri, ATƏT-in Minsk Qrupunun
hәmsәdr ölkәsi olan Rusiya Federasiyasının media strukturlarını, televiziya vә radio kanallarını,
habelә Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsini işıqlandıran verilişlәrin müәlliflәrini vә aparıcılarını
mәlumatların vә sәslәndirilәn ekspert rәylәrinin balansını tәmin etmәk üçün lazımi tәdbirlәri
görmәyә çağırırıq.

Biz, Azәrbaycan QHT-lәri ümid edirik ki, Rusiya KİV-lәrinin Azәrbaycan Respublikası ilә
Rusiya Federasiyası arasındakı strateji әmәkdaşlığa vә qarşılıqlı etimada mәnfi tәsir göstәrәn
ermәnipәrәst tәbliğatı bundan sonra yaymaqdan çәkinәcәk vә verilişlәrdә hәr iki tәrәfin mövqeyinә
bәrabәr vә әdalәtli şәkildә şәrait yaradılacaqdır.

İmzaladı: 71 QHT

Linklәr:

AZ: https://azvision.az/news/233578/news.html 
RU: https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3315473.html 
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BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına
BMT-nin Baş katibi cənab Antonio Quttereşə

Terror dövlәti olan Ermәnistanın durdurulması vә
cәzalandırılması tәlәbi ilә Azәrbaycan QHT-lәrinin 

MÜRACİƏTİ

17 oktyabr 2020-ci il Bakı şəhəri

Mәlumat üçün bildiririk ki, 17 oktyabr gecә saat 01 radәlәrindә Ermәnistan növbәti dәfә
Azәrbaycanın ikinci әn böyük şәhәri olan Gәncәyә, mülki әhalinin sıx yaşadığı mәhәllәyә
SCUD/Elbrus ballistik raketlә hücum etmiş vә nәticәdә 13 nәfәr ölmüş, 40-dan çox yaralanmışdır.
Ölәn vә yaralananlar arasında azyaşlı uşaqlar vә qadınlar vә yaşlılar da var.

Son iki hәftәdә artıq üçüncü dәfәdir ki, Gәncә şәhәri Ermәnistan tәrәfindәn şiddәtli raket
hücumuna mәruz qalır vә indiyә kimi bu hücumlar nәticәsindә 27 nәfәr mülki şәxs ölmüş 100-
dәn çox yaralanmışdır. 

Ermәnistan hәrbi vә siyasi rәhbәrliyinin münaqişә zonasından çox uzaqda yerlәşәn vә heç bir
hәrbi zәrurәt olmadan 500 minlik Gәncә şәhәrini bombalaması, qәsdәn vә mәqsәdyönlü şәkildә
böyük dağıdıcı gücә malik SCUD kimi raketlәrdәn istifadә edәrәk günahsız dinc әhalini  hәdәfә
alaraq öldürmәsi tarixә 21-ci әsrdә insanlıq әleyhinә törәdilmiş әn qanlı müharibә cinayәti kimi
daxil olacaqdır.

Azәrbaycan ictimaiyyәtini üzәn vә dәrindәn narahat edәn tәkcә Ermәnistanın bütün dünyanın
gözü önündә törәtdiyi bu vәhşilik, barbarlıq vә terror aktı deyil, bizi ciddi şәkildә hiddәtlәndirәn vә
narahat edәn dünyada tәcavüzkarı durdurmağa vә cәzalandırmağa borclu olan, mәhz bunun
üçün dünya birliyi tәrәfindәn yaradılan BMT-nin Tәhlükәsizlik Şurasının Gәncәdә yaşanan
insanlıq dramına, törәdilәn soyqırımı vә müharibә cinayәtlәrinә sәssiz qalmasıdır.

Hamıya aydındır ki, Gәncәnin dinc әhalisinin kütlәvi şәkildә vә qәsdәn öldürülmәsi әmrini
şәxsәn Ermәnistanın baş naziri Nikol Paşinyan vә müdafiә naziri David Tonoyan tәrәfindәn
verilib vә bu әmr dәrhal icra olunub. BMT-nin nizamnamәsinә, beynәlxalq hüquqa vә beynәlxalq
humanitar hüquqa görә әn azından bu әmri verәn Paşinyan vә Tonoyan, әmri icra edәn digәr
hәrbiçilәr hәrbi cani elan olunmalı vә onların dәrhal tutularaq müvafiq qaydada cәzalandırılması
üçün BMT Tәhlükәsizlik Şurasının prosedurları işә düşmәlidir. 

BMT Tәhlükәsizlik Şurasının Ermәnistanın törәtdiyi cinayәtә bu dәfә dә sәssiz qalsa, bu
tәcavüzkar vә uşaq qatili olan Ermәnistanın tam müdafiәsi vә onun törәtdiyi beynәlxalq cinayәtlәrә
haqq qazandırmaq vә bu cinayәtlәrә şәrik olmaq anlamına gәlәcәkdir. Tarix isә bunu heç kimә
bağışlamayacaq.

17 oktyabr 2020  

BMT Təhlükəsizlik Şurasından oktyabrın 17-də Gəncəyə raket hücumu edərək 
mülki vətəndaşları qətlə yetirən təcavüzkar Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın

və müdafiə naziri David Tonoyanın sərt şəkildə cəzalandırılması tələb olunur. 
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Ona görә dә biz, bu müraciәtә imza atan Azәrbaycan  QHT-lәri BMT Tәhlükәsizlik Şurasından
tәlәb edirik ki, tәcili toplanaraq ilk növbәdә Ermәnistanın insanlıq әleyhinә  törәtdiyi cinayәti qәti
şәkildә pislәsin, sahib olduğu mandatından istifadә edәrәk Gәncәni bombalamaq әmri verәn vә
çoxlu sayda mülki әhalini öldürәn  tәcavüzkar Ermәnistanın baş naziri Nikol Paşinyanın vә
müdafiә naziri  David Tonoyanın sәrt şәkildә cәzalandırılması üçün müvafiq addımlar atsın.

İmzaladı: 531 QHT

Linklәr:

AZ: https://azertag.az/xeber/1616399 
EN: https://apa.az/en/nagorno_garabagh/531-NGOs-operating-in-Azerbaijan-appealed-to-the-

UN-Secretary-General-333175 
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Xanım Elizabet Tichy-Fisslberger 
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının prezidenti

Cənab Peter Maurer
Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin Prezidenti

Xanım Ariana Baurer
Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin

Azərbaycan nümayəndəliyi

Cənab Kris M.A. Kvaya
BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Ofisi

İnsan hüquqlarını pozma və xalqların öz müqəddəratını təyinetmə 
hüququnun həyata keçirilməsinə mane olmaq məqsədilə

muzdlulardan istifadə məsələləri üzrə İşçi Qrupunun sədri

Xanım Fionnuala Ni Aolain
Terrora qarşı mübarizə zamanı insan hüquqlarının təşviqi və 

qorunması üzrə BMT-nin Xüsusi Məruzəçisi

Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycanın işğal olunmuş
әrazilәrinә muzdlu döyüşçülәrin gәtirilmәsi 

haqqında QHT-lәrin

MÜRACİƏTİ

23 oktyabr 2020-ci il Bakı şəhəri

Hörmәtli Xanımlar vә Cәnablar!

Biz böyük narahatçılıq hissi ilә bildiririk ki, Azәrbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğunun
araşdırmaları zamanı son günlәrdә Ermәnistan tәrәfindәn müxtәlif terror tәşkilatlarının üzvlәrinin,
o cümlәdәn xarici ölkә vәtәndaşlarının muzdlu döyüşçü qismindә Azәrbaycanın işğal olunmuş
әrazilәrinә gәtirilәrәk ölkәmizә qarşı istifadә olunması faktı tәsbit olunmuşdur.  

Belә ki, hәrbi әmәliyyatlar zamanı zәrәrsizlәşdirilmiş döyüşçülәr arasında çoxlu sayda  Suriya,
Livan, ABŞ, Kanada vә Fransadan gәlәn muzdlular müәyyәn edilmiş vә onların Ermәnistan
tәrәfindәn münaqişә bölgәsinә gәtirilmәsi haqqında sübut vә dәlillәr aşkarlanmışdır.

23 oktyabr 2020  

Ermənistanın muzdluları münaqişəyə cəlb etməklə beynəlxalq humanitar 
hüququn norma və prinsiplərinin pozması faktını qəti şəkildə pisləməyə və 

bunun qarşısını almaq üçün müvafiq addımlar atmağa çağırılır. 
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Bundan başqa Ermәnistanın tәşәbbüsü ilә  PKK terror tәşkilatının işğal olunmuş Azәrbaycan
torpaqlarında hәrbi bazalar qurması vә Azәrbaycana qarşı vuruşması ilә bağlı әsaslı mәlumatlar
mövcuddur. 

Bildiyimiz ki, muzdlu anlayışı 1949-cu il Beynәlxalq Silahlı Münaqişәlәrdә Qurbanların Müdafiәsi
haqqında I Cenevrә Konvensiyasının I Əlavә Protokolun (1977) 47-ci maddәsindә әksini tapıb.
Hәmin maddәyә әsasәn muzdlunun kombatant vә ya hәrbi әsir statusu almaq hüququ yoxdur.
Yәni muzdluların hәrbi münaqişәdә iştirakı beynәlxalq humanitar hüquqa ziddir.

BMT Baş Mәclisinin 44-cü sessiyasında 4 dekabr 1989-cu il tarixli qәtnamә (44/34) ilә qәbul
edilmiş “Muzdlunun cәlb edilmәsi, istifadәsi, maliyyәlәşdirilmәsi vә tәlimi ilә mübarizә haqqında”
Beynәlxalq Konvensiya" muzdluluqla mübarizәdә әsas hüquqi alәt olaraq muzdluların cәlb
edilmәsi, maliyyәlәşdirilmәsi, onlardan istifadә edilmәsi vә onlara tәlim keçirilmәsini cinayәt
hesab edir. 

Göründüyü kimi, muzdlular beynәlxalq hüquq normalarına görә cinayәtkar kimi tanınır vә
mәhkәmә qarşısından beynәlxalq cinayәtkar qismindә cavab vermәlidirlәr. Muzdluluğa münasibәtdә
"aut dedere aut judiciare” (mühakimә öhdәliyi) prinsipinә müvafiq olaraq universal yurisdiksiya
müәyyәn edilib. 

Ermәnistan hazırda Azәrbaycana qarşı muzdlu döyüşçülәri aktiv cәlb etmәklә növbәti dәfә
beynәlxalq hüququn normalarını kobud şәkildә pozmaqdadır.

Azәrbaycanın QHT-lәri olaraq sizә müraciәt edir vә sizdәn Ermәnistanın muzdluları münaqişәyә
cәlb etmәklә beynәlxalq humanitar hüququn norma vә prinsiplәrinin pozması faktını qәti şәkildә
pislәmәyә vә bunun qarşısını almaq üçün müvafiq addımlar atmağa çağırırıq.

İmzaladı: 49 QHT

Linklәr:

AZ: https://azertag.az/xeber/1622285
EN: https://en.azvision.az/news/133469/-appeal-made-to-international-organizations-regar-

ding-the-mercenaries-brought-to-armenia-.html 
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UNİCEF-in İcraçı Direktoru
xanım Henriyetta Fora

Uşaqları Xilasetmə Beynəlxalq Təşkilatının İdarə Heyətinin sədri 
cənab Robert Guda

Beynəlxalq Uşaq Hüquqları Bürosunun prezidenti
cənab Teofan Nikyemaya

SOS Beynəlxalq Uşaq Kəndlərinin prezidenti
cənab Siddharta Kaul

Uşaq Müdafiə Fondunun icraçı direktoru
xanım Bharti Vahi

Uşaqlar üçün Qlobal Fondunun prezidenti
cənab Con Heklinger

Ermәnistan tәrәfindәn 15 yaşına çatmayan 
şәxslәrin hәrbi әmәliyyatlarda istifadә edilmәsinә 

dair Azәrbaycan QHT-lәrinin

MÜRACİƏTİ

25 oktyabr 2020-ci il Bakı şəhəri

Hörmәtli xanımlar vә cәnablar,

Biz, Azәrbaycanda uşaq hüquqlarını müdafiә edәn QHT-lәr olaraq böyük narahatlıq hissi ilә
Sizә müraciәt edirik.

Mәlumat üçün bildiririk ki, sentyabrın 27-dәn etibarәn Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı baş -
ladığı hәrbi tәcavüz nәticәsindә bölgәdә vәziyyәt çox gәrgin hәddә çatmış vә hәrbi әmәliyyatlar
yenidәn bәrpa edilmişdir. Keçәn müddәt әrzindә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın
şәhәr vә rayonlarına etdiyi silsilә raket hücumları nәticәsindә 10 nәfәr uşaq olmaqla 65 mülki
şәxs öldürülmüş, 300-dәn çoxu yaralanmışdır. Tәәssüf ki, Ermәnistan hәlә dә  hәrbi cinayәt
törәt mәkdә davam edir. 

25 oktyabr 2020  

Ermənistanın 15 yaşına çatmayan şəxsləri hərbi əməliyyatlarda istifadə 
etməsi ilə bağlı beynəlxalq hüquqa zidd hərəkətlərinə lazımi qiymət verilməsinə 

və uşaqları hərbi əməliyyatlara cəlb etməkdən çəkindirməyə çağırılır.

18 
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Bütün beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrini kobud şәkildә pozan işğalçı Ermәnistanın
hәrbi vә siyasi rәhbәrliyi indi dә başqa bir cinayәtә әl ataraq Azәrbaycana qarşı hәyata keçirdiyi
hәrbi әmәliyyatlara 15 yaşına çatmayan uşaqları da cәlb edir. Sizә tәqdim olunan bu link vasitәsilә
hәrbi әmәliyyatlara cәlb olunan uşağın videosunu izlәyә bilәrsiniz (https://youtu.be/e12mWOJPySM). 

Qeyd etmәk istәyirik ki, Ermәnistan tәrәfi 15 yaşına çatmayan uşaqları hәrbi әmәliyyatlara
cәlb etmәklә tәkcә  Cenevrә Konvensiyasının müvafiq bәndlәrini deyil, eyni zamanda, BMT-nin
20 noyabr 1989-cu il Baş Mәclisinin 44-cü sessiyasında qәbul edilәn Uşaq Hüquqları haqqında
Konvensiyanın 38-ci maddәsini dә kobud şәkildә pozur. Belә ki, Konvensiya iştirakçı dövlәtlәrdәn
silahlı münaqişәlәr zamanı uşaqlara aidiyyәti olan beynәlxalq humanitar hüquq normalarına ciddi
riayәt etmәyә çağırır, xüsusilә, 15 yaşına çatmayan şәxslәrin hәrbi әmәliyyatlarda birbaşa iştirak
etmәsini qadağan edir vә bunun üçün bütün tәdbirlәri görmәyә dәvәt edir. 

Lakin Ermәnistanın uşaqları hәrbi әmәliyyatlara açıq şәkildә cәlb etmәsi  bir daha onu gös -
tәrir ki, işğalçı dövlәt heç bir beynәlxalq hüququn prinsiplәrinә hörmәt etmir vә özünün bey nәl -
xalq öhdәliklәrinә etinasız yanaşır. 

Ona görә dә, biz uşaq hüquqlarının müdafiәsi ilә mәşğul olan QHT-lәr sizә müraciәt edir,
Ermәnistanın beynәlxalq hüquqa zidd hәrәkәtlәrinә lazımi qiymәt vermәyә vә uşaqları hәrbi
әmәliyyatlara cәlb etmәkdәn çәkindirmәyә çağırırıq.

İmzaladı: 44 QHT

Linklәr:

AZ: https://azertag.az/xeber/1623707 
EN: https://en.trend.az/azerbaijan/karabakh/3323367.html 
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ABŞ Prezidenti Donald Trampa,
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə,

Fransa Respublikasının Prezidenti Emanuel Makrona

“İctimai Liderlәr Platforması”nın
Ermәnistanın növbәti dәfә atәşkәs rejimini 

kobud şәkildә pozması haqqında

MÜRACİƏTİ

26 oktyabr 2020-ci il Bakı şəhəri

Hörmәtli cәnab Prezidentlәr,

Bildiyiniz kimi, sizin birbaşa tәşәbbüsünüzlә Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә gedәn
hәrbi әmәliyyatların humanitar atәşkәs zәminindә dayandırılması haqqında 10, 18 vә 26 oktyabr
tarixlәrindә Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında razılıq әldә olunmuşdur. Lakin tәәsüflәr olsun ki,
sizin hәr üç tәşәbbüsünüzә işğalçı Ermәnsitan tәrәfindәn mәhәl qoyulmamış vә atәşkәs rejimi bir
neçә dәqiqәdәn sonra kobud şәkildә pozulmuşdur. Ermәnistan hәr atәşkәs razılaşmasından
sonra tәkcә Azәrbaycanın hәrbi mövqelәrini deyil, hәmçinin münaqişә zonasından çox uzaqda
yerlәşәn şәhәr vә rayonlarını, orada yaşayan mülki әhalini hәdәfә almış vә raket atәşinә tutmuşdur. 

Ən dәhşәtlisi isә odur ki, Azәrbaycanın ikinci әn böyük şәhәri olan Gәncә gecә vaxtı  3 dәfә
Ermәnistan tәrәfindәn atılan SCUD tipli ballistik raketlә vurulmuş vә nәticәdә uşaq vә qadın
olmaqla  çoxlu sayda mülki  şәxslәr qәtlә yetirilmiş vә ciddi bәdәn xәsarәti almışdır. Ermәnistan
atәşkәs rejimini pozan zaman tәkcә ballistik raketlәrdәn deyil, eyni zamanda qadağan olunmuş
kasetli bombalardan da istifadә etmişdir. İndiyә kimi Ermәnistanın törәtdiyi bu kimi hәrbi cinayәtlәr
nәticәsindә 65 mülki şәxs hәlak olmuş vә 297 nәfәr yaralanmış, 3000-dәn çox mülki obyektә
ciddi zәrәr dәymişdir.

Ermәnistan yenә dә bu gün, yәni oktyabrın 26-da saat 08.00-da qüvvәyә minmiş 3-cü
humanitar atәşkәs rejimini әvvәlki xislәtinә uyğun olaraq kobud şәkildә pozmuş, Azәrbaycanın
hәrbi mövqelәrini vә mülki әhalinin yaşadığı әrazilәri raket vә artilleriya atәşinә tutmuşdur. Xüsusilә
qeyd olunmalıdır ki, Ermәnistanın bu gün Berd, Çәmbәrәk vә Vardenis rayonları әrazisindәn
Azәrbaycanın Tovuz, Gәdәbәy vә Daşkәsәn rayonlarının atәşә tutulması işğalçı ölkәnin münaqişәnin
coğrafiyasının süni şәkildә genişlәndirilmәsi istәyindәn әl çәkmәdiyini bir daha nümayiş etdirir.

26 oktyabr 2020  

İctimai Liderlər Platforması Ermənistanın humanitar atəşkəs rejimini növbəti dəfə
kobud şəkildə pozması ilə əlaqədar ABŞ Prezidenti Donald Trampa, Rusiya Prezidenti

Vladimir Putinə və Fransa Prezidenti Emanuel Makrona müraciət ünvanlayıb.
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Hörmәtli cәnab Prezidentlәr,

Azәrbaycan ictimaiyyәti Ermәnistanın beynәlxalq hüquq normalarına, götürdüyü öhdәliklәrә
vә әldә olunan razılaşmalara heç vaxt әmәl etmәdiyini çox yaxşı bilir. Zatәn  sizin tәrәfinizdәn
münaqişәnin sülh yolu ilә hәlli üçün hazırlanan baza prinsiplәrini rәdd edәn, bir neçә gün öncә
“münaqişәnin diplomatik hәlli yoxdur” deyәn Ermәnistanın baş naziri N.Paşinyanın bu gün
qüvvәyә minmiş anlaşmanı da pozacağına heç kim şübhә etmirdi. 

Ermәnistanın heç bir razılaşmaya vә kollektiv şәkildә qәbul edilmiş norma vә prinsiplәrә әmәl
etmәmәsinin tәk sәbәbi onun indiyә kimi cәzasız qalmasıdır. Bu cәzasızlıq isә işğalçı ölkәni
ruhlandırır vә yeni cinayәtlәrә sövq edir.

Hesab edirik ki, Ermәnistanın "cәzasızlıq limiti" başa çatmış vә bәşәriyyәt әleyhinә cinayәtlәr
törәtmiş işğalçı ölkәyә qarşı beynәlxalq sanksiyaların tәtbiq olunması günün tәlәbinә çevrilmişdir.

Sizi ATƏT-in Minsk Qrupunun hәmsәdr vә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının daimi üzv ölkәlәrinin
rәhbәrlәri olaraq beynәlxalq hüququn norma vә prinsiplәrinә, sizin çağırışlara әmәl etmәyәn
Ermәnistana qarşı tәsirli tәdbirәr görmәyә çağırırıq.

Ümid edirik ki, siz, hәmsәdr ölkәlәr kimi Ermәnistandan BMT Tәhlükәsizlik Şurasının müvafiq
qәtnamәlәrini qeyd-şәrtsiz yerinә yetirilmәsini vә işğalçı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın bütün
әrazilәrindәn çıxarılmasını tәlәb edәcәk vә belәliklә, regionda sülhün vә әmin-amanlığın bәrqәrar
olmasına töhfә verәcәksiniz.

İmzaladı: 46 QHT

Linklәr:

AZ:https://azertag.az/xeber/Ermenistanin_humanitar_ateskes_rejimini_novbeti_defe_pozmasi_ile_
elaqedar_ABS_Rusiya_ve_Fransa_prezidentlerine_muraciet_unvanlanib-1624375

EN: https://defence.az/en/news/147747 
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Ermәnistanın qadağan olunmuş fosforlu silahdan 
istifadә etmәsinә dair QHT-lәrin

BƏYANATI

31 oktyabr 2020-ci il Bakı şəhəri

Azәrbaycan Ordusunun son 1 ayda işğal olunmuş әrazilәrimizin böyük bir hissәsini, Füzuli,
Cәbrayıl, Zәngilan, Qubadlı rayonları da daxil olmaqla 200 kәnd vә qәsәbәni azad etmәsi, Ermәnistanın
döyüş meydanında darmadağın edilmәsi, 3-cü ölkәnin münaqişәyә cәlb etmәk cәhdinin iflasa
uğraması düşmәnin ağır mәğlubiyyәtini qaçılmaz etmişdi. 

Çarәsiz durumda olan Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyi vәziyyәtdәn çıxış yolu kimi Azәrbaycanın
münaqişә zonasından uzaqda yerlәşәn şәhәr vә rayonlarını ballistik raket atәşlәrinә mәruz qoyur vә
qadağan olunmuş kasetli bombalardan istifadә etmәklә çoxlu sayda mülki әhalimizi qәtlә yetirmәkdә
vә yaralamqda davam edir. Oktyabrın 31-nә olan mәlumata әsaәsәn Ermәnistanın törәtdiyi hәrbi
cinayәt nәticәsindә 91 nәfәr hәlak olmuş, 404 nәfәr isә yaralanmışdır.

Ermәnistan insanlığa qarşı törәdiyi cinayәtlәrin Azәrbaycan xalqını qorxurtmadığını vә torpaqlarını
işğaldan azad etmәkdә qәrarlı olduğunu görәrәk yeni vә daha tәhlükәli metodlara vә tәxribatlara әl
atmağa başlayıb.

Belә ki, bu gün Azәrbaycan müdafiә nazirliyinin verdiyi rәsmi mәlumata görә işğal altında olan
Xocavәnd istiqamәtindә yerlәşәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin 1-ci ümumqoşun ordusunun 37-ci
atıcı diviziyasının 3-cü motoatıcı alayının müdafiә sahәsindәki bölmәlәrinә xeyli sayda fosfor tәrkibli
yükün gәtirildiyi barәdә kәşfiyyat mәlumatı daxil olub.

Ehtimal olunur ki, fosfor tәrkibli döyüş sursatının qeyd olunan әrazilәrә gәtirilmәsindә Ermә -
nistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin mәqsәdi ilk növbәdә onun Azәrbaycan Ordusunun bölmәlәrinә
qarşı tәtbiq edilmәsidir. Digәr tәrәfdәn isә hәmin sursatın guya Azәrbaycan tәrәfindәn әraziyә
sәpәlәndiyi barәdә dezinformasiya yaymaqdır.

Artıq Ermәnistanın tәbliğat maşını guya Azәrbaycan Ordusunun ağ fosfor tәrkibli silah tәtbiq
etmәsi barәdә yalan vә saxta mәlumat yayaraq gәlәcәk tәxribatlar üçün zәmin yaratmağa başlayıb.
Belә ki, bu gün Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Şuşa meşәlәrindә qadağan olunmuş ağ fosfordan
istifadә etmәklә qәsdәn yanğın törәtmiş vә bunu Azәrbaycanın üzәrinә atmağa çalışmışdır.  Ermәnis -
tanın qadağan olunmuş fosforlu silahdan istifadә etmәsi qәbul olunmuş müvafiq beynәlxalq konven-
siyaların növbәti dәfә kobud şәkildә pozulması vә dәhşәtli müharibә cinayәti aktıdır.

31 oktyabr 2020  

Ermənistanın qadağan olunmuş fosforlu silahdan istifadə etməsi faktına 
beynəlxalq təşkilatların adekvat reaksiya verməsi tələb olunur.
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Hesab edirik ki, aidiyyәti beynәlxalq tәşkilatlar Ermәnistan tәrәfindәn törәdilәn bu hәrbi cinayәtә
laqeyd qalmamalı vә ona adekvat qiymәt vermәlidir. Eyni zamanda beynәlxalq ictimaiyyәt Ermәnistanın
hәrbi - siyasi rәhbәrliyini tarix vә hüquq qarşısında mәsuliyyәt daşıyacağı beynәlxalq cinayәtlәr
törәtmәyi dayandırmağa, xalqının gәlәcәk taleyini düşünәrәk işğal olunmuş Azәrbaycan әrazilәrini
tәrk etmәyә, regionda sülhün vә tәhlükәsizliyin yaranmasına mane olmamağa çağırmalıdır. 

İmzaladı: 31 QHT

Linklәr:

AZ: https://report.az/dagliq-qarabag-munaqishesi/qht-ler-ermenistanin-fosforlu-silahdan-istifade-
etmesi-ile-bagli-beyanat-yaydi/



57

Beynəlxalq Söz Azadlığı Mübadiləsi Şəbəkəsinə 
Beynəlxalq Mətbuat İnstitutuna 

Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinə 
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatına 

Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasına 
Avropa Jurnalistlər Federasiyasına 

Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutuna 
Beynəlxalq Media Dəstəyi Təşkilatına 

“Article 19” Təşkilatına

Azәrbaycan QHT-lәrinin Ermәnistanın Azәrbaycana 
hәrbi tәcavüzünü obyektiv işıqlandıran beynәlxalq media

qurumlarına vә jurnalistlәrә tәzyiq göstәrmәsi ilә bağlı

MÜRACİƏTİ

2 noyabr 2020

Mәlumat üçün bildiririk ki, 27 sentyabr-31 oktyabr 2020-ci il tarixlәrindә döyüş zonasından
uzaqda yerlәşәn Azәrbaycanın şәhәr vә rayonlarına Ermәnistanın etdiyi ballistik vә qadağan
olunmuş kasetli raket hücumları nәticәsindә 91 mülki vәtәndaş öldürülüb, 404 şәxs isә yaralanıb.
Ermәnistanın törәtdiyi belә hәrbi cinayәtlәri dünya mәtbuatı geniş işıqlandırılıb.

Lakin ermәni diasporu Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi haqqında hәqiqәtlәri işıqlandıran,
obyektiv mәlumat yayan, hәtta neytral mövqe nümayiş etdirәn, Ermәnistanın vә ermәni diasporunun
maraqlarına cavab vermәyәn media orqanlarını, jurnalistlәri, ictimai fәalları hәdәfә götürür,
onlara ciddi tәzyiqlәr göstәrirlәr. Ermәni lobbisi azad sözü basqı altında saxlamağa çalışaraq
münaqişә ilә bağlı obyektiv vә neytral mövqe göstәrәn jurnalistlәri ölümlә hәdәlәyir, tәhdid vә
tәhqir edir. 

Belә nümunәlәrdәn biri Fransanın TF1 kanalının әmәkdaşı xanım Liseron Budulun hazırladığı
reportajla bağlıdır. Belә ki, xanım Budul Azәrbaycana sәfәr edәrәk Gәncә, Bәrdә, Tәrtәr vә digәr
yaşayış mәntәqәlәrindә Ermәnistanın mülki әhalimizi artilleriya vә raket atәşinә tutmasının
şahidi olmuş vә bu haqda obyektiv reportaj hazırlamışdır.

Reportaj yayımlandıqdan sonra  Fransadakı ermәni lobbisinin üzvlәri xanım Liseron Budula
vә TF1 kanalının qarşı total hücum vә tәzyiqlәr etmiş vә jurnalisti ölümlә hәdәlәmişlәr. Nәticәdә
TF1 hәmin reportajın yayımını dayandırmaq vә onu sistemdәn silmәk mәcburiyyәtindә qalıb.

2 noyabr 2020  

Azərbaycanda media və jurnalistlərin hüquqlarının qorunması sahəsində 
fəaliyyət göstərən QHT-lər erməni lobbisinin Ermənistanın Azərbaycana hərbi

təcavüzünü obyektiv işıqlandıran beynəlxalq media qurumlarına və jurnalistlərə
təzyiq göstərməsi ilə bağlı aidiyyəti beynəlxalq təşkilatları etiraz etməyə çağırır.
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“NY Times” qәzetinin İstanbuldakı müxbiri Karlotta Qallın dә ermәnilәrin eyni şәkildә mәnәvi
vә siyasi terroruna mәruz qalmışdır. Belә ki, qәzetin redaksiyası vә jurnalist Ermәnistanın
Azәrbaycanın dinc әhalisini ballistik raketlә qәtlә yetirmәsini  işıqlandırdığına görә ermәnilәrin
ciddi tәzyiqi vә tәhdidi ilә üzlәşib.

Bizi narahat edәn hallardan biri dә budur ki, Fransanın “Şarl Ebdo” jurnalında dünyanın üç
sәmavi dinindәn birinin peyğәmbәrinin karikaturasuna söz azadlığı kimi yanaşılması siyasәti
fonunda Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi ilә bağlı balanslı reportaja ermәni lobbisinin açıq
tәhdidlәrinin artması vә buna adekvat reaksiyanın verilmәmәsi bizdә dәrin tәәssüf vә tәәccüb
hissi doğurur. 

Ermәni lobbisinin azad sözә, ifadә azadlığına, jurnalistikanın obyektivlik, tәrәfsizlik vә qәrәz -
sizlik prinsiplәrinә qarşı açıq müharibә elan etmәsi bizdә böyük narahatlıq yaradıb.

Hesab edirik ki, ermәni lobbisinin bütün dünyada müstәqil medianı susdurmaq cәhdlәri ilk
növbәdә beynәlxalq media institutları kimi sizi narahat etmәli  vә bu qanunsuzluğa açıq etirazınızı
bildirmәlisiniz. 

Azәrbaycanın jurnalist vә media hüquqlarının qorunması istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrәn
QHT-lәr olaraq sizdәn baş verәn bu kimi hadisәlәrә etiraz etmәyә vә ermәni lobbisinin azad sözü
susdurmaq cәhdinin qarşısını almağa çağırırıq.

İmzaladı:  31 QHT

Linklәr:

AZ: https://azertag.az/xeber/1631443 
EN:https:/ /en.azvision.az/news/134220/azerbai jans-ngos-send-appeal-to- int l -

organisations%C2%A0.html 
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Aksiya iştirakçıları Fransa Senatında qondarma rejimin tanınması ilә bağlı müraciәtin müzakirәyә
çıxarılmasına etiraz ediblәr. Aksiyada 13 vәtәndaş cәmiyyәti adından Fransanın Azәrbaycandakı
sәfirliyinә müraciәt edilib.

Etiraz aksiyasının iştirakçıları bildiriblәr ki, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü bütün dünya vә
beynәlxalq tәşkilatlar tanıyır. Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü ilә bağlı Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatının
4 qәtnamәsi olsa da, hәmin sәnәdlәri Azәrbaycan hәrbi gücü hesabına icra etdi. Belә bir halda
Fransa Senatının bu cür qondarma mәsәlәyә baxmaq cәhdi Azәrbaycanın vәtәndaş cәmiyyәti
tәrәfindәn etirazla qarşılanır, bu etiraz müraciәtimizi sәfirlik vasitәsilә Fransa Senatına çatdırmaq
istәyirik. Tәlәb edirik ki, Fransa Senatında nәinki bu mәsәlәyә baxılmasın, Fransa Senatı bu mә -
sәlә ilә bağlı açıqlama versin. Qarabağ Azәrbaycandır, Azәrbaycan vәtәndaş cәmiyyәti dә
dövlәtimiz, xalqımız vә ordumuzla hәmrәydir".

Mәtbuat linki: https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3337614.html 

Fransa Respublikası Senatının üzvlərinə

Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgәsindә 
işğalçı Ermәnistan tәrәfindәn yaradılmış qondarma

rejimin tanınmasının müzakirәyә çıxarılması 
tәşәbbüsünә dair qәtnamә layihәsi barәdә

MÜRACİƏT

20  noyabr 2020-ci il Bakı, Azərbaycan

Hörmәtli Senatorlar,
Biz, Azәrbaycan QHT-lәri, Fransa Senatının Azәrbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ

bölgәsindә işğalçı Ermәnistan tәrәfindәn yaradılmış qondarma rejimin tanınması ilә bağlı qәtnamә
layihәsinin cari ilin noyabrın 25-dә müzakirәyә çıxarılmasına dair tәşәbbüsü böyük narahatlıq vә
tәәssüf  hissi ilә qarşıladıq.

Bildiyiniz kimi, 2020-ci il sentyabrın 27-dә Azәrbaycana qarşı yeni genişmiqyaslı hәrbi
tәcavüzә başlayan Ermәnistan ordusu hәm münaqişә zonasında, hәm dә ondan çox uzaqda
dinc әhalinin sıx yerlәşdiyi yaşayış mәntәqәlәrini intensiv raket atәşin tutdu. 16 noyabr tarixinә
olan mәlumata görә, Ermәnistanın qeyri-insani hücumları nәticәsindә 94 azәrbaycanlı mülki
şәxs hәlak olub vә 414 nәfәr yaralanıb. Bu hücumlar zamanı Ermәnistan tәrәfindәn SCUD/Elbrus
raketlәrindәn, o cümlәdәn qadağan edilmiş silahlardan, xüsusilә  kasetli vә ağ fosforlu bombalardan
geniş istifadә edilib. Hәrbi әmәliyyatlar dövründә Avropa, Amerika, Avstraliya vә Yaxın Şәrqdәn
olan muzdluların vә terror tәşkilatları üzvlәrinin Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycana qarşı istifadә
edildiyi dair kifayәt qәdәr faktlar açıqlanıb.

Fransa Senatında qondarma rejimin tanınması ilə bağlı müraciətin 
müzakirəyə çıxarılmasına etiraz məqsədilə bir qrup QHT nümayəndəsi 

Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib.

22 
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Hәrbi әmәliyyatların gedişindә Azәrbaycan 3 dәfә elan olunmuş humanitar atәşkәs rejiminә
әmәl edib, münaqişәnin BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәri çәrçivәsindә sülh yolu ilә hәll
olunmasına hazırlığını ifadә edib, lakin Ermәnistan bütün bunlara mәhәl qoymayıb vә atәşkәs
rejimini kobud şәkildә pozub.

Müharibә dövründә hәrbi әmәliyyatların dayandırılması vә sülh razılaşması ilә bağlı irәli
sürülәn bütün tәkliflәr Ermәnistan tәrәfindәn rәdd edilib. Yalnız noyabrın 10-da müharibәnin
faciәvi nәticәlәrә sәbәb olacağını dәrk etdikdәn sonra Ermәnistan rәhbәrliyi atәşkәsә vә
Azәrbaycanın işğal altındakı әrazilәrini boşaltmağa razılıq verib. 

Ermәnistanın da dәstәklәdiyi bu anlaşma münaqişәnin qısa müddәt әrzindә BMT Tәhlükәsizlik
Şurasının qәbul etdiyi qәtnamәlәr әsasında hәlli üçün әlverişli şәrait yaradır. İnanırıq ki, bu razı-
laşmadan sonra Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında uzun müddәt davam edәn düşmәnçilik
başa çatacaq, Azәrbaycanın ermәni әsilli vәtәndaşları digәr çoxsaylı xalqların nümayәndәlәri
kimi ölkәmizin ayrılmaz hissәsi olan Dağlıq Qarabağda sülh vә tәhlükәsizlik şәraitindә yaşayacaqlar.
Bu barәdә Azәrbaycanın rәsmi mövqeyi dәfәlәrlә bәyan edilib vә  bütün dünyaya çatdırılıb.

Hörmәtli Senatorlar,
30 illik münaqişәyә son qoyan tarixi razılaşma әldә olunduqdan sonra Fransa senatının işğal

nәticәsindә yaradılmış qanunsuz rejimi açıq şәkildә dәstәklәmәsi ehtimalı heç cürә başa düşülәn
vә qәbul edilәn ola bilmәz. Azәrbaycan Respublikasının beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış sәrhәdlәri
daxilindәki bu qanunsuz rejimin  tanınması cәhdi aşağıdakı sәbәblәrdәn hәm Fransanın beynәlxalq
mandatı vә öhdәliklәri ilә ziddiyyәt tәşkil edir, hәm dә beynәlxalq hüququn әsas norma vә prin -
siplәrini kobud şәkildә pozur:

- ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdr dövlәti kimi Fransa Ermәnistanla Azәrbaycan arasında
tәrәfsiz vasitәçi rolunu qәbul edib. Bu baxımdan hәrbi xunta rejiminin tanınması Fransaya
verilmiş mandatının ciddi şәkildә pozulması olacaq;

- Fransa Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı Tәhlükәsizlik Şurasının 5 daimi üzvündәn biri kimi Ermә -
nistan silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal olunmuş bütün әrazilәrindәn tamamilә, dәrhal vә
qeyd-şәrtsiz çıxarılmasını tәlәb edәn vә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünü, suverenliyini vә
beynәlxalq sәviyyәdә tanınan sәrhәdlәrinin toxunulmazlığını birmәnalı müdafiә edәn 822, 853,
874 vә 884 saylı qәtnamәlәrinә sәs verib. Senata tәqdim olunan qәtnamә layihәsi isә tamamilә
bu sәnәdlәrdә göstәrilәn müddәalara ziddir;  

- Avropa İttifaqının üzvü olaraq Fransanın belә bir qәrar layihәsini müzakirәyә çıxarması
Avropa İttifaqı tәrәfindәn Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә dәstәk ifadә edәn çoxsaylı sәnәdlәrin
әleyhinәdir; 

- Bu tәşәbbüs Azәrbaycan Respublikası vә Fransa Respublikası arasında 1993-cü il dekabrın
20-dә Paris şәhәrindә imzalanmış "Dostluq, qarşılıqlı anlaşma vә әmәkdaşlıq haqqında”
Müqavilәnin ruhuna uyğun deyil vә bu sәnәdin müddәalarını ciddi şәkildә pozur.

Fransa Senatının yuxarıda qeyd olunan beynәlxalq hüququn rәhbәr norma vә prinsiplәrini
kobud şәkildә pozaraq qondarma rejimin tanınmasına rәvac verәn addım atması nәinki dünyada
bu cür qanunsuz meyllәrin güclәnmәsinә tәkan verәcәk, hәmçinin Ermәnistanla Azәrbaycan
arasında münaqişәnin yenidәn alovlanmasına gәtirib çıxara bilәr.

Bunu nәzәrә alaraq, biz, Azәrbaycanın QHT rәhbәrlәri beynәlxalq hüququn vә qlobal tәh -
lükәsizlik arxitekturasının tәәssübkeşlәrindәn biri olan Fransa Respublikasının Senatına müraciәt
edir vә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә hörmәtlә yanaşmağa, adı çәkilәn qәtnamә layihәsini
rәdd etmәyә çağırırıq.
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Hörmәtlә,

1. Tural Gәncәliyev – Dağlıq Qarabağın Azәrbaycanlı İcması İctimai Birliyi
2. Rauf Zeyni – Milli QHT Forumu
3. Sәltәnәt Qocamanlı- İnsan Hüquqları vә Qanunçuluğun Müdafiәsi İctimai Birliyi
4. Nәrgiz Xәlәf - Azәrbaycan Gәnclәrinin Avropaya İnteqrasiyası Tәşkilatı
5. Ramil İskәndәrli - "Hüquqi Tәhlil vә Araşdırmalar" İctimai Birliyi
6. Nüşabә Mәmmәdova  - "Beynәlxalq Dialoq vә İnkişaf Alyansı" İctimai Birliyi
7. Asim Vәliyev - “Gәnclәrin Töhfәsi” İctimai Birliyi
8. Asif Əsgәrli - "Azәrbaycan Demokratik Tәlәbә Gәnclәr Tәşkilatı" İctimai Birliyi
9. Vәfa Abbasova – “Azәrbaycan Qadınları Respublika Cәmiyyәti” İctimai Birliyi
10. Fuad Hüseynzadә - "Diaspor Fәaliyyәtinә Jurnalistlәrin Dәstәyi" İctimai Birliyi
11. Toğrul Allahverdiyev - "Üçüncü Sektor" İctimai Birliyi
12. Mәleykә Əlizadә - "Gәncә Regional Qadın Mәrkәzi" İctimai Birliyi
13. Fәrid Şahbazlı- "İslahatçı Gәnclәr"  İctimai Birliyi
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“Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә yerlәşәn maddi-mәdәniyyәt nümunәlәrini, o cümlәdәn
tarixi-dini abidәlәri mәhv etmәk Ermәnistanın tәcavüzkar siyasәtinin tәrkib hissәlәrindәn biridir.

Azәrbaycanın işğal edilmiş әrazilәrindә tarixi-dini abidәlәrin ümumi sayı 403-dür. Onlardan 67-
si mәscid, 144-ü mәbәd, 192-si isә ziyarәtgahlardır. Qәbiristanlıqların sayı isә 900-dәn artıqdır.

Ermәnistanın işğalçılıq siyasәti nәticәsindә Azәrbaycan xalqına mәxsus çoxәsrlik qәdim tari-
xi-dini abidәlәr dağıdılaraq yerlә-yeksan edilmiş, onların bir qismi isә saxtalaşdırılaraq
ermәnilәşdirilmişdir. Tәcavüzkar dövlәtin bu cür vandal әmәllәrә әl atmaqda әsas mәqsәdi bizim
minilliklәr әrzindә yaşadığımız torpaqlarda hәm tarixi keçmişimizi, hәm dә mәnәvi yaddaşımızı
mәhv etmәkdir.

Ermәnistan Azәrbaycan xalqına mәxsus tarixi-dini abidәlәrә qarşı tәcavüzünü müxtәlif
istiqamәtlәrdә aparır. Belә ki, milli mәnsubiyyәti vә dini әnәnәlәri özündә әks etdirәn abidәlәr
tamamilә dağıdılmış vә ya ermәnilәşdirilmәsinә, özgәlәşdirilib dәyişdirilmәsinә cәhdlәr edilmişdir.

İşğal altındakı müsәlman dini kimliyinә aid olan abidәlәr, o cümlәdәn digәr mәdәniyyәt
nümunәlәri dağıdılmaqla yanaşı, hәm dә tәhqir olunur. Son illәrdә mәscidlәrdә mal-qara vә digәr
heyvanların saxlanılması faktı Qәrb ölkәlәrinin fotomüxbirlәri tәrәfindәn dә lentә alınmış vә bütün
dünya ictimaiyyәti bu kadrlarla tanış olmuşdur.

Bundan başqa, Qafqaz Albaniyasına mәxsus mәbәdlәr ermәnilәşdirilәrәk qriqoryanlaşdırıl-
mışdır.

Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgәsi vә onun әtrafındakı 7 rayonun әrazisindә yerlәşәn
Yuxarı vә Aşağı Gövhәr Ağa mәscidlәri (Şuşa), Saatlı mәscidi (Şuşa) vә Ağdamda Cümә mәscidi
dağıdılmış, Ağoğlan (Laçın rayonu), Xudavәng (Kәlbәcәr rayonu), Gәncәsәr mәbәdlәri (Ağdәrә
rayonu) vә sair ermәnilәşdirilәrәk qriqoryanlaşdırılmışdır. Bәzәn isә ermәnilәr işğal etdiklәri

Fәrdi Müraciәtlәr2

16 noyabr 2020

Ermənilərin tarixi-mədəni abidələrimizi dağıtması və bütün bəşər mədəniyyətinə
qarşı təcavüzü ilə bağlı “Azərbaycan  Milli İnkişaf Layihəsi” İctimai Birliyinin bəyanatı
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әrazilәrdә yerlәşәn mәscidlәrin Azәrbaycan xalqına deyil, başqa dövlәtlәrә mәxsus olduğunu
iddia edir vә bu niyyәtlә mәkrli addımlar atırlar.

Ermәnilәrin bu cür vandal әmәllәrinә Ermәnistandakı tarixi Azәrbaycan әrazilәrindә yerlәşәn
dini abidәlәr dә mәruz qalmışdır. İrәvan Şah Abbas mәscidi, Dәmirbulaq mәscidi, Hacı Novruz
Əli mәscidi, Sәrdar mәscidi, Buğakar ziyarәtgahı, Ağadәdә ziyarәtgahı vә digәr müqәddәs
yerlәri ermәnilәr tamamilә uçurmuş, Göy mәscidin isә memarlıq xüsusiyyәtlәrini dәyişdirәrәk
onun İran abidәsi olduğu iddia edilmişdir.

Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә insanlıq vә mülkiyyәt әleyhinә olan cinayәtlәrә,
mәdәni irsin dağıdılmasına görә Ermәnistan mәsuliyyәt daşıyır. Ermәnistanın xalqımıza mәxsus
abidәlәri dağıtması “Silahlı münaqişә baş verdikdә mәdәni dәyәrlәrin qorunması haqqında”
1954-cü il Haaqa Konvensiyası, “Arxeoloji irsin mühafizәsi haqqında” 1992-ci il Avropa Konvensiyası
vә “Ümumdünya mәdәni vә tәbii irsin mühafizәsi haqqında” YUNESKO-nun 1972-ci il Konvensiyasının
tәlәblәrinә ziddir. Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycan xalqının mәdәni irsinin mәhv edilmәsinә vә
saxtalaşdırılmasına yönәlmiş, beynәlxalq sәnәdlәrdә bәşәri cinayәt kimi qiymәtlәndirilәn bu
әmәllәr bütün bәşәr mәdәniyyәtinә qarşı tәcavüzdür.

“Azәrbaycan Milli İnkişaf Layihәsi” İctimai Birliyi beynәlxalq strukturları ikili standartlar
siyasәtindәn әl çәkmәyә vә öz hәrәkәtlәri ilә bütün regionun sabitliyini tәhlükә altına qoya
bilәcәk tәcavüzkar ölkә olan Ermәnistana lazımi tәzyiq göstәrmәyә çağırır”.

Rauf Rəcəbov,
Azərbycan Milli İnkişaf Layihəsi İctimai Birliyinin sədri
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Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycana qarşı 1990-cı ildәn bәri davam etmiş 30 illik işğalçılıq
siyasәti nәticәsindә qanunla Azәrbaycana mәxsus olan әrazilәrdә ermәnilәr bitki vә heyvanlar
alәmini mәhv edib, su hövzәlәrini çirklәndirib, eyni zamanda axar suların qarşısını alaraq әrazidә
süni quraqlıq yaratmış, min illik çinar ağacları da daxil olmaqla meşәlәri amansızcasına qırmışlar.
Bunu işğaldan azad edilmiş әrazilәrdә aparılan ilkin müşahidәlәr vә  videogörüntülәrlә işğaldan
әvvәlki dövrlә müqayisәli şәkildә açıq-aydın görmәk olur. 

Hazırda Azәrbaycan-Rusiya-Ermәnistan arasında 10.11.2020-ci il tarixdә imzalanan birgә
üçtәrәfli bәyanata uyğun olaraq Kәlbәcәr, Laçın vә Ağdam rayonlarına qeyri-qanuni yerlәşdirilәn
ermәnilәrin hәmin әrazilәrdәn çıxarılması prosesi hәyata keçirilmәkdәdir. Ərazini tәrk edәn
ermәnilәr öz çirkin vә bәdbin niyyәtlәrini davam etdirәrәk mәqsәdli şәkildә meşәlәrә od vurur,
çoxillik ağacları qırır, heyvanat alәmini mәhv edir vә belәliklә hәmin әrazilәrin ekosisteminә ciddi
tәhdidlәr yaradırlar. Bütün bunlara rәğmәn beynәlxalq tәşkilatlar işğaldan azad olunmuş Azәrbaycan
әrazilәrindә ermәnilәrin törәtdiklәri ekoloji cinayәtlәrin qarşısını almağa cәhd göstәrmir vә
mәsәlәyә biganә yanaşırlar. 

Yuxarıda adı çәkilәn müvafiq bәyanatla Azәrbaycanın işğaldan azad edilmiş әrazilәrindәn
çıxarılan ermәnilәr tәrәfindәn törәdilәn ekoloji terror aktları YUNESKO-nun Ümumdünya mәdәni
vә tәbii irsin qorunması haqqında Konvensiya (16 noyabr 1972-ci il), BMT-nin İqlim Dәyişmәlәri
üzrә Çәrçivә Konvensiya (Kioto Protokolu, 1992-ci il), BMT-nin Bioloji müxtәliflik haqqında
Konvensiya (5 iyun 1992-ci il), "Kökünün kәsilmәsi tәhlükәsi olan vәhşi fauna vә yabanı flora
növlәrinin beynәlxalq ticarәti haqqinda" Konvensiya (Vaşinqton şәhәri, 3 mart 1973-cü il),
Transsәrhәd kontekstindә әtraf mühitә tәsirin qiymәtlәndirilmәsi haqqında Konvensiya (Espo
şәhәri, 25 fevral 1991-ci il), "Sәrhәdlәrarası kontekstdә әtraf mühitә tәsirin qiymәtlәndirilmәsinә
dair Konvensiya (01.02.1999), "Böyük mәsafәlәrdә havanın transsәrhәd çirklәndirilmәsi haqqında"
Konvensiya (Cenevrә şәhәri, 13 noyabr 1979-cu il), BMT-nin "Sәrhәddәn keçәn su axınlarının vә
beynәlxalq göllәrin mühafizәsi vә istifadәsi üzrә" Konvensiya (Helsinki şәhәri, 17 mart 1992-ci il),
Bitki mühafizәsi haqqında beynәlxalq Konvensiya (Roma, 1951-ci il) vә digәr qәbul edilmiş
Azәrbaycan Respublikasının da ratifikasiya etdiyi mühüm beynәlxalq sәnәdlәrin müvafiq
maddәlәrinin pozulmasını tәsbit edir.

Bütün bunlar bizi ciddi şәkildә narahat edir vә böyük tәәssüf hissi keçiririk. Ermәnilәrin
işğaldan azad edilmiş Azәrbaycan әrazilәrindә törәtdiyi ekoloji terror aktını qәti şәkildә pislәyir vә
bu әmәllәri törәdәnlәrә qarşı әdalәtli beynәlxalq hüquqi qiymәtin verilmәsini tәlәb edirik.

Ermənilərin törətdiyi ekoloji terrorla bağlı "Şəfəq" 
Ekoturizm ictimai birliyinin bəyanatı
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27 sentyabr-10 noyabr 2020-ci il tarixlәrindә 44 gün davam edәn Vәtәn müharibәsindә
Azәrbaycan Respublikası öz әrazi bütövlüyünü bәrpa edәrkәn Ermәnistan Respublikasının
ordusu vә vәtәndaşlarının tәcavüzünә mәruz qalmışdır. Belә tәcavüz hadisәlәri razılaşmaya
әsasәn 15 noyabr 2020-ci il tarixindә boşaldılmalı olan Azәrbaycan Respublikasının Kәlbәcәr
rayonu әrazisi, onun tәbiәti, tarixi yerlәri vә abidәlәri, infrastukturu, yaşayış mәskәnlәrindә kütlәvi
hal almışdır.

Kәlbәcәr rayonu әrazisinә görә Azәrbaycan Respublikasının әn böyük rayonudur. Bu rayon
әrazisindә heç bir kәnddә Qarabağ ermәnilәri yaşamamışdır. 1993-cü ilin aprel ayında Ermәnistan
ordusu Kәlbәcәr rayonunu işğal etmiş, etnik tәmizlәmә aparmış, rayonun hamısı azәrbaycanlılardan
ibarәt olan әhalisini tamamilә әrazidәn çıxarmışdır. Əhalinin Kәlbәcәrdәn çıxması üçün 10 saat
vaxt verilmiş, evlәrini tәrk edәn mәcburi köçkünlәr dağlar vә meşәlәrlә piyada hәrәkәt edәrәk
Azәrbaycanın digәr bölgәlәrinә yerlәşmişlәr. Muzeylәrin, inzibati binaların, evlәrin әşyalarını,
sәnәdlәrini köçürә bilmәyәn Kәlbәcәr rayonu әhalisi son 27 ildә çәtin günlәr keçirmiş, Azәrbaycan
Respublikasının hәr yerinә dağılmışdır.

Kәlbәcәr rayonunun Ermәnistan ordusu tәrәfindәn işğal edilmәsi dünya dövlәtlәri vә beynәlxalq
tәşkilatlar tәrәfindәn pislәnilmiş, qınanmış vә işğalçıların rayonu boşaltması üçün sәnәdlәr qәbul
edilmişdir. BMT Tәhlükәsizlik Şurası 822 saylı qәtnamә qәbul edәrәk Ermәnistan ordusunun
işğal etdiyi Kәlbәcәr rayonundan çıxmasını tәlәb etmişdir. Bu vә digәr sәnәdlәrә mәhәl qoymayan
işğalçı Ermәnistan ordusu Kәlbәcәr rayonundan çıxmamış, әksinә işğalı davam etdirmişdir. Son
27 ildә Ermәnistan Respublikası Kәlbәcәr rayonunda ermәnilәrin mәskunlaşmasını tәşviq etmiş,
Ermәnistan, Yaxın Şәrq ölkәlәri, Avropa, Amerika vә Avstraliyadan olan çoxlu sayda ermәni
әhalini qanunsuz olaraq yerlәşdirmişdir. Kәlbәcәr rayonunun resursları, meşә vә su tәsәrrüfatı,
tarixi abidәlәri, azәrbaycanlı әhalinin evlәri kobud şәkildә istismar edilmişdir.

Hazırda razılaşmaya әsasәn Kәlbәcәr rayonu әrazisindәn işğalçı Ermәnistan Respublikası
ordusu çıxmalı, Azәrbaycan Respublikası әhalisi öz dәdә-baba torpaqlarına qayıtmalıdır. Tәәssüf
ki, işğalçı Ermәnistan ordusu vә onun vәtәndaşları razılaşmanı provokasiya etmәyә çalışır,
dünya ictimaiyyәtinin gözü qarşısında dağıntılar vә yanğınlar törәdirlәr. Onlar beynәlxalq
konvensiya vә qәrarların tәlәblәrinә әmәl etmir, gedәrkәn daha çox ziyan vurmağa çalışırlar.
Kәlbәcәrin meşәlәrindә ağaclar sürәtlә doğranır vә Ermәnistana daşınır, әksәr yerlәrdә meşәlәr
yandırılır. Qәsb etdiklәri vә azәrbaycanlılara mәxsus olan evlәr sökülür, materialları daşınır,
çıxarkәn yandırılır. İnfrastruktur dağıdılır, elektrik dirәklәri çıxarılır, naqillәr kәsilir, yararsız hala
salınır. Mәktәblәr, ictimai binalar yandırılır, әşyaları daşınır vә ya yararsız hala salınır. Apara
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bilmәdiklәri ev heyvanlarını kütlәvi şәkildә öldürür, başını kәsirlәr. Vandalizm hәrәkәtlәri Kәlbәcәr
rayonunda baş alıb gedir. Əlbәttә bütün vurulan ziyan qiymәtlәndirilir vә gәlәcәkdә hüquqi
müstәvidә tәlәb edilәcәkdir.

Kәlbәcәr rayonu tarixi yerlәri vә abidәlәri ilә zәngin bölgәdir. Burada Qafqaz Albaniyası
tarixinә vә mәdәniyyәtinә aid zәngin mәdәni irs müşahidә olunur. Xudavәng vә Gәncәsәr
mәbәdlәri kimi onlarla kilsә vә monastır Kәlbәcәr rayonu әrazisindә yerlәşir. Qәdim incәsәnәt
nümunәlәri olan qayaüstü tәsvirlәrdәn müsәlman qәbir abidәlәrinә qәdәr çoxsaylı bәdii-plastik
әsәrlәr Kәlbәcәrin hәr yerinә yayılmışdır. Kәlbәcәr muzeyi Azәrbaycan Respublikasının әn
zәngin muzeylәrindәn olmuşdur. Hazırda Ermәnistan Respublikasının ordusu vә son 27 ilin
qanunsuz sakinlәri Azәrbaycan Respublikasına vә onun xalqına mәxsus mәdәni irs nümunәlәrini
Ermәnistana daşıyır, muzeylәri, kilsә vә monastırları boşaldır, onların dәyәrli әşya vә eksponatlarını
ölkәdәn çıxarırlır. Bu göz görә-görә qaçaqmalçılıqdır.

MİRAS Mәdәni İrsin Öyrәnilmәsinә Kömәk İctimai Birliyi bütün müvafiq beynәlxalq konvensiya
vә tәlimatları әsas gәtirәrәk dünya mәdәni irs ictimaiyyәtini, bәşәriyyәti, YUNESKO, ISESKO,
ICOM, ICOMOS, ICCROM, YOCOCU kimi beynәlxalq tәşkilatları bu vandalizm aktlarını pislәmәyә
vә durdurmağa, mәdәni irsin qaçaqmalçılığının Ermәnistan üzünü açmağa, ümumdünya irsinә
vurulan ziyanı birlikdә qiymәtlәndirmәyә, Azәrbaycan Respublikasından oğurlanan, qәsb edilәn
mәdәni irs әsәrlәrini geri qaytarmağa dәstәk vermәyә çağırır. Bu gün birlikdә qınamasaq,
vandalizm aktlarını dayandırmasaq, gәlәcәkdә oxşar hadislәrin qarşısını almaq mümkün olma-
yacaqdır.

Fariz Xəlilli,
MİRAS Mədəni İrsin Öyrənilməsinə Kömək İctimai Birliyinin sədri 
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10 noyabr tarixindә Azәrbaycan, Rusiya vә Ermәnistan dövlәtlәri arasında bağlanan üçtәrәfli
atәşkәs bәyanatı әsasında Azәrbaycanın Kәlbәcәr rayonunu tәrk edәn ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin
vә Kәlbәcәrin işğalı nәticәsindә orda yerlәşdirilәn çoxsaylı ermәni әhalisinin әrazini tәrk etdiklәri
zaman meşә massivlәrini vә dağlarda yerlәşәn nadir ağac nümunәlәrini kütlәvi surәtdә qırır vә
yandırırlar. Eyni zamanda bundan әvvәl Şuşa yaxınlığında olan meşә massivlәrinin yandırıllması
faktlarıda Azәrbaycan vә dünya ictimaiyyәtinә mәlumdur. 

Bütün bu baş verәn vandalizm hәrәkәtlәri barәdә dünyanın vә Rusiyanın әn mәşhur xәbәr
saytlarında (bbc.com/news, euronews.com, Lenta.ru, Izvestiya.ru vә s.) vә sosial şәbәkәlәrdә
geniş video vә foto mәlumatları verilmişdir. 

“Sağlam hәyata doğru” Ekoloji İctimai Birliyi bir neçә gündür sosial şәbәkәlәrdә vә
televiziyalarda Kәlbәcәr әrazisindә ermәnilәrin barbarlığını nümayiş etdirәn foto vә videolarda
әks olunanları qәtiyyәtlә pislәyir vә bu hәrәkәtlәri insanlığa vә tәbiәtә qarşı әsil genosid kimi
qiymәtlәndirir. 

İctimai birlik kimi bildiririk ki, tәcavüzkar Ermәnistan tәrәfindәn işğal altındakı әrazilәrimizdә
olan flora vә faunanın mәhvi, xüsusәn dә Fizuli, Cәbrayıl, Zәngilan, Qubadlı vә işğaldan azad
olunmuş digәr әrazilәrimizdә yaşı iki min ildәn artıq olan tәbiәt abidәlәrinin-çinarların kәsilmәsi,
meşәlәrin mәhv edilmәsi, Şuşa әtrafındakı Topxana meşәsinin qadağan olunmuş ağ fosforla
yandırılması, indi dә Kәlbәcәrdә ağacların kәsilmәsi, meşәlәrin yandırılması vә әtraf mühitә
qәsdәn zәrәr verilmәsi tәbiәtә qarşı әn ağır.cinayәtdir.

“Sağlam hәyata doğru” Ekoloji İctimai Birliyi bildirir ki, yaşıllıqlara, meşә sahәlәrinә, bölgәnin
biomüxtәlifliyinә qarşı törәdilәn soyqırımı, Kәlbәcәr rayonunun unikal tәbiәtinә, dağ-meşә
massivinә bәrpaolunmaz tәsiri ilә ümumәn Cәnubi Qafqazın ekoloji mühitinә ciddi  zәrәr verә -
cәkdir. İctimai Birlik dünyanın aparıcı ekoloji tәşkilatlarının tәbiәtә qarşı törәdilәn bu vandalizm
hәrәkәtlәrini qәtiyyәtlә pislәmәyә vә qarşısını almağa çağırır.
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“Sağlam həyata doğru” Ekoloji İctimai Birliyinin Kəlbəcər rayonunda 
dağ-meşə massivlərin yandırılaraq məhv edilməsi haqqında bəyanatı
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Hörmәtli Odre xanım!

Ermәnistanın işğalı altında olan Azәrbaycan әrazilәrindә mәdәni irsimizә qarşı törәdilәn
vandalizm aktlarına etiraz olaraq bir qrup QHT rәhbәri olaraq diqqәtinizә çatdırırıq ki, 1991-2020-
ci illәrdә Azәrbaycan Respublikası әrazisinin 20%-i Ermәnistan Respublikasının silahlı qüvvәlәrinin
işğalı altında olmuşdur. 

Ermәnistan işğalçılıq siyasәtinә haqq qazandırmaq üçün zәbt etdiyi Azәrbaycan torpaqlarının
guya ermәnilәrә mәxsus olması iddiası ilә vandalizimlә müşayiәt edilәn saxta әsaslar yaradaraq,
Azәrbaycanın mәdәni irs nümunәlәrini mәnimsәmәyә çalışmışdır. 

Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü nәticәsindә 2645 tarix vә mәdәniyyәt abidәsi, o cümlәdәn 1814
memarlıq, 747 arxeoloji, 64 bağ-park, monumental vә xatirә abidәsi, 23 muzey, 102 757 muzey
eksponatı, 4 dövlәt rәsm qalereyası, 376 rәsm әsәri, 4,6 milyon kitab, 13 arxiv, 260 000 arxivlәş -
dirilmiş sәnәd, 50 000-dәn çox vәtәndaşların şәxsi kolleksiyalarına aid, tarixi әhәmiyyәtli ov vә
mәişәt әşyaları (xalı, fәrmәş, palaz, xurcun, tikmә, kәmәr, mәişәt әşyaları vә s.) dağıdılmış, mәhv
edilmiş vә ya mәnimsәnilmiş vә ya bir çox xarici ölkәlәrin qara bazarlarında satışa çıxarılmışdır.

O cümlәdәn, işğal altında olan әrazilәrdә 700-dәn çox Qafqaz Albaniyası memarlığına aid tarix
vә mәdәniyyәt abidәsinin divar yazıları dәyişdirilәrәk ermәnilәşdirilib, islam dininә aid mәscid vә
digәr abidәlәr ya dağıdılıb, tәhqir edilib, ya da onlardan mal-qara vә donuz saxlamaq üçün tövlә
kimi istifadә edilib. Azәrbaycan xalqına mәxsus olan mәdәni irs ümumilikdә bәşәr mәdәniyyәtinin
tәrkib hissәsidir. Onların dağıdılması, formasının dәyişdirilmәsi, mәhv edilmәsi vandalizm aktıdır,
beynәlxalq konvensiyalara ziddir, sizin rәhbәrlik etdiyiniz tәşkilatın mәramına görә yolverilmәzdir.  

Deyilәnlәri nәzәrә alıb, Azәrbaycan Respublikasının Ermәnistan Respublikası tәrәfindәn işğal
edilmiş әrazilәrindә mәdәni mülkiyyәtә dәymiş zәrәrlәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün texniki missiyalarının
göndәrilmәsinә göstәriş vermәyinizi xahiş edirik.   

Hörmәtlә, 

Faiq İsmayılov, 
“Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Müdafiə Təşkilatı” ictimai birliyinin sədri 

Vasif Sadıqlı, 
“Din və Demokratiya Mərkəzi” ictimai birliyinin sədri
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Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycana qarşı әsassız әrazi iddiaları ilә başlanan, Azәrbaycanın
tarixi bölgәsi olan Dağlıq Qarabağın, hәmçinin onun әtrafındakı yeddi rayonun zәbt olunması ilә
nәticәlәnәn vә 30 ilә yaxın davam edәn işğala, nәhayәt, son qoyulur. 2020-ci ilin 27 sentyabrında
Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin cәbhә xәttindә törәtdiyi növbәti tәxribata cavab olaraq Azәrbaycan
Ordusunun başlatdığı әks-hәmlә nәticәsindә işğal altındakı әrazilәrin böyük hissәsi azad edilmiş
vә noyabrın 10-da Ermәnistan işğal etdiyi digәr әrazilәri dә 2020-ci il dekabrın 1-dәk Azәrbaycana
qaytarmaq barәdә öhdәlik götürmәyә mәcbur olmuşdur.

Ermәnistanın ölkәmizә qarşı hәrbi tәcavüzü eyni zamanda Azәrbaycanın mәdәni irsini hәdәf
almış, uzun illәr davam edәn işğal ölkәmizin mәdәniyyәtinә dә ağır zәrbә olmuşdur. Azәrbaycan
xalqının zәngin tarixi-mәdәni irsinin mühüm bir hissәsi Qarabağla bağlıdır. Qarabağ әsrlәrlә
Azәrbaycan milli mәdәniyyәtinin, sәnәtkarlığının, әdәbiyyatının, musiqisinin böyük inkişaf yolu
keçdiyi diyardır. Bu torpaqda UNESCO siyahısına daxil edilmiş irs nümunәlәrinin – Azәrbaycan
muğam sәnәtinin, Azәrbaycan xalça sәnәtinin zәngin irsi yaranmışdır. Şuşa şәhәri Azәrbaycan
milli musiqimizin beşiyi, 

“Qafqazın konservatoriyası” kimi tanınmışdır. 
1990-cı ilә aid statistikaya әsasәn, ermәni işğalından öncә Dağlıq Qarabağda vә әtraf әra -

zilәrdә 2600-dәn çox tarixi-mәdәni irs nümunәsi qeydә alınmışdı. Onlardan 11-i beynәlxalq
әhәmiyyәtli, 240-ı ölkә әhәmiyyәtli vә 455-i yerli әhәmiyyәtli olmaqla ümumilikdә 706-sı dövlәt
tәrәfindәn mühafizә edilirdi. İşğal nәticәsindә bütün bu mәdәni zәnginlik mәhv edilmişdir. Yüzlәrlә
mәdәniyyәt müәssisәsi, o cümlәdәn 4,6 milyon kitab fondu olan 927 kitabxana, 808 mәdәniyyәt
sarayı, klub vә mәdәniyyәt, 85 musiqi vә rәssamlıq mәktәbi dağıdılmış, 100 mindәn çox
eksponatın toplandığı 22 muzey, 4 rәsm qalereyası, 4 teatr, 2 konsert müәssisәsi, 8 mәdәniyyәt
parkı, dünyanın әn qәdim yaşayış mәskәnlәrindәn biri – Azıx mağarası, açıq sәma altında muzey
olan Şuşa Tarix-memarlıq qoruğu ermәni vandalizminin qurbanı olmuşdur. 

Ermәnistan tәrәfindәn zәbt olunmuş bölgәlәrdә tarixi abidәlәrin dağıdılması, mәdәni irsin
talan edilmәsi bu әrazilәrdә azәrbaycanlıların mәdәni kimliyini mәhv etmәk mәqsәdi güdmüşdür.
Bu günlәrdә işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә ortaya çıxan müdhiş mәnzәrә Ermәnistanın
işğalçılıq siyasәtinin vә Azәrbaycan mәdәni irsinә qarşı illәrlә davam edәn barbar münasibәtin
miqyasını göstәrir. İşğal olunmuş Zәngilan vә Qubadlı rayonları әrazisindәki mәscid binalarından

“Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzi” demokratik dəyərlərin öyrənilməsi və təbliği İctimai
Birliyinin Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərində tarixi-mədəni irsə qarşı

vandalizm və talançılıq əməllərini davam etdirməsi ilə bağlı bəyanatı
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tövlә kimi istifadә edilmәsi, beynәlxalq normaların pozulması ilә yanaşı, İslam dünyası vә
ümumilikdә dini dәyәrlәrә qarşı tәhqirdir.

Mәdәni irsin hәdәfә alınması beynәlxalq hüquqda müharibә cinayәti sayılır. Ermәnistan
tәrәfdәn Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә mәdәni vә tarixi irsin sistematik şәkildә,
qәsdәn mәhv edilmәsi ATƏT-in 2005 vә 2010-cu illәrdә işğal olunmuş әrazilәrdә olmuş
faktaraşdırıcı missiyaları tәrәfindәn dә qeydә alınmışdır. Bütün bunlar beynәlxalq humanitar
hüququn, o cümlәdәn YUNESKO-nun “Silahlı münaqişә zamanı mәdәni mülkiyyәtin qorunması
haqqında” 1954-cü il Haaqa Konvensiyasının kobud şәkildә pozulmasıdır. Tәәssüf ki, ötәn
dövrdә beynәlxalq tәsisatlar tәrәfindәn Ermәnistanın bu әmәllәrinә adekvat qiymәt verilmәmiş,
onların qarşısını almaq  üçün tәdbir görülmәmişdir.

Bu günlәrdә ermәni qüvvәlәrinin Azәrbaycanın işğal olunmuş  әrazilәrini tәrk etmәsi dә eyni
әmәllәrlә müşayiәt olunur. Ermәnilәrin 30 ilә yaxın zәbt etdiklәri Azәrbaycanın Kәlbәcәr, Ağdam
vә Laçın bölgәlәrdәn çıxarkәn yanğınlar törәtmәsi, ekoloji vә tarixi irsә qarşı barbarcasına
davranması, hәmçinin Azәrbaycan tarixi irsinә aid daşınar artefaktları, qanunsuz arxeoloji
qazıntılar zamanı әldә edilmiş maddi nümunәlәri özlәri ilә aparması, sadәcә, Azәrbaycana qarşı
deyil, ümumilikdә dünya mәdәni isinә qarşı talançılıqdır. YUNESKO-nun 1970-ci il Konvensiyasına
görә, mәdәni mülkiyyәtin qeyri-qanuni olaraq ölkәdәn çıxarılması qadağandır. Bu cür әmәllәrlә
bağlı Azәrbaycanın müvafiq dövlәt qurumları beynәlxalq tәşkilatlara müraciәtlәr ünvanlamışdır.
Hәmçinin işğaldan azad olunmuş әrazilәrdә tarix vә mәdәniyyәt obyektlәri üzrә monitorinqlәr
aparılır vә onun nәticәlәri beynәlxalq tәsisatlara da tәqdim olunacaq. Ermәnistandan 30 ilә yaxın
davam edәn işğal zamanı Azәrbaycana vurduğu ziyana görә, o cümlәdәn mәdәni irsә qarşı
vandalizm әmәllәrinә görә beynәlxalq hüquqa uyğun tәzminat tәlәb edilәcәkdir. 

Biz, Azәrbaycanın mәdәniyyәt, tarix vә mәdәni irs sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn qeyri-hökumәt
tәşkilatları, ümumilikdә ölkәmizin vәtәndaş cәmiyyәti adından bu bәyanatı qәbul edәrәk beynәlxalq
tәşkilatları, müxtәlif ölkәlәrdәki qeyri-hökumәt qurumlarını,   mütәrәqqi dünya birliyini Ermәnistanın
Azәrbaycan әrazilәrindә illәrlә hәyata keçirilmiş vә bu günlәrdә dә davam edәn talançılıq
әmәllәrinә seyrçi qalmamağa çağırırıq. Mәdәni irs bәşәriyyәtin yaddaşıdır. Ümid edirik ki,
bәşәriyyәtin yaddaşına, bәşәri dәyәrlәrә qarşı bu barbarlıq beynәlxalq müstәvidә, nәhayәt,
adekvat qiymәtini alacaqdır.
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To Mr. Ahmed Amin Fathalla 

Armenia has been using acts of genocide as a means to instill fear and to terrorize the entire
population and force them to flee. Only in Khojaly massacre 613 civilians of whom 63 were
children were brutally killed and many were maimed by the armed forces of Armenia in 1992. One
million Azerbaijanis, one thirds of whom are children were forcefully expelled and driven away from
their homes, and for almost 15 years the larger part of the forcefully displaced children in
Azerbaijan had to live in tent camps and villages consisting of luggage vans on railways which
were subsequently abolished as a result of the tremendous efforts and budget resources allocated
by the Government of the Republic of Azerbaijan. The internally displaced children in Azerbaijan
still cannot realize their right to voluntary return to their lands in safety and dignity. During the
conflict, 224 children were taken hostage by Armenia and were subsequently released, and 29
children are still considered to be in Armenian captivity. 73 Azerbaijani children are missing. 

Armenia is responsible for total destruction of 1145 educational facilities and 855 kindergartens
in the occupied territories of the Republic of Azerbaijan. Tens of thousands of Azerbaijani children
continue to realize their right to education under serious challenges stemming from their continued
displacement. Many others along the line of confrontation attend their classes under the constant
threat of being attacked by the indiscriminate bombing of the armed forces of Armenia..

In this regard, we call the international community to protect the future generation and provide
them with safe haven, to stop ignoring their decades-lasting plight and suffering, and to restore
children’s’ belief to justice. 

Best regards,

Zenfira Mustafayeva,
The President of Women's Initiative and Assistance to 
Solution of Social Problems Public Union

Appeal by the President of Women's Initiative and Assistance to Solution 
of Social Problems Public Union to Chair of the Human Rights Committee
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To whom it may concern,

It is almost three decades that hundreds of thousands of children in the Republic of Azerbaijan
suffer from the ongoing aggression of Armenia. Armenia that occupied in 1992-1993 one fifth of
the internationally recognized territory of the Republic of Azerbaijan, has been refusing to liberate
them despite a clear call for the unconditional withdrawal of the Armenian forces from the
occupied territories of Azerbaijan in the UN Security Council resolutions 822, 853, 874, 884
adopted in 1993, as well as Azerbaijan’s good-will and dedication to the peaceful resolution of the
conflict. For decades, Azerbaijan struggled with the consequences of unprecedented humanitarian
catastrophe which made every 7th person in the country forcefully displaced. Most of our cities
under the Armenian occupation turned to ghost cities with totally destroyed and plundered infras-
tructure. 

Despite the agreement reached on ceasefire on October 10, 2020, Armenia once again de-
monstrated stubborn negligence of its obligations and spitefully attacked on the night of October
11, the second biggest city in Azerbaijan, Ganja situated far beyond the frontline. 10 civilians
were killed and 34, including minors, were seriously injured. As a result of rocket fire on
residential buildings 3 children lost their both parents. This nefarious attack was repeated on the
night of October 17, taking the life of 13 civilians, including 3 minors, and injuring 48 civilians,
including 5 children. Two children are missing in Ganja.

It is international community’s legal and moral obligation to guarantee fundamental rights of
children, especially their right to life and to be brought up in peaceful environment without
constant fear of being attacked and killed. In this regard, we call the international community to
protect the future generation and provide them with safe haven, to stop ignoring their decades-
lasting plight and suffering, and to restore children’s’ belief to justice. 

Best regards,

Shahla Naghiyeva,
Chairperson of “Sonmaz Mashal” Cultural Relations Public Union

“Sönməz Məşəl” Mədəni Әlaqələr İctimai Birliyinin müraciəti
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Dear honorable colleagues and International human rights defenders, 

It is almost three decades that hundreds of thousands of children in the Republic of Azerbaijan
suffer from the ongoing aggression of Armenia. Armenia that occupied in 1992-1993 one fifth of
the internationally the recognized territory of the Republic of Azerbaijan, has been refusing to
liberate them despite a clear call for the unconditional withdrawal of the Armenian forces from the
occupied territories of Azerbaijan in the UN Security Council resolutions 822, 853, 874, 884
adopted in 1993, as well as Azerbaijan’s good-will and dedication to the peaceful resolution of the
conflict. For decades, Azerbaijan struggled with the consequences of the unprecedented
humanitarian catastrophe which made every 7th person in the country forcefully displaced. Most
of our cities under the Armenian occupation turned to ghost cities with totally destroyed and
plundered infrastructure. 

Despite the agreement reached on a ceasefire on October 10, 2020, Armenia once again de-
monstrated stubborn negligence of its obligations and spitefully attacked on the night of October
11, the second biggest city in Azerbaijan, Ganja situated far beyond the frontline. 10 civilians were
killed and 34, including minors, were seriously injured. As a result of rocket fire on residential
buildings, 3 children lost both parents. This nefarious attack was repeated on the night of October
17, taking the life of 13 civilians, including 3 minors, and injuring 48 civilians, including 5 children.
Two children are missing in Ganja.

It is the international community’s legal and moral obligation to guarantee the fundamental
rights of children, especially their right to life and to be brought up in a peaceful environment
without the constant fear of being attacked and killed. In this regard, we call the international
community to protect the future generation and provide them with safe haven, to stop ignoring
their decades-lasting plight and suffering, and to restore children’s’ belief to justice. 

Best regards,

Parvana Valiyeva,
Executive director of “Support to Health” NGO

Sağlamlığa xidmət İctimai Birliyinin müraciəti
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To UN Human Rights Council (HRC)

Armenia has been using acts of genocide as a means to instill fear and to terrorize the entire
population and force them to flee. Only in Khojaly massacre 613 civilians of whom 63 were
children were brutally killed and many were maimed by the armed forces of Armenia in 1992. One
million Azerbaijanis, one thirds of whom are children were forcefully expelled and driven away from
their homes, and for almost 15 years the larger part of the forcefully displaced children in
Azerbaijan had to live in tent camps and villages consisting of luggage vans on railways which
were subsequently abolished as a result of the tremendous efforts and budget resources allocated
by the Government of the Republic of Azerbaijan. The internally displaced children in Azerbaijan
still cannot realize their right to voluntary return to their lands in safety and dignity. During the
conflict, 224 children were taken hostage by Armenia and were subsequently released, and 29
children are still considered to be in Armenian captivity. 73 Azerbaijani children are missing. 

Armenia is responsible for total destruction of 1145 educational facilities and 855 kindergartens
in the occupied territories of the Republic of Azerbaijan. Tens of thousands of Azerbaijani children
continue to realize their right to education under serious challenges stemming from their continued
displacement. Many others along the line of confrontation attend their classes under the constant
threat of being attacked by the indiscriminate bombing of the armed forces of Armenia.

In this regard, we call the international community to protect the future generation and provide
them with safe haven, to stop ignoring their decades-lasting plight and suffering, and to restore
children’s’ belief to justice. 

Best regards,

Vusala Huseynli,
Chairman of Women Reformers and Innovation Public Union

İslahatçı Qadınlar və İnnovasiyalar İctimai Birliyinin müraciəti
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To whom it may concern,

Emboldened by the 30 years impunity for its war crimes and crimes against humanity,
Armenia has started another aggression against the Republic of Azerbaijan since September 27,
2020. As a result, 60 Azerbaijani civilians, including 6 children were killed, 270 civilians, including
dozens of children were injured. Hundreds of civilian objects, including 38 schools were destroyed.
On September 27, five members of one family in Gashalty village of Naftalan region of Azerbaijan,
including two schoolchildren, 13 years old Shakhriyar Gurbanov and 14 years old Fidan
Gurbanova, were killed by the armed forces of Armenia.

During 30 years of conflict, Armenia has not stop to surprise the international community by
the level of its barbarism and cruelty. Attacking innocent children sleeping at night in the cities that
do not contain any military objects is an immoral practice of conducting war invented by Armenia.
Our hearts are bleeding when we look at 3 years old Khadija lying on a hospital bed, and who lost
her both parents and one year old sister. This is not the way that innocent children should be be-
haved.

The internally displaced children in Azerbaijan still cannot realize their right to voluntary return
to their lands in safety and dignity. During the conflict, 224 children were taken hostage by
Armenia and were subsequently released, and 29 children are still considered to be in Armenian
captivity. 73 Azerbaijani children are missing.

We call the relevant international organizations to react publicly to deliberate targeting by
Armenia of children in the Republic of Azerbaijan and take effective actions to stop the climate of
impunity lasting for three decades

Best regards,

International Research center of Azerbaijan Republic on socio-political processes

22 oktyabr 2020

İctimai-Siyasi Beynəlxalq araşdırma Mərkəzinin müraciəti
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To the President of the UN Human Rights Council
Mrs. Elisabeth TICHY-FISSLBERGER 

To the Chair of the UN Working Group on the issue of human rights 
Mrs. Anita RAMASASTRY  

To the Chair of the UN Committee on the Rights of the Child 
Mr. Luis Ernesto PEDERNERA REYNA

To the UN High Commissioner for Human Rights
Ms. Michelle Bachelet

It is almost three decades that hundreds of thousands of children in the Republic of Azerbaijan
suffer from the ongoing aggression of Armenia. Armenia that occupied in 1992-1993 one fifth of
the internationally recognized territory of the Republic of Azerbaijan, has been refusing to liberate
them despite a clear call for the unconditional withdrawal of the Armenian forces from the
occupied territories of Azerbaijan in the UN Security Council resolutions 822, 853, 874, 884
adopted in 1993, as well as Azerbaijan’s good-will and dedication to the peaceful resolution of the
conflict. For decades, Azerbaijan struggled with the consequences of unprecedented humanitarian
catastrophe which made every 7th person in the country forcefully displaced. Most of our cities
under the Armenian occupation turned to ghost cities with totally destroyed and plundered infras-
tructure. 

Despite the agreement reached on ceasefire on October 10, 2020, Armenia once again de-
monstrated stubborn negligence of its obligations and spitefully attacked on the night of October
11, the second biggest city in Azerbaijan, Ganja situated far beyond the frontline. 10 civilians
were killed and 34, including minors, were seriously injured. As a result of rocket fire on
residential buildings 3 children lost their both parents. This nefarious attack was repeated on the
night of October 17, taking the life of 13 civilians, including 3 minors, and injuring 48 civilians,
including 5 children. Two children are missing in Ganja.

It is international community’s legal and moral obligation to guarantee fundamental rights of
children, especially their right to life and to be brought up in peaceful environment without
constant fear of being attacked and killed. In this regard, we call the international community to
protect the future generation and provide them with safe haven, to stop ignoring their decades-
lasting plight and suffering, and to restore children’s’ belief to justice.

Best regards,

Rauf Zeyni,  
The President of the Azerbaijan National NGO Forum

Azərbaycan Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumunun müraciəti
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The burning and destruction of forests 
in the Kalbajar region causes irreparable damage 
to nature, and these vandal acts must be stopped.

According to the tripartite ceasefire agreement signed between Azerbaijan, Russia and
Armenia on November 10, Armenian troops and the most of Armenians are  living there as a
result of the occupation, during leaving the Kalbajar region of Azerbaijan are cutting down and
burning forests and rare mountain trees. At the same time, the facts of burning forests near
Shusha are known to Azerbaijan and the world community.

Extensive video and photo information about all these acts of vandalism was published on the
most popular news sites in the world and Russia (bbc.com/news, euronews.com, Lenta.ru,
Izvestiya.ru, etc.) and on social networks.

“Towards a Healthy Life” Ecological Public Union strongly condemns the photos and videos
depict the barbarism of Armenians in Kalbajar on social networks and television for several days
and considers these actions as a real genocide against humanity and nature.

As a public association, we declare that the destruction of flora and fauna in Azerbaijan
territories occupied by the aggressor Armenia, especially in Fuzuli, Jabrayil, Zangilan, Gubadli
and other liberated territories. The burning of the surrounding of Topkhana forest with banned
white phosphorus, and now the cutting of trees in Kalbajar, the burning of forests and the
deliberate damage to the environment are the gravest crimes against nature.

“Towards a Healthy Life” Ecological Public Union states that the genocide against greenery,
forest areas and biodiversity of the region will seriously damage the ecological environment of the
South Caucasus in general with its irreversible impact on the unique nature of the Kalbajar region,
Caucasus range mountains and forests. The Public Union calls on the world's leading environmental
organizations to strongly condemn and prevent these acts of vandalism against nature.

Kind regards,

"Towards a healthy life" Ecological Public Union

16 noyabr 2019

“Sağlam həyata doğru” Ekoloji İctimai Birliyinin müraciəti
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The joint APPLICATION of Azerbaijan Soldiers' 
Mothers Union and Azerbaijan Enlightened Women's 

Public Union to Armenia’s soldier mothers

After Azerbaijan gained its independence in 1991, Armenia and some states that patronize it
created a separatist movement in the Karabakh region of the state of Azerbaijan and they
continue to support this movement militarily, politically, diplomatically and economically up today.
During these years, the Armenian state occupied Karabakh lands which is the territory of
Azerbaijan for almost 30 years through the Armenian armed forces, including your children and
continues to keep under occupation. The Armenian armed forces, including your children take
part in annexion of Azerbaijan’s occupied lands, conduct sabotage and diversion actions
continuously and they don’t even hesitate to kill our civilians. 

The Azerbaijani Army counterattacks and liberates our occupied ancestral lands from
occupation on 27 September 2020 in connection with the violation of the ceasefire by the
Armenian army. During this war, the adventurous government of Armenia fires on Azerbaijani
cities which are far from the front line to cover up its defeats on the front. So, at the night of 11
October and 17 October 2020, Gandja, the second largest city of Azerbaijan, came under rocket
fire by the Armenian armed forces, as a result, dozens of civilians, including minors and women,
were killed and the homes of civilians were destroyed. These events are exhausting our patience
as Azerbaijani mothers. 

We, the Azerbaijani mothers, declare that, we support for the decisive and successful anti-
terrorist military operations of our heroic army in the direction to ensure the security of our civilian
population and the liberation of our occupied lands from Armenian occupiers, and we also
declare that, these operations will continue until the last Armenian soldier leaves our territory.

Today, we are witnessing that, hundreds of Armenian soldiers are killing in the lands of
Azerbaijan. We can say with confidence that, the rulers who govern your state are trying to
prepare your children for war in order to keep Azerbaijani lands under occupation by giving you
false information. Know and be aware that, today the Azerbaijani people aimed at the liberation of
our ancestral land Karabakh until its last inch with great enthusiasm and persistence and are de-
termined to end this war with victory. But, we, as the mothers of a noble nation, don’t want that,
your children lose their lives and shed their blood in our lands in vain. Although we have different
nationalities, we think that, mothers have the same feelings about their children. Therefore, as a
mother, we call on your children to withdraw from the war in Karabakh, which is the land of
Azerbaijan, and to save them from becoming tools and victims of the political adventures and
ambitions of the leaders of the state you represent and their supporters. 

Shargiyya Mammadova,
Deputy chairman of Azerbaijan Soldiers' Mothers Union and Chairman 
Azerbaijan Enlightened Women's Public Union 

Azerbaijan Soldiers' Mothers Union and Azerbaijan
Enlightened Women's Public Union
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Заявление о терроре в Гяндже

Армянские вооруженные силы нанесли удар по мирному
населению Азербайджана и вновь обстреляли мирное насе-
ление и жилые районы. Очередной ракетный обстрел жилых
кварталов  преступление против человечество

Несмотря на соглашение, достигнутое о прекращении огня
10 октября 2020 года, Армения в очередной раз продемон-
стрировала упорное небрежность своих обязательств и злобно
напала на ночь 11 октября, второй по величине города в Азер-
байджане, Гянджа расположена далеко за пределами линии

фронта. 10 мирных жителей погибли, 34, в том числе несовершеннолетние, получили серь-
езные ранения. В результате ракетного обстрела жилых домов трое детей потеряли обоих
родителей. Это гнусное нападение было повторено в ночь на 17 октября, унесло жизни 13
мирных жителей, в том числе 3 несовершеннолетних, и ранило 48 мирных жителей, в том
числе 5 детей. В Гяндже пропали двое детей.

С 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении интенсивно обстреляли азербай-
джанские позиции вдоль линии соприкосновения, а также азербайджанские города, не вхо-
дящие в зону конфликта, местные населенные пункты и гражданские объекты, в результате
чего погибло 60 мирных жителей. Пострадали 270 мирных жителей. В аварийном состоянии
пришли 1704 дома, 327 гражданских объектов и 90 многоэтажных жилых домов.

Как народ Азербайджана, мы обеспокоены тем фактом, что мировое сообщество до сих
пор хранит молчание об этих событиях, которые произошли на глазах у всего мира и
которые четко отражают зверства против человечества и военные преступления против
азербайджанцев. Руководство Армении, которое грубо нарушило нормы и принципы меж-
дународного гуманитарного права, включая объявленное гуманитарное прекращение огня,
должно быть привлечено к полной ответственности за свои преступления и перед между-
народным сообществом.

“Общественного объединения по поддержке социальной защиты и интеграции людей с
ограниченными возможностями» mы призываем международные организации не оставаться
равнодушными к последствиям этого военного преступления. Мировое сообщество призвано
не выполнять резолюции 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН о ситуации на оккупированных территориях Азербайджана в
2006 и 2008 годах, а также Конвенцию ООН о правах ребенка. Мы призываем Армению
предпринять срочные шаги, чтобы положить конец нападениям на мирных жителей Азер-
байджана в нарушение резолюции 2427 Совета Безопасности ООН о мерах по защите
детей в вооруженных конфликтах.

Г-жа Сабина Каримова, 
председатель Общественного объединения по поддержке 
социальной защиты и интеграции людей с ограниченными возможностями

21 sentyabr 2020

Әlilliyi Olan Şəxslərin Sosial Müdafiəsinə və İnteqrasiyasına 
Dəstək ictimai birliyinin müraciəti 
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Baku Human Rights Club (BHRC) condemns the rocket fire on a densely populated area in
the city of Ganja, resulting in death and injury of civilians. As of now, at least 10 people have been
killed, 34 are wounded in the overnight attack in Ganja, the second biggest city of Azerbaijan
situated 360 km away from capital Baku. BHRC also expresses its grave concern of systematic
and continuous rocket and artillery shelling of civilian population and facilities in Mingachevir city,
which is far away from military operations theatre (appr. 120 km), as well as in the frontline
regions (Aghdam, Aghjabedi, Barda, Goranboy, Tartar, Yevlakh). 

Along with the reports of local and international media, as well as official statements of the go-
vernment agencies, the BHRC’s monitor based in Ganja recorded rocket fire in the city at around
2 am on October 11. Our colleague’s house is located a few hundred metres away from the place
of fire. Our monitors also observed the results of attacks by missiles targeting the Hydroelectric
Power Station in Mingachevir, and the targeting of various civilian objects, such as schools, kin-
dergartens, clinics, executive offices, courtyards and buildings, and civilians in the above-
mentioned regions at different dates. 

BHRC’s monitors who are based in these regions conducted general research through visiting
areas where the strikes took place to determine the facts and collected information from the
relatives of the killed civilians through short interviews. At the same time, the authenticity of the
official information or media reporting was checked by comparing it with information obtained on
the ground. As of today, the BHRC estimates that 42 civilians were killed and more than 200
civilians were wounded in rocket and artillery strikes between 27 September 2020 (start date of
escalation) and 12 October 2020 in Azerbaijan. Among the residents killed and wounded were
minors and women. Due to a large number of demolished civilian objects, it was not possible to
hold accurate statistics by our organization.

The BHRC states that the continuous and systematic firing of non-military targets is a serious
violation of international humanitarian law and a war crime. The fact that the hit areas are far from
the theatre of actual military operations demonstrates that these violations were intentional, and
were carried out consciously against civilians. 

The BHRC declares that the principle of non-targeting of civilians and civilian objects and vital
civil infrastructure, enshrined in the Geneva Conventions and the Protocols annexed to them,
which constitute the basis of international humanitarian law, must be ensured. Both Armenia and
Azerbaijan ratified these international legal documents. 

The BHRC calls on the international community to respond adequately, impartially and without
delay to violations of the norms and principles of international humanitarian law.

Rasul Jafarov, 
Baku Human Rights Club

13 oktyabr 2020

Bakı İnsan Hüquqları Klubunun müraciəti
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Azәrbaycan Hüquq Müdafiә Tәşkilatçıları Monitorinq Qrupu Ermәnistan Silahlı Qüvvәlәrinin
Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı müharibә cinayәtlәri vә insanlıq әleyhinә cinayәtlәri ilә ilә
bağlı hesabat tәqdim edib.

Hesabatda Ermәnistan Silahlı Qüvvәlәrinin Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı müharibә
cinayәtlәri vә insanlıq әleyhinә cinayәtlәri ilә bağlı faktlar vә mәlumatlar öz әksini tapıb.

Hesabatda qeyd olunub ki, 2020-ci il sentyabrın 27-dәn başlayaraq vә bu günә kimi davam
edәn hәrbi әmәliyyatlar vә Ermәnistan tәrәfinin cәbhә bölgәsindәn kәnarda yerlәşәn yaşayış
mәntәqәlәrinin atәşә tutması indiki müharibәnin әn qatı cinayәtlәrindәn biridir. Ermәnistan tәrәfi
1949-cu il 4-cü Cenevrә Konvensiyasının 3-cü bәndinin prinsiplәrini pozaraq Azәrbaycanın
cәbhә xәttindәn kәnarda yerlәşәn yaşayış mәntәqәlәrinә qadağan olunmuş raket zәrbәlәri
endirmәklә Konvensiyanın tәlәblәrini pozub vә insanlıq әleyhinә cinayәtlәr işlәdib.

Mәtbuat linki: https://apa.az/az/iii-sektor/Huquq-Mudafi-Tskilatlari-Monitorinq-Qrupu-Ermnis-
tanin-mulki-cinaytlri-il-bagli-hesabati-tqdim-edib-613742 

Hesabatın linki: https://hrpu.org/2020/11/12/dinc_ehali_atesh-altinda_hesabat/2/

Yerli QHT-lәrin Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı 
hәrbi tәcavüzü vә törәtdiyi beynәlxalq cinayәtlәr 
haqqında hazırladığı hesabatların qısa xülasәsi

04 noyabr 2020

Hüquq Müdafiə Təşkilatları Monitorinq Qrupu Ermənistanın 
mülki cinayətləri ilə bağlı hesabat hazırlayıb.
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Beynәlxalq Avrasiya Mәtbuat Fondu (BAMF) Ermәnistan işğalçı hәrbi qüvvә¬lәrinin Azәrbaycana
qarşı törәtdiyi cinayәtlәr vә Qarabağ cәbhәsindә provokativ әmәllәri nәticәsindә baş verәn eska-
lasiyanın sentyabr vә oktyabr ayları üzrә yekunlarına dair hesabat hazırlayıb.

Hesabatda ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin Azәrbaycanın mülki şәxslәrinә, strateji obyektlәrә vә
sosial infrastruktura qarşı tәcavüzünün nәticәlәrinә dair qiymәtlәndirmәlәr әks olunub.

Hesabatda hәmçinin, 27 sentyabr tarixindәn başlayan hәrbi әmәliyyatlar zamanı Ermәnistan
hәrbi qüvvәlәri tәrәfindәn tәmas xәttindәn uzaqda yerlәşәn şәhәrlәrin, kәndlәrin atәşә tutulması
nәticәsindә baş verәn hәrbi cinayәtlәrdәn bәhs edir. Hesabat BAMF müşahidә missiyasının
İkinci Qarabağ müharibәsi zamanı ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin beynәlxalq hüquq normalarına
zidd әmәllәrinin tәsbit olunması baxımından fәrqli bir yanaşmadır. Belә ki, hesabatın hazırlanması
zamanı müharibәdәn zәrәrçәkmiş vә müharibәdә iştirak etmiş şәxslәrin, onların ailә üzvlәrinin,
vәtәndaş cәmiyyәti qurumlarının, hәrbi mükәllәfiyyәtlilәrin, elәcә dә beynәlxalq qurumların,
media tәmsilçilәrinin rәylәrinә, müxtәlif araşdırmalara vә әyani müşahidәlәrә istinad edilib". 

Hesabatda ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin Gәncә, Bәrdә, Mingәçevir, Tәrtәr, Ağdam, Füzuli,
Ağcabәdi, Goranboy şәhәrlәrinin hәdәfә götürmәsi nәticәsindә törәdilmiş hәrbi cinayәtlәrin
hüquqi qiymәtlәndirilmәsi haqda geniş tәhlil aparılıb:

Hesabat haqqında mәlumat verәn BAMF sәdri Umud Mirzәyev qeyd edib ki, "Ermәnistan
hәrbi qüvvәlәrinin qanunsuz silah daşımaçılığı, muzdluların hәrbi әmәliyyatlarda iştirakı, beynәlxalq

05 noyabr 2020

Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu (BAMF) erməni 
təcavüzü ilə bağlı hesabat hazırlayıb.
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konvensiyalara zidd olaraq mülki şәxslәrә qarşı qanunsuz silah vә sursatlardan istifadә, mülki
obyektlәrin dağıdılması, Azәrbaycanın iri sәnaye şәhәrlәrinin ballistik raketlәrlә atәşә tutulmasının
nәticәlәri hesabatda dәqiqliklә әks olunub. Uzun illәrdir müharibәdәn zәrәrçәkmiş vә tәmas
xәttinә yaxın әrazilәrdә fәaliyyәt göstәrәn, sosial humanitar proqramlar yerinә yetirәn vәtәndaş
cәmiyyәti qurumunun müstәqil müşahidәlәrinin vә araşdırmalarının nәticәsi olan hesabat BAMF
müşahidә missiyasının üzvlәri - BAMF prezidenti Umud Mirzәyev, vitse-prezident Ramil Əzizov,
tәşkilatın Amerika tәmsilçisi, beynәlxalq münasibәtlәr üzrә ekspert Piter Teys, BAMF-nin BMT-
nin Cenevrә ofisindә, BMT İnsan Haqları üzrә Komitәsindә daimi nümayәndәsi, hüquq elmlәri
üzrә professor Osman Əl-Hәcc tәrәfindәn hazırlanıb" 

Sәnәd BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş, BMT İnsan Haqları ofisinin rәhbәri Mişel Baçelot,
ATƏT, Avropa Şurası, Beynәlxalq Böhran Qrupunun rәhbәri Anna Neiştad vә Qrupun vәkillik vә
kampaniya üzrә meneceri Eleanor Kennedi, BMT-nin Azәrbaycandakı Rezident Əlaqәlәndiricisi
Qulam İsakzai vә elәcә dә müxtәlif beynәlxalq qurumlara göndәrilib. 

Mәtbuat linki: https://report.az/dagliq-qarabag-munaqishesi/bamf-ermeni-tecavuzu-ile-bagli-
hesabat-hazirlayib/ 

Hesabatın linki: http://iepf-ngo.org/az/activity/28/1807
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“Hüquqi Tәhlil vә Araşdırmalar” İctimai Birliyinin tәşkilatçılığı ilә Beynәlxalq Münasibәtlәrin
Tәhlili Mәrkәzindә işğalçı Ermәnistanın Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı törәtdiyi müharibә
cinayәtlәrinin beynәlxalq humanitar hüquq kontekstindә qiymәtlәndirilmәsi ilә bağlı hesabatın
tәqdimatı keçirilib. 

“Hüquqi Tәhlil vә Araşdırmalar” İctimai Birliyinin sәdri Ramil İskәndәrli bildirib ki, tәqdim
olunan hesabat ümumilikdә Ermәnistan ordusunun Azәrbaycan mülki әhalisinә qarşı törәtdiyi
cinayәtlәr beynәlxalq hüquq normalarına nәzәrәn qiymәtlәndirilmәsi vә beynәlxalq tәşkilatlardan
münasibәt bildirilmәsi tәlәbi mәqsәdilә hazırlanıb.

Hesabat aşağıdakı mәsәlәlәri әhatә edir:

• Beynәlxalq hüquqda mülki şәxslәrin qorunması;
• Qarabağ münaqişәsi haqqında bilmәli olduğumuz bәzi faktlar;
• Ermәnistan tәrәfindәn mülki şәxslәrә edilәn hücumlar vә mülki itkilәrin sayı;
• Atәşkәsin Ermәnistan tәrәfindәn 3 dәfә pozulması;
• Bәrdәdә mülki şәxslәrin kütlәvi qәtllәri;
• Gәncәyә raket zәrbәlәri;
• Mülki insanlara humanitar dәstәk;
• Ermәnistandan neft kәmәrinә raket zәrbәsi;
• Azәrbaycan yalnız hәrbi obyektlәrә zәrbә vurmaqla müharibә qanunlarına riayәt etmәsi;
• Beynәlxalq hüquqda silahlı qarşıdurmalarda qadın vә uşaqların qorunması;
• Ermәnistan ordusunda azyaşlı әsgәrlәrdәn istifadә vә beynәlxalq hüquqi aspektlәr;
• Tәhsil müәssisәlәrinin Ermәnistan tәrәfindәn hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadәsi;
• Uşaqların xüsusi qorunmasının beynәlxalq hüquq aspektlәri;
• Mülki insanları qorumaq üçün Azәrbaycan tәrәfindәn hәyata keçirilәn Ermәnistanı sülhә

mәcburetmә siyasәti vә beynәlxalq hüquq vә doktrinalara uyğunluğu;
• Nәticә vә beynәlxalq birliyә müraciәt.

Hesabatın sonunda beynәlxalq tәşkilatlara edilәn müraciәtdә Ermәnistanın insanlığa qarşı
törәtdiyi bu müharibә cinayәtlәrinin qәtiyyәtlә pislәnilmәsi vә tәcavüzkara qarşı müvafiq tәdbirlәrin
görülmәsi tәlәb olunur.

Mәtbuat linki: https://azertag.az/xeber/Huquqi_Tehlil_ve_Arasdirmalar_Ictimai_Birliyi_Erme-
nistanin_cinayetleri_ile_bagli_hesabat_hazirlayib-1636119 

Hesabatın linki: http://laied.az/2020/11/05/civilians-are-under-attack-report/   

07 noyabr 2020

“Hüquqi Təhlil və Araşdırmalar” İctimai Birliyi 
Ermənistanın cinayətləri ilə bağlı hesabat hazırlayıb.
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Qafqaz Regional Ekoloji Mәrkәzinin sәdri Mәlәk Şükürova vә Neftçilәrin Hüquqlarının Müdafiә
Tәşkilatının sәdri Mirvari Qәhrәmanlı Ermәnistanın Azәrbaycan әrazilәrindә törәtdiyi ekoloji terror
vә beynәlxalq neft-qaz xәtlәrinin qәsdәn hәdәfә alınması haqqında hesabat tәqdim edib. 

Hesabatda Ermәnistanın hәyata keçirdiyi tәcavüz siyasәti nәticәsindә işğal olunmuş әrazilәrdәki
Azәrbaycan tәbiәtinә, bioloji müxtәlifliyinә vә bütövlükdә regionun ekoloji durumuna dәyәn ziyan vә
әtraf mühitin deqredasiyası ilә nәticәlәnәn fәsadlarla bağlı mәlumatlar әksini tapıb. 

Qafqaz Regional Ekoloji Mәrkәzinin sәdri Mәlәk Şükürova bildirib ki, işğal edilmiş әrazilәr azad
olunduqdan sonra hәmin әrazilәrdә azәrbaycanlı vә xarici ekspertlәr tәrәfindәn monitorinqlәr
keçirilәcәk: “Ermәnistan tәrәfindәn işğal edilmiş Azәrbaycan әrazilәrindә 131975 hektar qiymәtli
meşә sahәsi misli görünmәmiş vandalizmә mәruz qalıb. Hazırda işğaldan azad edilәn yerlәrdә bu
vandalizmin miqyasını hәlә hesablamaq mümkün olmayıb. Amma hәmin әrazilәrdә aparılan
monitorinqlәrdәn sonra onun miqyasını qiymәtlәndirmәk mümkün olacaq. İşğal olunmuş әrazilәrdә
460 növdәn çox yabanı ağac vә kol bitkilәri bitir. 

Ermәnistanın işğalı altında olan Bәsitçay vә Qaragöl qoruqları, Arazboyu, Laçın, Qubadlı,
Daşaltı tәbiәt yasaqlıqları kimi 6 qorunan әrazidә Qırmızı kitaba daxil olmuş 60-dan çox fauna vә
70-dәn çox flora növünün әksәriyyәti artıq mәhv edilib vә yox olmaq tәhlükәsi ilә üz-üzәdir”. 

M. Şükürova qeyd edib ki, 2016-cı ildә Avropa Şurası Parlament Assambleyası tәmas xәttindә
yaşayan azәrbaycanlıların mәqsәdyönlü şәkildә sudan mәhrum edilmәsinә dair qәtnamә qәbul

07 noyabr 2020

Qafqaz Regional Ekoloji Mərkəzi və Neftçilərin Hüquqlarının 
Müdafiə Təşkilatı Ermənistanın Azərbaycan ərazilərində ekoloji terroru və

beynəlxalq neft, qaz xətlərini hədəfə almasına dair hesabat hazırlayıb.
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edib: “Azәrbaycanın işğal altında olan әrazilәrindә 7 relikt göl böyük antropogen tәsirә mәruz qalıb.
560 milyon kub metr sututumu olan Sәrsәng su anbarının qәsdәn çirklәndirilmәsi nәticәsindә yaxın
bölgәlәrdә yaşayan 400 minә yaxın azәrbaycanlının hәyatı üçün ciddi tәhlükә yaranıb”. 

M. Şükürova nәzәrә çatdırıb ki, bu gün ermәnilәr tәrәfindәn qadağan olunmuş fosfor bombalarından
istifadә olunur vә bu bombaların düşdüyü әrazidә heç nә sağ qala bilmәz: “O cümlәdәn Azәrbaycanın
işğal olunmuş әrazilәrindә qәsdәn törәdilmiş yanğınlar nәticәsindә tәxminәn 110 min hektardan
artıq әrazi yanaraq mәhv edilib. Əfsuslar olsun ki, indi dә әrazilәrin qәsdәn mәhv edilmәsi prosesi
davam etmәkdәdir. Ermәnistan qәsdәn zәhәrli, söndürülmәsi mümkün olmayan vә istifadәsi
qadağan olunmuş ağ fosfor bombalarından istifadә etmәklә, Şuşa meşәlәrini yandırmaqla, ekoloji
terroru davam etdirir. Ümumiyyәtlә isә, planetimizin ekoloji durumuna qarşısıalınmaz zәrәrlәr
vurmaqla yeni növ cinayәtlәrә әl atır”.  

Neftçilәrin Hüquqlarının Müdafiә Tәşkilatının sәdri Mirvari Qәhrәmanlı bildirib ki, Ermәnistan
Ordusu tәrәfindәn neft-qaz kәmәri keçәn 13 rayondan 7-si raket hücumuna mәruz qalıb: “Ayıq-
sayıqlıq olmasaydı, Azәrbaycan çox böyük tәhlükә ilә üz-üzә qala bilәrdi. Bu ilin iyul ayında
Tovuzda baş verәn hadisәlәr göstәrdi ki, Azәrbaycanın ölkәmizdә reallaşdırılan beynәlxalq neft-
qaz kәmәrlәrinә hücum mesajlarına olan narahatlığı vә xәbәrdarlığı әsassız deyil. Bütün dünya
şahid oldu ki, Ermәnistan öz mesajlarını reallığa çevirmәyә çalışır vә beynәlxalq layihәlәrә tәhlükә
olacaq hücumlar hәyata keçirir. Ermәnistan Ordusu strateji vә beynәlxalq әhәmiyyәt kәsb edәn neft
vә qaz kәmәrlәrinin keçdiyi әrazilәrdәki rayonları da mütәmadi raket atәşinә tutur. Bu isә Avropanın
enerji tәhlükәsizliyinә әn böyük tәhdiddir”.

Mәtbuat linki: https://apa.az/az/sosial_xeberler/Ermnistanin-Azrbaycan-razilrind-ekoloji-terro-
ru-v-beynlxalq-neft-qaz-xtlrini-hdf-almasina-dair-hesabatin-tqdimati-kecirilib-614185 

Hesabatın linki: http://www.nhmt-az.org/frontend/pages/human-rights-inner.php?id=177
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Azәrbaycandakı diplomatik korpusun nümayәndәlәri ilә görüşdә İnsan Haqları üzrә Beynәlxalq
Standartların İmplementasiyası üzrә işçi qrupun rәhbәri Kamil Sәlimov Ermәnistan silahlı
qüvvәlәrinin Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı törәtdiyi vәhşiliklәrlә bağlı beynәlxalq mәhkәmәyә
müraciәt olunacağını qeyd edib. 

K.Sәlimov bildirib ki, ermәni hәrbçilәri döyüş zonasından kәnarda yerlәşәn yaşayış mәntәqәlәrimizә
artilleriya atәşi açıb, qadağan olunmuş silahlardan istifadә edib. Bu, bir daha Ermәnistanın
müharibә cinayәtlәri törәtmәsinә әsaslı sübutdur. Ermәnistan hәrbçilәri ballistik raketlәrdәn istifadә
edәrәk qırğınlar törәdib, mülki şәxslәr arasında ölәn vә yaralananlar var. Bununla bağlı aidiyyәti
qurumlar araşdırma aparır, araşdırmalar başa çatandan sonra faktlar toplanaraq beynәlxalq
mәhkәmәlәrә göndәrilәcәk vә cavabdeh şәxslәr cәzalandırılacaq.

Ermәnistanda hazırda çaxnaşmanın davam etdiyini bildirәn Kamil Sәlimov qeyd edib ki, ölkәni
idarә edәn şәxslәrin cinayәtkar dәstә olduğu ortaya çıxdı. Cinayәtkarlardan ibarәt strukturun isә
sonu belә olmalı idi. İndi ermәnilәr baş naziri tapa bilmir, Milli Mәclisdә bir-birilәrini döyür, biabırçı
vәziyyәt yaranıb.

İşçi qrupun rәhbәri vurğulayıb ki, Azәrbaycan xalqı birlәşdi vә ermәnilәrin 30 il әrzindә qurduğu
istehkamı qısa müddәtdә mәhv etdi. İndi hamı Azәrbaycanın bu gücünә tәәccüb qalıb.

Mәtbuat linki: 
https://azertag.az/xeber/Ermenistanin_dinc_azerbaycanlilara_qarsi_vehsilikleri_ile_bagli_bey-

nelxalq_mehkemeye_muraciet_olunacaq-1638695 
Hesabatın linki: 
http://humanrights-jwg.org/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%be%d0%b1-

%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%
d0%b8%d0%b8-%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b9-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2/?lang=ru

10 noyabr 2020

İnsan Haqları üzrə Beynəlxalq Standartların İmplementasiyası 
üzrə işçi qrupu Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törətdiyi 

vəhşiliklərlə bağlı beynəlxalq təşkilatlara hesabat hazırlayıb
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Noyabrın 11-dә “Mәdәniyyәt Abidәlәrini Müdafiә Tәşkilatı” İctimai Birliyi vә “Din vә Demokratiya
Mәrkәzi” İctimai Birliyinin  Azәrbaycanın Ermәnistan tәrәfindәn dağıdılan vә tәhqir olunan dini,
tarixi vә mәdәni abidәlәrinә dair birgә hesabatı tәqdim edilib. 

Hesabatla bağlı mәlumat verәn “Mәdәniyyәt Abidәlәrini Müdafiә Tәşkilatı” İctimai Birliyinin
sәdri Faiq İsmayılov vә “Din vә Demokratiya Mәrkәzi” İctimai Birliyinin sәdri Vasif Sadıqlı
bildiriblәr ki, Ermәnistanın işğal etdiyi Azәrbaycan әrazilәrindәki tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinә
öz mülkiyyәt hüququnu tәtbiq etmәsi, faktiki olaraq Azәrbaycanın öz mәdәni dәyәrlәri üzәrindәki
hüququndan zorakı surәtdә tәcrid edir. Bu, müharibә cinayәtidir. Dağlıq Qarabağ vә ona bitişik
әtraf әrazilәrin qәdim ermәni torpaqları olması barәdә Ermәnistanın qeyri-qanuni iddiasının
mәqsәdi Azәrbaycanın işğal edilmiş 20 faiz әrazisinә sahib olmaq istәyinә haqq qazandırmaqdır.
Mәhz buna görә dә Ermәnistan işğal altında saxladığı Azәrbaycan әrazilәrindә müxtәlif әsrlәrә
aid daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәlәrinin, digәr kateqoriyadan olan daşınar mәdәni irs
nümunәlәrinin dağıdılaraq yox edilmәsi vә mәnimsәnilmәsi kimi qeyri-qanuni fәaliyyәt hәyata
keçirir. Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı apardığı tәcavüzkar siyasәt nәticәsindә 10 mindәn çox

11 noyabr 2020

“Mədəniyyət Abidələrini Müdafiə Təşkilatı” İctimai Birliyi və 
“Din və Demokratiya Mərkəzi” İctimai Birliyi Ermənistanın 

Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 2645 tarix və 
mədəniyyət abidəsi dağıdılması haqqında hesabat hazırlayıb

6



89

yer adı, daşınmaz tarix vә mәdәniyyәt abidәsinin adları vә yüzlәrlә toponim dәyişdirilәrәk, ermәni
adları ilә әvәz edilib. Ermәnistan işğal altında saxladığı әrazilәrindә azәrbaycanlıların yaşadıqları
kәnd vә şәhәrlәr xarabalığa çevrilib, çoxlu sayda ermәni kilsәlәri inşa edilib. Elәcә dә Azәrbaycanın
işğal edilmiş bütün әrazilәrindә yüzlәrlә ermәni xaç nişanı quraşdırılıb, tanınmış ermәni
terrorçularının xatirәsinә memorial komplekslәr tikilib. Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü nәticәsindә
2645 tarix vә mәdәniyyәt abidәsi, o cümlәdәn 1814 memarlıq, 747 arxeoloji, 64 bağ-park,
monumental vә xatirә abidәsi, 23 muzey, 102 757 muzey eksponatı, 4 dövlәt rәsm qalereyası,
376 rәsm әsәri, 4,6 milyon kitab, 13 arxiv, 260 min arxivlәşdirilmiş sәnәd, 50 mindәn çox
vәtәndaşın şәxsi kolleksiyasına aid, tarixi әhәmiyyәtli ov vә mәişәt әşyaları (xalı, fәrmәş, palaz,
xurcun, tikmә, kәmәr, mәişәt әşyaları vә s.) dağıdılıb, mәhv edilib vә ya mәnimsәnilib.

Ermәnilәr işğal altında saxladıqları әrazilәrdәn qarәt etdiklәri daşınar tarix vә mәdәniyyәt
abidәlәrini mәnimsәyәrәk onların bir qismini dünyanın müxtәlif ölkәlәrindә satışa çıxarıb, bir
qismi nüfuzlu şәxslәrә hәdiyyә edib, digәr hissәsi isә İrәvan şәhәrinin müxtәlif müәssisәlәrindә
saxlayırlar.

Mәtbuat linki: https://azertag.az/xeber/1639605 
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Qadınlar Arasında Hәmrәylik İctimai Birliyi vә Sağlam Hәyat Ana vә Uşaqlara Qayğı İctimai
Birliyi tәrәfindәn hazırlanan hesabatda Ermәnistan tәrәfindәn Azәrbaycanlı qadın vә uşaqların
qәtlә yetirilmәsi, hüquqlarının pozulması, o cümlәdәn uşaqların hәrbi әmәliyyatlara cәlb olunması,
uşaq bağçalarından vә mәktәblәrdәn hәrbi komandanlıq mәrkәzlәri, silah sursat anbarları kimi
istifadә edilmәsi kimi müharibә cinayәtlәrinә beynәlxalq hüquqi qiymәtin verilmәsi ilә bağlı
mәsәlәlәr öz әksini tapmışdır.  

12 noyabr 2020

Qadınlar Arasında Həmrəylik İctimai Birliyi və Sağlam Həyat Ana və 
Uşaqlara Qayğı İctimai Birliyi Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü 
zamanı uşaq və qadınların qəsdən öldürülməsi, yaralanması və hüquqlarının 

kobud şəkildə pozulması haqqında hesabat hazırlayıb. 
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13 noyabr 2020   

Müvəkkil Hüquq Mərkəzi və Azərbaycan Jurnalist 
Qadınlar Assosiasiyası Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı qadağan 

olunmuş silahlardan istifadəyə dair hesabat hazırlayıb.

8

Müvәkkil Hüquq Mәrkәzi vә Azәrbaycan Jurnalist Qadınlar Assosiasiyası birlikdә “Ermәnistan
silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycanın mülki әhalisinә qarşı qadağan olunmuş silahlardan
istifadәyә” dair hesabatın tәqdimatını keçirib. Müvәkkil Hüquq Mәrkәzinin sәdri Sәmәd Vәkilov bu
hesabatda müharibә zonasına aid olmayan әrazilәrdә mülki әhaliyә vә mülki obyektlәrә hәm
ballistik raketlәrdәn, hәm kasetli bombalardan, hәm dә fosforlu mәrmilәrdәn istifadә olunmaqla
hücuma dair faktların olduğunu bildirib. O deyib: “Fosforlu bombalardan Tәrtәr rayonu әrazisindә
istifadә olunması öz әksini tapıb vә insan orqanizminә әks tәsiri ilә bağlı tibbi rәylәr almışıq. Bu
bombalar hәm Cenevrә Konvensiyasına, hәm dә bu cür silahların qadağan olunması ilә bağlı kon-
vensiyalara әsasәn qadağandır. Nәticә etibarilә, bu silahların istifadәsi çox ağır fәsadlar törәdib,
mülki әhalini kütlәvi şәkildә zәhәrlәyib. Gәncә, Bәrdә, hәtta Ağdaş, Beylәqan rayonlarında qadağan
olunmuş silahlardan istifadә edilib, nәticәdә 93 nәfәr hәlak olub, 404 mülki şәxs yaralanıb”.

Müvәkkil Hüquq Mәrkәzinin sәdri qeyd edib ki, hesabatda hәmin şәxslәrin adları qeyd olunub:
“Körpә uşaqlar, yaşlılar, qadınlar, bir sözlә, mülki әhalinin bütün yaş qruplarından insanlar hәlak
olub. Zәrәrçәkәnlәrin fәrdi qaydada Avropa Mәhkәmәsinә müraciәt etmәsi üçün onlara kömәk
göstәrәcәyik. Onların kompensasiya tәlәb etmәk hüququ var vә bu, beynәlxalq humanitar qanunla
tәnzimlәnir”.

Mәtbuat linki: 
https://azertag.az/xeber/Azerbaycanin_mulki_ehalisine_qarsi_qadagan_olunmus_silahlardan_is-

tifadeye_dair_hesabat_teqdim_olunub-1641483?fbclid=IwAR1_F1WjR9T_EN5bdsSIFth -
ZrlriC5BKBGRvJTwW3ZwC99mdaBMIUZ4oJ-w 

Hesabatın linki: 
http://muvekkil.az/wp-content/uploads/2020/11/Hesabat-Qadaqan-Olunmus-silahlar-2020-

yekun.pdf 
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Ermәnistanın baş naziri Nikol Paşinyanın “Qarabağ Ermәnistandır” sözlәri danışıqlar prosesini
mәhv edәn әsas mәsәlә oldu. Ermәnistanın işğalçılıq siyasәtini, tәcavüzkarlığını, terrorçu
dövlәtin Azәrbaycanın dinc әhalisinә qarşı tәxribatlarını, terror aktlarını ifşa edәn, ölkәmizin
әdalәtli mövqeyini işıqlandıran xarici media orqanları ermәni lobbisi tәrәfindәn hәdәfә alınır,
onlar ölümlә tәhdid edilir. Ermәni lobbisi hәtta neytral, balanslı mövqe nümayiş etdirәn, onların
maraqlarına cavab vermәyәn medianı, siyasәtçilәri, ictimai fәalları hәdәfә almaqda davam edir.
Ən qәribәsi odur ki, bu yolverilmәz hallar, әsasәn, Avropa ölkәlәrindә yaşanır.

Azәrbaycan Jurnalistlәr Şәbәkәsi İctimai Birliyinin sәdri Ayaz Mirzәyevin Ermәnistan vә
ermәni lobbisinin söz azadlığını boğmaq mәqsәdilә Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsini
obyektiv işıqlandıran beynәlxalq media orqanlarına vә jurnalistlәrә qarşı tәhdid vә tәzyiqlәri
haqqında hesabatında yer alıb.

Qeyd edilib ki, sentyabrın 27-dә Ermәnistan Azәrbaycana qarşı növbәti hәrbi tәxribat törәdib.
İşğal olunmuş әrazilәrimizdә yerlәşәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәri Azәrbaycan Ordusunun
bütün cәbhә xәtti boyunca mövqelәrini vә yaxınlıqdakı yaşayış mәntәqәlәrimizi ağır artilleriya
qurğularından istifadә etmәklә intensiv atәşә tutub, nәticәdә mülki әhali vә hәrbçilәrimiz
arasında itkilәr olub. Beynәlxalq hüquqa, xüsusәn özünümüdafiә hüququna әsaslanaraq
Azәrbaycan Ermәnistan tәrәfindәn işğal olunmuş әrazilәrindә әks-hücum әmәliyyatına başlayıb.
44 gün davam hәrbi әmәliyyatlar nәticәsindә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü bәrpa olundu.
Noyabrın 10-da Azәrbaycan, Rusiya prezidentlәri vә Ermәnistanın baş naziri birgә bәyanat im-
zaladılar. Birgә bәyanatda Ermәnistan öz üzәrinә öhdәlik götürüb ki, qarşıdakı 20 gün әrzindә
Kәlbәcәr, Ağdam vә Laçın rayonlarından qoşunlarını çıxaracaq. Hәmçinin bölgәdә sülhyaratma
prosesi Rusiya vә Türkiyәnin birgә iştirakı ilә tәmin edilәcәk, sülhmәramlıların әraziyә gәlmәsi
Ermәnistan qoşunlarının Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәn çıxarılması ilә sinxron
qaydada aparılacaq.

Eyni zamanda, vurğulanıb ki, 2018-ci ildәn başlayaraq Ermәnistanın yeni hәrbi-siyasi
rәhbәrliyi mәqsәdyönlü hәrәkәtlәri ilә danışıqlar prosesini tamamilә mәhv etmәyә çalışır.
Ermәnistan baş nazirinin bәyanatları vә hәrәkәtlәri, o cümlәdәn danışıqlar formatını dәyişdirmәk
cәhdlәri, “Qarabağ Ermәnistandır vә nöqtә” demәsi, Şuşa şәhәrindә qeyri-qanuni rejiminin
rәhbәri üçün dırnaqarası andiçmә mәrasiminin keçirilmәsi, qondarma “parlamentin” Şuşaya
köçürülmәsinә dair tәhrikedici qәrar, hәrbi könüllü dәstәlәrin yaradılması barәdә bәyanat, işğal
altındakı әrazilәrdә hәrbi tәlimlәrin keçirilmәsi, elәcә dә Yaxın Şәrq bölgәsindәn, әsasәn dә
Suriya vә Livandan olan etnik ermәnilәrin işğal olunmuş әrazilәrdә qanunsuz mәskunlaşdırılması
siyasәti buna sübutdur.

“ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdr ölkәlәrin dövlәt başçılarının işğal olunmuş әrazilәrdә sta-
tus-kvonun qәbuledilmәzliyi barәdә bәyanatlarına baxmayaraq, Ermәnistan hökumәtinin destruktiv
hәrәkәtlәrinin mәqsәdi status-kvonun saxlanılması idi. Azәrbaycan hәmişә münaqişәnin danışıqlar
masası arxasında hәll edilmәsinә sadiq olub. Ancaq Ermәnistan qeyri-konstruktiv mövqeyi ilә
danışıqlar prosesini pozub. Belә ki, Ermәnistan son bir ayda ATƏT-in Minsk qrupunun hәmsәdr
ölkәlәrinin vasitәçilik sәylәri nәticәsindә әldә olunmuş humanitar әsaslarla atәşkәs rejimini üç
dәfә kobud şәkildә pozub. Rusiya Federasiyası Prezidentinin tәşәbbüsü ilә xarici işlәr nazirlәrinin

14 noyabr 2020   

Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi İctimai Birliyi 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini obyektiv işıqlandıran jurnalistlərə qarşı

erməni tərəfinin apardığı təhdid və təzyiqlər haqqında hesabat hazırlayıb. 
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Moskva razılaşmasından cәmi bir gün sonra – oktyabrın 11 gecә saatlarında Ermәnistan silahlı
qüvvәlәri Azәrbaycanın ikinci böyük şәhәri Gәncәdәki yaşayış mәntәqәlәrinә raket hücumu
hәyata keçirib. Ermәnistan silahlı qüvvәlәri kaset vә fosfor bombaları kimi qadağan olunmuş si-
lah-sursat növlәrindәn istifadә edәrәk, Azәrbaycanın cәbhә bölgәlәrini davamlı top atәşi altında
saxlamağa davam edib. Döyüş bölgәsindәn kәnarda yerlәşәn bölgәlәrә dә raket zәrbәlәri
endirilib. Azәrbaycanda minlәrlә yaşayış evi vә yüzlәrlә mülki infrastruktur obyekti, o cümlәdәn
çox sayda mәktәb vә uşaq bağçası dağıdılıb vә zәdәlәnib. Mingәçevir şәhәrindә Cәnubi
Qafqazın әn böyük istilik elektrik stansiyası Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin raket hücumlarına
mәruz qalıb”, - deyә hesabatda bildirilib.

A.Mirzәyev qeyd edib ki, Ermәnistanın törәtdiyi hәrbi cinayәtlәri dünya mәtbuatı geniş işıq-
landırılıb. Lakin ermәni diasporu Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsi haqqında hәqiqәtlәri işıq-
landıran, obyektiv mәlumat yayan, hәtta neytral mövqe nümayiş etdirәn, Ermәnistanın vә
ermәni diasporunun maraqlarına cavab vermәyәn media orqanlarını, jurnalistlәri, ictimai fәalları
hәdәfә götürür, onlara ciddi tәzyiqlәr göstәrir.

Yekunda bildirilib ki, Ermәni lobbisinin azad sözә, ifadә azadlığına, jurnalistikanın obyektivlik,
tәrәfsizlik vә qәrәzsizlik prinsiplәrinә qarşı açıq müharibә elan etmәsi bizdә böyük narahatlıq
yaradıb. Jurnalistlәri ölümlә hәdәlәmәk Avropa dәyәrlәri, insan hüquqları ilә ziddiyyәt tәşkil edir.
Söz vә mәtbuat azadlığına qarşı terror hәdәsi ilә çıxış edәnlәr mütlәq layiq olduqları cәzanı al-
malıdırlar. Eyni zamanda, beynәlxalq humanitar hüquq vә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının 1738
(2006) vә 2222 (2015) saylı qәtnamәlәrinә әsasәn, silahlı qarşıdurmalardakı jurnalistlәr mülki
insanlar kimi tәsnif edilir vә belә olduğundan mülki statuslarına mәnfi tәsir göstәrәn heç bir
hәrәkәt etmәmәlәri şәrtilә dinc vәtәndaşlara şamil olunan müdafiә ilә tәmin edilmәlidirlәr.

Mәtbuat linki: https://azertag.az/xeber/1642183 

Hesabatın linki: http://ajn.az/Hesabat%20/AJN_Hesabat2020.pdf 
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Fransada fәaliyyәt göstәrәn COJEP beynәlxalq tәşkilatı
Ermәnistanın Azәrbaycanın mülki vәtәndaşlarını qәtlә yetirmәsi ilә
bağlı hesabat hazırlayıb. Hesabatda qeyd olunur ki, Ermәnistan-
Azәrbaycan münaqişәsi regionda әn uzun sürәn (tәxminәn 30 il)
münaqişәdir. Bu münaqişә nәticәsindә Azәrbaycanın Dağlıq
Qarabağ regionu vә әtraf 7 rayonu – Laçın, Kәlbәcәr, Ağdam,
Füzuli, Cәbrayıl, Qubadlı vә Zәngilan Ermәnistan tәrәfindәn işğal
edilib. Münaqişә Dağlıq Qarabağ regionunda vә әtraf 7 rayonda
yaşayan bir milyondan çox azәrbaycanlının hәyatına mәnfi tәsir
göstәrib, sosial, iqtisadi vә humanitar problemlәr yaradıb. Qeyd
edilәn 7 rayon Dağlıq Qarabağ regionuna daxil deyil. Dağlıq

Qarabağ regionunun ümumi әrazisi 4400 kvadratkilometrdir. Ətraf 7 rayonun ümumi әrazisi isә
bundan demәk olar ki, 3 dәfә böyükdür – 11000 kvadratkilometrdir. Mәcburi köçkünlәrin 90
faizdәn çoxu hәmin 7 rayondandır. Dağlıq Qarabağ regionundan qovulan azәrbaycanlıların sayı
isә 86 mindir.

Qeyd edilir ki, BMT Tәhlükәsizlik Şurası Ermәnistan-Azәrbaycan münaqişәsinin beynәlxalq
hüququn norma vә prinsiplәri әsasında hәll edilmәsinә dair dörd qәtnamә qәbul edib. Bu
qәtnamәlәrdә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü dәstәklәnir, Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin işğal
edilmiş әrazilәrdәn dәrhal çıxarılması tәlәb olunur.

Hesabatda bildirilir ki, bu il sentyabrın 27-dә Ermәnistan silahlı qüvvәlәri bütün cәbhә xәtti
boyunca genişmiqyaslı tәxribata başlayıb. Ermәnistan silahlı qüvvәlәri intensiv şәkildә yaşayış
mәskәnlәrini, tarixi vә mәdәni tikililәri, strateji әhәmiyyәt daşıyan obyektlәri, cәbhә bölgәsindәn
uzaqda yerlәşәn vә әhalinin sıx mәskunlaşdığı әrazilәri ağır artilleriyadan, raket sistemlәrindәn
vә qadağan olunmuş silahlardan atәşә tuturlar.

BMT Baş Mәclisinin 14 dekabr 1974-cü il tarixli Qәtnamәsi ilә qәbul edilmiş “Qadın vә uşaq -
ların fövqәladә hallarda, silahlı münaqişәlәr dövründә müdafiәsi haqqında bәyannamә”dә qeyd
edilir ki, mülki әhalinin, xüsusilә qadınların vә uşaqların hücumlara mәruz qalması qada ğandır.
Bütün ölkәlәr 1925-ci il tarixli Cenevrә Protokoluna vә 1949-cu il tarixli Cenevrә Konvensiyalarına,
hәrbi münaqişәlәr zamanı insan hüquqlarına hörmәt edilmәsi, xüsusilә qadınların vә uşaqların
qorunmasının tәmin olunması ilә bağlı digәr sәnәdlәrә әmәl etmәlidirlәr.

Hesabatda sentyabrın 27-dәn oktyabrın 28-dәk Azәrbaycanın mülki әhalisinin sıx mәskunlaşdığı
şәhәr vә rayonların Ermәnistan silahlı qüvvәlәri tәrәfindәn raket hücumlarına mәruz qalması ilә
bağlı faktlar vә rәqәmlәr, fotolar әks olunub.

Mәtbuat linki: https://azertag.az/xeber/1628019   https://azertag.az/xeber/1635863 
Hesabatın linki: http://cojep.com/wp-content/uploads/2020/10/COJEP-Int.-Report-Azerbaid-

jan-Armenia-2020-oct..pdf 

Beynәlxalq QHT-lәrin Ermәnistanın Azәrbaycana 
qarşı hәrbi tәcavüzü vә törәtdiyi beynәlxalq cinayәtlәr 

haqqında hazırladığı hesabatların qısa xülasәsi

28 oktyabr 2020

Fransada fəaliyyət göstərən COJEP beynəlxalq təşkilatı Ermənistanın 
Azərbaycanın mülki vətəndaşlarını qətlə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıb.

1
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Böyük Britaniyanın NO Kollektiv tәşkilatı Ermәni silahlı qüvvәlәrinin Azәrbaycanın mülki
vәtәndaşlarını qәtlә yetirirmәsi ilә bağlı hesabat yayımlayıb. 

Hesabatda ermәni hәrbi birlәşmәlәrinin 27 sentyabrdan başlayaraq Gәncә, Bәrdә, Mingәçevir,
Tәrtәr, Ağdam, Füzuli, Ağcabәdi, Goranboy şәhәrlәrinin hәdәfә götürmәsi nәticәsindә törәdilmiş
hәrbi cinayәtlәr haqqında mәlumat verilir.

Eyni zamanda yayımlanmış hesabatda Ermәnistan silahlı qüvvәlәri intensiv şәkildә yaşayış
mәskәnlәrini, tarixi vә mәdәni tikililәri, strateji әhәmiyyәt daşıyan obyektlәri, cәbhә bölgәsindәn
uzaqda yerlәşәn vә әhalinin sıx mәskunlaşdığı әrazilәri ağır artilleriyadan, raket sistemlәrindәn
vә qadağan olunmuş silahlardan atәşә tutmasına hüquqi qiymәt verilir.

Hesabat linki: http://inazerbaijan.co.uk/wp-content/uploads/2020/10/Report-on-brutally-killing-
of-Azerbaijani-civilians-by-Armenia-for-the-first-30-days-of-conflict.docx 

28 oktyabr 2020

Böyük Britaniyanın NO Collective təşkilatı Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən Azərbaycanda mülki şəxslərə edilən hücumların 

həqiqi və hüquqi tərəflərini haqqında hesabat hazırlayıb. 

2
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Litva dilindә hazırlanan hesabatda qeyd olunur ki, 27 Sentyabr 2020-ci il tarixdә Ermәnistan
silahlı qüvvәlәri yenidәn genişmiqyaslı tәxribat törәdәrәk cәbhәboyu zonada yerlәşәn Azәrbaycan
Ordusunun mövqelәrini iriçaplı silahlar, artilleriya qurğularından intensiv atәşә tutmuşdur.
Ermәnistanın hәrbi-siyasi rәhbәrliyi tәxribatçı әmәllәrini davam etdirәrәk, 3-cü ölkәlәrin münaqişәyә
cәlb edilmәsi üçün müxtәlif sәylәr göstәrmiş, Cenevrә Konvensiyaları ilә üzәrinә düşәn öhdәliklәri
kobud şәkildә pozmaqla dinc әhalinin sıx yaşadığı әrazilәri ağır silahlardan atәşә tutmuş,
bununla da mülki әhaliyә qarşı müxtәlif cinayәtlәr törәtmişdir. 

Eyni zamanda hesabatda, Azәrbaycana qarşı Ermәnistan Respublikasının hәrbi tәcavüzü
nәticәsindә beynәlxalq humanitar hüquq normalarının ciddi pozulduğunu, mülki vәtәndaşların
qәsdәn öldürüldüyünü, habelә әhalinin әmlakının bilәrәkdәn mәhv edilmәsi cinayәtlәrinin
törәdildiyi aşkar edilmәsi qeyd olunmuşdur. 

Hesabat linki: https://llks.lt/2020/11/07/nauji-kariniai-susiremimai-tarp-armenijos-ir-azerbaid-
zano-ataskaita/

07 noyabr 2020

Litva mətbuatında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanda mülki
şəxslərə edilən hücumları özündə əks etdirən hesabat yayımlanıb.
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1. Vәtәn müharibәsi dövründә Şuranın, habelә QHT-lәrin 
sosial şәbәkәlәrdәki fәaliyyәti ilә bağlı Mәlumatlar

Vәtәn müharibәsi dövründә Şuranın internet saytlarının vә sosial şәbәkәlәrdәki profil vә
sәhifәlәrinin fәaliyyәti davam etmişdir.

Qeyd olunan müddәt әrzindә Şuranın rәsmi facebook sәhifәsindә 510 status paylaşılmış,
tvitter profilindә isә 5000-dәn çox tvit atılmışdır. 

Tәkcә Şuranın facebook vә tvitter sәhifәlәrindә Cәnab Prezidentin xalqa müraciәtlәri (video for-
matda), müsahibәlәri (hәm yazılı, hәm video görüntülü), çıxışlarından seçmәlәr, sitatlar (posterlәrlә),
Azәrbaycan hәrbiçilәrinin qәhrәmanlığını tәrәnnüm edәn mәlumatlar vә videolar, Ermәnistanın
terror әmәllәri ilә bağlı Respublika Prokurorluğunda açılan yeni cinayәt işlәri,  ermәni vandalizmini,
terrorunu ifşa edәn infoqrafik vә statistik gündәlik mәlumatlar, Müdafiә Nazirliyinin gündәlik
mәlumatları (hәm yazılı, hәm vizual) yayılmışdır. Bundan başqa düşmәnin Bәrdә, Gәncә, Tәrtәr vә
digәr yaşayış mәntәqәlәrimizә xain raket zәrbәlәri, bu hücumlar nәticәsindә dünyasını dәyişәn
dinc sakinlәr haqda mәlumatlar, habelә Ermәnistan sialhlı qüvvәlәrinin sırasında vuruşan muzdlu
döyüşçülәrlә bağlı etiraz, müraciәt, bәyanat, poster vә bannerlәr bir neçә dillәrdә yayımlanmışdır.  

Paylaşımlarda müasir yanaşmalara uyğun olaraq qısa vә konkret şüarlar seçilib, hәmçinin ka-
rikaturalar hazırlanıb. Bu paylaşımların bir çoxu Şura vә QHT-lәr tәrәfindәn hazırlanaraq yayılıb. 

QHT tәmsilçilәri düşmәnin Gәncә vә Bәrdә şәhәrlәrinә xain raket hücumlarına reakisiya
vermәyәn beynәlxalq tәşkilatlara müraciәtlә “Where is humanity”, hәlak olan uşaqlarla bağlı
“UNİCEF, are you blind”, mәdәni abidәlәrimizin mәhvi ilә bağlı “See the difference” vә s. adlı
kampaniyalarda fәal iştirak ediblәr. Bundan başqa düşmәnin dinc әhalini hәdәfә alınması
nәticәsindә mülki insanların, o cümlәdәn uşaqların vә qadınların hәlak olması faktların sosial
media texnologiyaları ilә dünya ictimaiyyәtinin diqqәtinә çatdırılıb. Bu tip mәlumatların sosial
şәbәkә platformalarında geniş şәkildә yayımlanması üçün yüzlәrlә QHT-nin sәfәrbәr olunması
tәmin olunmuşdur ki, nәticәdә bu materialların 100 minlәrlә baxış, on minlәrlә paylaşımı olmuşdur. 

Monitorinq nәticәsindә 50 aktiv QHT tәmsilçisinin müharibә dövründә sosial şәbәkә fәaliyyәti
izlәnilmiş vә müәyyәn olunmuşdur ki, onlar ümumilikdә 6000-dәn çox facebook statusu paylaşmış,
22 000-ә yaxın tvit atmışlar. Şuranın vә digәr QHT-lәrin facebook vә tvitter profillәrindә bütün
ölkә üzrә qәbul edilәn 5 trend hәştәq davamlı paylaşılmışdır. 

#ArmeniaKillsCivilians
#StopArmenianAggression
#KarabakhisAzerbaijan
#StopArmenianOccupation 
#DontBelieveArmenia

Mәhz QHT sektorunun geniş dәstәk verdiyi bu kampaniylar zamanı bir neçә dәfә qeyd olunan
hәştәqlәr nәinki Azәrbaycan, elәcә dә dünya üzrә trend hәştәqә çevrilmiş vә bir çox reytinq he-
sablayıcı saytlar tәrәfindәn tәsdiqlәnmişdir.  

“SƏLİS Könüllülәri” İctimai Birliyi düşmәnin informasiya tәxribatlarının ifşa olunmasında vә
Azәrbaycanın haqlı mövqeyinin sosial şәbәkәlәrdә yayılmasında әn aktiv iştirak edәn QHT-

Ermәni tәxribatlarının informasiya mәkanında 
qarşısının alınmasında QHT-lәrin fәaliyyәti
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lәrdәndir. 60-dan çox SƏLİS könüllüsü ingilis, fransız, alman vә rus dillәri dә daxil olmaqla 7
xarici dildә tivtlәrin hazırlanması vә paylaşılmasını, düşmәnin әsas informasiya yayımı mәrkәzlәrinә
şәrhlәrin yazılmasını tәmin ediblәr. “SƏLİS Könüllülәri”nin tvitter qrupunun fәal üzvlәri (145 nәfәr
üzv) gün әrzindә yalnız tvitter sosial şәbәkәsindә 300-dәn artıq paylaşım etmişlәr. Qeyd edәk ki,
kütlәvi trend üçün paylaşım günlәrindә isә bu say 2000-dәn çox olub. 
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2. QHT-lәrin Vәtәn muharibәsindә fәaliyyәtlәrinin 
mediada işıqlandırılması

Azәrbaycan QHT-lәrinin II Qarabağ müharibәsindә fәaliyyәtlәri ölkә mediası tәrәfindәn geniş
işıqlandırılıb. Bu müddәt әrzindә TV-dә (450 açıqlama, şәrh vә müsahibә) vә yazılı vә onlayn
mediada xәbәr, şәrh, analitik yazı, müsahibә formatında (1000 dәfәdәn çox) çıxış ediblәr. Bu
mәlumatlar bütün mәrkәzi TV kanalları, internet TV-lәr tәrәfindәn yayımlanıb, әksәr nüfuzlu çap
vә onlayn media ilә geniş auditoriyaya çatdırılıb. 
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